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1.
A lírikusként induló szépíró, maga mögött verseinek első
kötetével, már emigrációja legelején az epika műnemében is
nekilát egyéni és nemzedéki létélményének alkotói megfor
málásához.
Az újabb műnem meghódításának legelső kísérletére
azonban az ifjú Sinkó esetében nem a voltaképpeni kisepika
- a novella és elbeszélés - , hanem a kisregény műfajában ke
rül sor. A szóban forgó létélmény, sőt léttrauma - a kontinen
tális kiterjedésű, messianisztikus történelmi ígéretek európai
kataklizmája - ugyanis a novellánál és elbeszélésnél lega
lább valamelyest tágasabb mozgásteret biztosító műfajt igé
nyelt, s így született meg az Optimisták előmunkálataként is
felfogható első Sinkó-kisregény, a pozsonyi/bécsi Tűz hasáb
jain folytatásokban megjelenő Egy történet, melynek még
címe sincs (1921/22).
Azonban az első kisregényt követő másik kettővel, a
Nyugat 1927. évi folyamában napvilágot látott Aegidius út
ra kelése és Tenyerek és öklök címűekkel párhuzamosan a
nagyepikus műre készülő, arra mintegy alkotói erőt gyűjtő
szerző először az elbeszélés, majd a novella műfajában is
elvégzi az epikus előmunkálatokat a prigrevicai/bácsszentiváni tartózkodása idején (1928-31) írni kezdett Optimis
tákhoz.
E két műfaj alkotói meghódítása írónk két évtizedes
emigrációjának egy-egy nagyobb megállójához fűződik.
Sinkó második bécsi tartózkodása (1921-26) idején a
saját kiadású folyóirat, a Testvér a műfaji bölcső, ti. hasáb
jain lát napvilágot jelen kötetünk első fejezetének elbe
szélés-törzsanyaga, hogy aztán a grazi/bécsi megállón
(1926-27) megszülessenek s a szabadkai Bácsmegyei Napló
és a pesti Nyugat lapjain meg is jelenjenek az első Sinkónovellák.
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A fent említett bácsszentiváni évek alatt a Nyugat, a
B ács megyei Napló és a kolozsvári Korunk a Sinkó-novellisztika további éltetője, a zürichi/bécsi újabb emigrációs
megálló (1931-33) viszont e sinkói kisepikus műfaj német
nyelvű életszakával lesz azonos. E két év során ugyanis
Aarau-Zürich, Bécs, Bielefeld és Dresden több korabeli
napi- és hetilapja meg folyóirata ad teret - Sinkóné Rothbart
Irma fordításában - szerzőnk novelláinak.
Ezzel szemben a következő, párizsi-moszkvai-párizsi,
bő fél évtizedes emigrációs időszak (1933-39) a sinkói
novellisztika francia nyelvű életszakával lesz azonos - első
sorban a párizsi Europe és Qe soir befogadó készségének
hála - , miközben párhuzamos közlésben a Korunk és a lon
doni New Writing hasábjain is napvilágot látnak Sinkó-novellák.
E legkisebb epikus műfaj 1927-1938 közötti termésének
legjavát tartalmazza jelen kötetünk második fejezete.
A zárófejezet viszont a szerző élet- és alkotóútjának is a
zárószakaszához kötődik, mégpedig ismét a nagyobbik
kisepikus forma, az elbeszélés révén. Amíg ugyanis Sinkó
Ervin a zágrábi életszakában (1945-59) voltaképpen a két
világégés közötti novellatermését teszi közzé magyar és
horvát nyelven a vajdasági és horvátországi lapokban és
folyóiratokban, addig az újvidéki-zágrábi, a Magyar
Tanszék megnyitásával kezdődött utolsó életszakasz utolsó
évei (1962-67) meghozzák a nagyregényhez - és megint
csak logikus műfaji előmunkálatként - , az elbeszéléshez
való alkotói visszatérést. Noha a sztálinizmus lélektani
morális fenoménjének epikus megragadására jugoszláviai
viszonylatban is az elsők közt vállalkozó (jóval Danilo Kiš
előtt vállalkozó) harmadik Sinkó-nagyregény, sajnos,
torzóban maradt a gyorsan beálló vég folytán - s könyv for
mában, Torzó címen, a kisregények második kötetének
záradékaként került publikálásra - , a huszadik század két
alapvető, félelmetesen rokon, jobb- és baloldali totalitariz
musának pszichológiai „mélystruktúráját" remekül megra
gadó elbeszéléstrilógia méltó lezárása lett a szerző egész
kisepikus opusának.
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2.
A szépíró Sinkó Ervin irodalmi honfoglalása a XX.
századi magyar irodalom történetében és irodalmi-kritikai
köztudatában, mint ismeretes, nem volt könnyű a líra s a kisés nagyregény műnemében/műfajaiban sem.
Hisz az első két, korai verseskötet {Éjszakák és hajnalok,
Szabadka 1916; A fájdalmas Isten, Bécs 1923) publikálását
követően bő fél évszázadnak kellett elmúlnia, hogy napvilá
got lásson lírikusunk első, közel sem teljes posztumusz kö
tete {Vándorbotom meg-megtorpan.
Válogatott versek,
Újvidék 1977), hogy aztán újabb két évtized múltán jelenjen
meg, előbbi kiegészítéseként s immár a teljes lírikusi életmű
lehatárolásaként, az újabb gyűjteményes kötet {A hontalan
ság énekei. Kiadatlan versek 1914-1967. Újvidék 1999).
S nem volt kevésbé rögös a két nagyregény kiadástör
téneti útja sem. Az Optimisták a megírást követően két év
tizedig járta az Egy regény regényéből jól ismert odisszeáját,
s magyar eredetiben csak 1953-55-ben, horvát fordításban
pedig 1954-ben publikálták. Valamelyest rövidebb volt az
1942-ben befejezett Tizennégy nap kiadástörténeti útja,
amelynek kézirata „csak" nyolc évet várt az első magyar
kiadásra, míg horvát fordításban „már" 1947-ben napvilágra
került.
A kisregényíró Sinkó Ervin életműrészlege a fentiek te
kintetében - a műfajilag koherens gyűjteményes kötetben
való publikálás tekintetében - sajátságos negatív rekordot ért
meg. Az Egy történet, melynek még címe sincs folytatásos és
csak részbeni közlését követően ugyanis csaknem 70 esz
tendőnek kellett elmúlnia, hogy a sinkói kisregény-produk
ció teljességében történő felmutatására sor kerüljön. Három
kisregény megjelent ugyan egy-egy horvát és magyar, ele
gyes műfajú gyűjteményes Sinkó-kötetben még a szerző
életében, ám a teljes műfaji termés csak két évtizeddel az író
elhunyta után került az olvasó és a szakkritika asztalára
{Aron szerelme. Kisregények, I—II. kötet. Újvidék 1989).
Ezek után aztán immár nem jelent különösebb negatív
kiadástörténeti kuriózumot az sem, hogy Sinkó Ervin első,
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csupán viszonylag teljes novella- és elbeszélésgyűjteményét
csak most, az új század első évében veheti kézbe az olvasó.
Már az író életében is megjelent ugyan egy-egy horvát és
magyar gyűjteményes kötet, amelyekben néhány novella és
elbeszélés is helyet kapott a kisregények, sőt prózaversek (!)
mellett. A Pripovijetke (Zagreb 1950) az író húszas és har
mincas években keletkezett kisepikus terméséből adott íze
lítőt, míg az Aegidius útra kelése és más történetek (Újvidék
1963) szám szerint mindössze hat novellát közölt a szerző
második alkotóperiódusából (1927-38), s egy elbeszélést az
utolsó, harmadik időszakból.
Az előbbi két könyvvel szemben, a Korunk két világhá
ború közötti évfolyamaiból válogatott Sinkó-írások ugyan
csak gyűjteményes, műfaji tekintetben szintén elegyes - eszszéket, tanulmányokat, könyvkritikákat, irodalmi polémiát
és novellákat egyaránt tartalmazó - kötete {Don Quijote út
jai, Bukarest 1975) csak olyan értelemben nevezhető teljes
ségre törőnek, hogy a folyóirat 1928-as és 1937/38-as évfo
lyamaiban megjelent valamennyi - szám szerint öt - Sinkónovellát újraközli.
Végül, az újabb gyűjteményes zágrábi kötet, „A horvát
irodalom öt évszázada" c. eminens sorozatba bevett, szintén
sok műfajú - próza verseket, kisregényeket, elbeszéléseket,
tanulmányokat, naplójegyzeteket egyaránt tartalmazó Sinkó-könyv (E. Š.: Pjesme u prozi. Pripovijetke. Zapisi.
Ogledi, Zgb. 1969) újraközli kisepikusunk utolsó alkotói
időszakának elbeszéléstrilógiáját is.
Nem csak a magyar „posztzsdánovista" avagy Révai József-i, a „revizionista" jugoszláviai magyar irodalommal
szemben még dogmatikusan kirekesztő irodalompolitikán
múlott tehát, hogy nemzeti irodalmunk 1961-ben megjelent
reprezentáns műfaji antológiája, a Magyar elbeszélők I-IV.
kötete még nem vett tudomást Sinkó Ervin kisepikájáról.
Hisz ami kiadástörténeti tekintetben nincs föltárva, viszony
lagos teljességében felmutatva, műfajtörténeti értékmérésre
előkészítve, az még a legjobb indulatú és legszélesebb látó
körű antológiaszerkesztők számára sem létezik, objektíve
sem létezhet.
Nem véletlen, hogy az Aegidius útra kelése és más törté
netek, majd a fent említett bukaresti gyűjteményes kötet,
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nem utolsósorban pedig a jugoszláviai magyar elbeszélők
antológiája (Különös ajándék, Újvidék 1975) megjelenését
követően az újabb reprezentatív nemzeti műfaj-antológiánk,
a Magyar elbeszélők 20. század (Bp. 1977., I—III. kötet) im
már tudomásul veszi, méltányolja, a század legértékesebb
műfaji megvalósulásai közé iktatja Sinkó Ervin kisepikáját
is egy, a Nyugatban megjelent novella beszerkesztésével.
Most már megtehették ezt a szerkesztők, hisz nem csak az
ötvenes/hatvanas évek fordulójának irodalompolitikája vál
tozott meg időközben, hanem ekkorra már megteremtődtek a
Sinkó-kisepika recepciójának minimális filológiai előfel
tételei is: a két, fent említett magyar nyelvű Sinkó-kötet és a
honi magyar műfaji antológiánk megjelenése legalább par
ciális betekintést biztosíthatott az antológia-szerkesztőknek
szerzőnk kisepikus opusába is.
3.
Miként ezt jó előre nyomatékosítottuk, jelen kiadvá
nyunk is csupán viszonylagos teljességre tarthat igényt. Köz
li ugyan Sinkó Ervin valamennyi, lapokban és folyóiratok
ban anyanyelven megjelent novelláját és elbeszélését, s az
írói hagyatékban megőrződött teljes értékű (nem töredékes)
közöletlen alkotásokat is. Ellenben nem közli azokat a no
vellákat és elbeszéléseket, amelyek csak német, francia és
horvát nyelven láttak napvilágot vagy őrződtek meg az írói
hagyatéktárban, ám magyar eredetijük, sajna, nem maradt
fenn. Szépirodalmi műfajokról lévén szó, az anyanyelvre
való visszafordításukat ugyanis a sajtó alá rendező nem tar
totta célszerűnek; filológiai számontartásukat viszont a kötet
függelékeként publikált Bibliográfia 1-2. fejezete révén
mindenképpen biztosította.
Az ilyen értelemben vett, csupán viszonylagos teljesség
ellenére is legyen szabad remélni, hogy kiadványunkkal a
kisepikus Sinkó Ervin nehéz honfoglalása is a végéhez ér, s
a novellista és elbeszélő is megkapja a maga adekvát érték
helyét a XX. század egyetemes magyar kisprózatörténetében. S természetesen a sok műfajú sinkói életművet eddig
is kedvelt olvasóközönség befogadói tudatában is.
BácsfÖldvár, 2001 tavaszán
Bosnyák István
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I.
A HULLABÖRZE
(Elbeszélések 1925-27)

JANKÓ ESETE A SZERELEMBEN
I.
Fanyar csodálkozással szállt ki a vonatból az alföldi
város szemetes pályaudvarán. Szemtől szemben állva ren
deltetési helyével, azzal az érzéssel nézett körül, hogy mint
holmi poggyász, úgy lett ideirányítva s ismeretlen hatalmak
szállatják le most a vonatról, aztán szinte kíváncsian nézett
végig magán és nagy sóhajtással vállat vonva arra gondolt,
hogy vajon hány évet kell majd itt leélnie. Mintha csak most
vált volna előtte világossá, hogy került Berlinből ide. Igen,
Berlinből ide, s az összefüggés látszólag áttekinthető, sőt a
látszat az, hogy az ő személyes elhatározása következtében
történt. Milyen logikus minden! Apja a tőzsdén hausse-ra
spekulált s hausse helyett baisse jött; az öreg úr, kit
gyengédebb érzelmek sose fííztek különc fiához, idejekorán
Amerikába vitorlázott... Igen, hausse helyett baisse jött,
fuccs tehát a továbbképzésnek, művészetnek, ragyogó kon
certeknek - mi volna a logikus, ha nem ez? Az öreg úr tán
némi elégtétellel is gondolt rá, hogy most aztán a művész
úrfi is belekóstol a prózába. Fillér nélkül Berlinben, viszont
jó ajánlat egy nagy alföldi városból a megüresedett hegedű
tanári állásra az ottani zenedében... Baisse és hausse, és
mindez logikus következmény, de azért itt állva és nézve,
egyszerre nem értette a dolgot, amely pedig oly egyszerű,
közönséges és világos volt. Egyik kezében kofferje, melyben
csak egy, a rajta lévő kopottas ruhánál valamivel kevésbé
kopott sötét ruhát, kevés fehérneműt, kottákat s néhány
legjobban szeretett könyvet rejtett, másik kezében a zöld
huzatos hegedűtok - így áll tétovázva, még mindig nem
annyira az új helyet, mint inkább saját magát nézegetve,
mikor hirtelen észreveszi, hogy egy magas, sovány, öreg úr
tart sietve feléje. A zeneiskola igazgatója - eszmél fel. Az
igazgató mindjárt odaadta a koffert a szolgának - a hegedűt
ő nem adta ki a kezéből - , aztán mindjárt bele is karolt, és
vitte őt éppúgy, mint az iskolaszolga a koffert.
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- Tüstént bemutatlak, fiam - kezdte a szót tegeződő
bohém szívélyességgel a sovány öreg úr - , itt van a teheráruoldalon a fiatal Griesbach is, vérbeli alföldi nábob és kultúrtanácsos. Köztünk maradjon a szó, botfülű, de azt hiszi,
hogy nagy zeneértő. Azért nagyon sokat tehet majd érted!
A fiatal Griesbach már messziről észrevette őket. Vidé
kiesen túlzott eleganciával öltözött, kicsit hízásra hajlamos,
szürke szemű fiatalember közelített puha léptekkel feléjük, s
úgy látszott, hogy rendkívül örül; az új hegedűtanárt nyom
ban meg is hívta estére, vacsorára. A zsákokkal megrakott
szekerekre mutatva, sajnálkozását fejezte ki, hogy most épp
csak üdvözölheti a művész urat, de mit tegyen, három
vagont kell még berakatnia.
Következett a bevonulás a városba. Az öreg úr az utcán
minden harmadik embernek bemutatta, miközben mindenki
mosolygott, a fiatal hegedűtanár pedig egyre csak a söpretlen
utcákat nézte és hallgatta igazgatója tanácsait és felvilá
gosításait.
- Parasztváros, de nem rossz emberek, csak nem szabad
nagy követeléseket támasztani. Húsz év nagy idő, jó arcot
kell vágni mindenhez, én megtanultam. Olyankor is, mikor
döfni szeretnék, nem engedek meg magamnak többet, mint a
csendes utálkozást. De húsz év alatt annyit mégis elértem,
hogy ma már bontón a koncertjeinkre járni. Beterrorizáltam
őket, a smokkokat, be én...
A fiatal hegedűtanárt az előre kivett hónapos szobájáig
kísérte a csontos, mély hangú öreg. Nyilván szívén feküdt,
hogy fiatal kollégája mindjárt megtudja: Én is több vagyok,
mint akivé lettem, én is száműzött vagyok... A fiatal kollégát
azonban ez nem vigasztalta. Úgy látta, hogy az öreg igazat is
mond, meg nem is. Mert az biztosan igaz, hogy húsz év előtt
száműzetésnek érezte sorsát, de most mintha önmaga előtt is
bizonygatni akarná, hogy él még benne az elégedetlenség és
a különb ember szent boldogtalansága, holott a csontos öreg
arcon valójában már csak elviharzott keserűségek és szik
kadt vágyak hajdanból visszamaradt nyomai látszottak, s a
fénytelen fekete szemekről lesírt, hogy már régóta nem
révedtek áhítattal befelé. A mód, ahogy a hosszú szál öreg
mindig ügyelt rá, hogy ne mulasszon el egy kalapmeg14

emelést, s ahogy az utcán szembejövők köszöntését fekete,
széles karimájú kalapjának mély meglengetésével fogadta,
ez a mindenkihez odasimuló, aggodalmasan joviális, aláz
kodó szívélyesség, s hozzá még, hogy néztek ki ezek az
emberek!... a jövevény fiatalember még szomorúbb lett,
mint volt, mikor tétovázva megállt, kezében a cókmókjával,
a sínek mellett a pályaudvaron.
Egyébiránt hamarosan rájött, hogy nem is lesz oly nehéz
itt Homokvárosban összeférnie az emberekkel, csak követ
nie kell az öreg tanácsát: nem szabad követeléseket támasz
tani. Az öreg őt már másnap egyszerűen Jankónak szólította,
mintha nem is Falb Jánosnak hívnák. Rövidesen egész
Homokvárosban „a Jankó zenetanáraként emlegették, s így
is szólították. Az emberek elnézték a kék szemű, kissé
feltűnően domborodó, de gyerekesen sima homlokú fiatal
embert, és úgy találták, hogy a nyílt, lágy tekintethez, az
egész, kissé szórakozott, ártalmatlan zömök zenélő ember
hez jól illik ez a név. S amíg ő a tartózkodó, szerény modo
ráért jó fiú számba ment, valójában szenvedett miatta, hogy
milyen formátlan, különbségeket nem ismerő könnyed
séggel érintkeznek itt az emberek, akik soha senkiről se szól
tak tisztelettel, legfeljebb irigységgel, s mindenki igyekezett
fölényesnek látszani.
A fiatal Griesbach egész különösen pártfogásába vette.
Ez az igen jómódú gabonakereskedő, aki nem volt ugyan
nábob, mint ahogy a direktor mondta, azok közül a vidéki
űriemberek közül való volt, kik megjelenésükkel, beszéd
modorukkal és diákkorukból megmaradt iskolás művelt
ségük ügyes felhasználásával a maguk kis világára addigaddig gyakorolják a tekintélyes, sokoldalú s kimagasló
személyiségek benyomását, míg ez a magukról a világba
vetített kép rájuk is meggyőző erővel hat vissza, úgyhogy
kitűnőségük biztos öntudatával járnak-kelnek az utcán vagy
lépnek be egy-egy szobába, ahol társaság van együtt.
A fiatal Griesbach a kis fekete, angolosra nyírt bajuszát
szerette a hüvelyk- és mutatóujja közé venni, hogy elé
gedetten meg-megsimogassa; egyébként a fekete bajusz jól
is állt a fehér arcbőréhez. Haját gondosan elválasztva viselte,
s ha idegenekkel beszélt vagy nagyobb társaságban, akkor az
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egyébként magas hangja az impozánsabb basszushoz
közeledett. Szavait különben mindig lassan, megfontoltan
ejtette ki, s ha nevetett, az inkább úgy hatott, mint valami
leereszkedő gesztus. A legtöbb dologgal szemben, majdnem
minden dologgal szemben saját elvi álláspontjai voltak.
Abban az időben, mikor Jankó zenetanár Homokvárosba
érkezett, Griesbach épp egy új elvi álláspontját hangoztatta
mindenütt. A kereskedelem, ismételgette, maga is művészet,
pszichológia, intuíció, és bizonyos lendület nélkül a
kereskedő csak szatócs s épp ezért az igazi kereskedőnek fel
kell emelkedni a régi patrícius kereskedőcsaládok nagy
kultúrájához, a művészetek és különösképpen a zene meg
becsüléséhez. Természetesen, Homokvárosban Griesbach
nem az elvei, hanem a vagyona révén imponált, s vagyona
révén még az elveit is elnézték neki. A viszonyok jó ismerői
tudták, hogy esetében az új elv személyes háttere az egzaltált
Ágnes, és többen, sőt általában csodálkoztak rajta, hogy a
józan és praktikus fiatal kereskedő épp ezt a leányt válasz
totta ki magának.
Griesbach maga vezette fel menyasszonyához az új
hegedűtanárt, miután hallgatag pártfogoltját előzőleg diszk
réten előkészítette rá, hogy egy rendkívüli nővel kerül majd
szemtől szembe. Ha művészlélek, ember, kinek mint Önnek
- mondta - művészi ambíciói vannak, Homokvárosban vala
hol is jól érezheti magát, akkor az csakis az én menyaszszonyom társaságában lehet. Dohnányi tanítványa volt, és ki
tudja, micsoda sikerekben dús pályát futhatott volna be, ha
nem éri egy, az Önéhez hasonló szerencsétlenség. Mert tud
nia kell, valamikor az egész környéken nem volt nagyobbszabású, s amellett szolidabb, jobbnevű cég, mint a Káldorféle vaskereskedés, de az idők változnak, és aki nem tud az
új idők új szelleméhez alkalmazkodni... ez éppúgy áll a
kereskedelemre, mint a művészetre a konzervativizmus rák
fenéje. Elég az hozzá, Ágnes apja, az öreg Káldor, nem bírja
az iramot. így maradt abba - sóhajtott halkan - Ágnes
művészi pályája. Én viszont - fejezte be mosolyogva az
előkészítést, miközben jobb keze hüvelyk- és mutatóujját
már megint szétnyitva, kis bajusza két végét megsimogatta ennek köszönhetem a szerencsémet.
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Mindezek után az újonnan jött fiatalember legszíve
sebben nem is ment volna fel a művészlelkű menyasszony
hoz; végül csak azért ment fel mégis, mert attól kezdve, hogy
Homokvárosban kiszállt a vonatból, nemigen érezte, hogy
csakis tőle függ, amit tesz vagy nem tesz. Belépett abba a
különös valamibe, amit társadalmi életnek hívnak, s ennek
az életnek az itteni törvényei, véletlenjei lettek most az urak.
Eddig kívülmaradhatott ezen az életkörön, de miután érkez
tével elvesztette addigi függetlenségét, most engedelmesnek
kell lennie s bele kell állnia a sorba, melyben benne állni
Homokvárosban éppoly sivár dolog, mint Berlinben vagy
bárhol. E sorban és sorból kell élnie, s az egyetlen, amit
igazából tehet, az az hogy hagyja, tegyenek vele, amit akar
nak. Mikor Griesbach mellett hallgatagon csoszogott fel a
lépcsőkön, bemutatkozó látogatásra a menyasszonyhoz, ak
kor is az volt a furcsa érzése, hogy ő mint harmadik sze
mély ott marad lent a kapuban és nézi, mint csoszog a Jankó
nevű zenetanár tiszteletteljesen a tekintélyes homokvárosi
úriember oldalán. Jankó zenetanár, aki már akárhogy is, de
túlesett a Griesbachhal való ismeretségkötésen, az újabb
ismeretségszerzés előtt akaratlanul is közelebb húzódott a
régibb ismerőshöz. Szürke őszi nap délutánján, szorosan
Griesbach mellett állva, találkozott Jankó először Ágnessel.
Egyedül volt otthon egy nagy, teremnek is beillő szobának a
sarkában, fotelben ült, mikor beléptek; a nehéz plüssfliggönyök még komorabbá tették az őszi felhős megvilágítást.
Amit Jankó az ajtóban állva legelőször megpillantott: valami
gyulladásosán intenzív, szinte vörösbe hajló szőke haj. Állva
maradt az ajtóban és nézte a karcsú női test puha, de erőtel
jes, rugalmas mozgását, amint az üdvözlésére siet. Nyakban
zárt, bő ujjú, sötét színű pongyolájából nem is látszott ki a
keze, s felsőkarját a testéhez szorítva, épp csak pillanatra
érintette a vendég kezét, s a kicsi, de nőietlenül csontos kéz
máris megint elbújt a pongyola bő lebernyegében, s úgy
maradt ott állva, nem egész talpával a földön, előrehajló fel
sőtesttel. A bútorokkal túlzsúfolt szobában, testhez szorított
karokkal, mintegy ketrecben mozgott a fiatal lány. Nyilván
igen fiatal, bár az arcán, nagy pillájú kékeszöld szemében,
testtartásának kifejezésteljes feszültségében valami súlyos,
17

érzékelhető érettség tükröződött. A meglepett Jankó zene
tanár Griesbachra pillantott, aztán felhúzott szemöldökkel
megint erre a szigorú, zárt ruházata ellenére is meztelennek
ható idegenre. A nő elkapta ezt a tekintetet, és válaszként a
megránduló, vékony ajkán alig észlelhető, halvány mosoly
cikázott át. Hogy ez a mosoly neki szóló válasz volt, azt a
lány tekintete világosan elárulta, mert mosolya már rég
eltűnt, mikor szeme még mindig kihívó nyugalommal állta a
zenetanár magyarázatot kereső, döbbent tekintetét. Jankó
nem állhatta tovább ezt a fölényes visszanézést, s csakhogy
valami más irányt adjon pillantásának, Griesbachot mére
gette kitartóan. Griesbach pedig csillogó szemekkel élvezte
a fiatalember elképedését, mert általában még jobban hitt a
maga kivételes szerencséjében, ha mások is szerencsét láttak
benne. De hogy nemcsak a szépség döbbentette meg a
hegedűművészt, hanem - s tán még jobban - a kérdés is,
hogy Griesbachnak és ennek a lánynak mi köze lehet egy
máshoz, ezt csak a lány vette észre. így történt, hogy Jankó
és Ágnes az első találkozáskor, mielőtt még egy hangos szót
is válthattak volna egymással, már Griesbach kizárásával
egy titkos, világos szavakba ugyan nem foglalható és befe
jezetlen, de jól megértett párbeszédbe kezdtek. A néma
beszélgetést követő szokásos ismerkedés Jankó számára tel
jesen érdektelenül zajlott le; ő alig beszélt, míg Griesbach,
akit az elégedettség még barátságosabbá tett, sokat fecsegett
és őhelyette is mondta a magáét. De Ágnes mintha mind
végig kicsit ingerült lett volna; nem abból, amit mondott,
hanem a hangjából következtetett erre Jankó. Viszont, mint
erre később rájött, ez tévedés volt, mert Ágnes hangja min
dig ilyen nyugtalanul vibrált, mintha valami fátyol alól
hangzana.
II.
Az első találkozásuk óta minden küzdelem és ellenállás
nélkül, napról napra, mintegy természet adta közvetlenség
gel és szükségszerűséggel, abba az irányba fejlődött ismeret
ségük, hogy Ágnesnek Jankó zenetanár szeretőjévé kellett
válnia. Alig egy éve volt csak még Griesbach felesége, mi18

kor Jankó szeretője lett. Egyikük sem gondolt arra, hogy ez
a közönséges házasságtörések megismétlése, annyira ter
mészetesnek, magától értetődőnek érezték, hogy ez be
következett. Mikor Jankó először tartotta karjai közt az aszszonyt, megvallotta, hogy már első találkozásukkor mezte
lenül látta maga előtt, és most csak ráismer arra - és csodá
latosan - , pontosan arra, amit akkor látott. Teljesen őszinték
voltak egymáshoz, s ez az első pillanattól kezdve sem került
erőfeszítésükbe. Jankó már ismeretségük elején megtudta,
hogy nem a Káldor-cég visszafejlődése vetett véget Ágnes
művészi terveinek; az otthoni nehézségek csak kapóra jöttek
neki. Szokatlanul nyugodtan, szemét egészen Jankóra nyitva
vallotta meg:
- Csak azt szeretem, amit ingyen kapok. Sose tudtam
megérteni, mi lehet szép a munkában. A munka hasznos és
szükséges, de csak az eredménye szép. Azt meg tudom érte
ni, hogy valaki egy üzletbe fektetett munkájában kedvét leli.
A hasznát keresi, s a célnak annyira nincs semmi köze a
szépség utáni vágyhoz, mint ahogy a hozzá való eszköznek,
a munkának sincs. A munka a művészetért lemondást, aszkézist jelent az én szememben, s biztosan az is. Én elszörnyed
ve láttam Bécsben Beethoven kotta-kéziratain a rengeteg
áthúzást, javítást, újbóli áthúzást. Hallottam már azt is, hogy
az ember annál jobban szeret valamit, mennél többet kellett
küzdenie érte. Ezt se tudom átélni, mert amint valami csak
küzdelemmel látszana megszerezhetőnek, máris elmenne a
kedvem tőle, elvesztené kívánatosságát. Ezért mondom,
hogy akkor se tudnék lelkesedéssel még csak egy évig se
skálázni, ujjgyakorlatokat végezni órákon keresztül, ha biz
tosan tudnám, hogy ezen az áron a világ első zongoraművé
szeivel kerülnék egy sorba.
Ágnes mindezzel semmi egyebet se akart, csak saját
érzéseit közölni. Nem vont le belőlük következtetéseket, s
egyáltalán, nem is érdekelték általános igazságok. Termé
szetesnek találta, hogy Jankó a szabad ideje legnagyobb
részét szigorú fegyelmezettséggel munkában tölti el. Mert
Jankó, éppúgy mint Berlinben, most is órákig elidőzött egyegy nehezebb részletnél, és a végkimerülésig, közben csen
deseket káromkodva, dolgozott mindaddig, míg ujjai és
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vonója ellenállás nélkül nem engedelmeskedtek művészi
akaratának. S ha rossz óráiban egyszerre megakadt kezében
a vonó, mert úgy tűnt fel önmaga előtt, mint egy rögeszmés
ember, aki cél és értelem nélkül órákig gyötri magát azért,
hogy egy taktusból mindent kihozzon, s felmeredt előtte a
kérdés: kinek, minek ez a fanatikus kitartás, mikor sehol
semmi kilátás arra, hogy valaha is szabaduljon Homok
városból - különös, de az ilyen csüggeteg órákban épp Ág
nes ébresztette fel újra a munkakedvét. Ágnes ugyanis néha
nagyszerűen tudta zongorán kísérni. Igaz, sose úgy, hogy
Jankó ezzel a zongorakísérettel koncertterembe kívánkoz
hatott volna; ehhez túl fegyelmezetlen, túl kiegyensúlyozat
lan és nem ritkán bosszantóan önkényes is volt Ágnes játé
ka. De épp ezek a hibák által, vagy ezek ellenére is, Jankó
mindig valami új színezetet, új értelmet fedezett fel az isme
rős darabokban. Ám nem is ez volt az valójában, amivel
Ágnes őt a csüggedés óráiból kiszakította. Ágnes úgy tudott
zenét hallgatni, hogy annak, aki játszotta, oly frissen jelent
meg a hangok bűvölete, mintha a muzsikus sem hosszú
hetek fáradságos gyakorlatából ismert, hanem most először
hallott művet hallana, és ugyanakkor Jankó soha még szigo
rúbb kritikus előtt, mint Ágnes, nem játszott. Ritkán kritizált
szóval, de valahogy sugárzott belőle, hogy örömét megront
ja, ha kiérződik, hogy a hangok nem valami csoda folytán,
hanem nehéz munkával válnak elevenné a húrokon. Jankó
megszokta, hogy hegedülés közben épp a nehezebb részle
teknél egy-egy aggódó pillantást vet Ágnes arcára, mert
semmiféle ügyeskedéssel se lehetett elleplezni előtte, ha va
lahol kimaradt zenéléséből a kellő könnyedség. Minden
ilyen hibánál Ágnes homlokán egy kis ideges ránc jelent
meg, mint egy szemrehányó felszisszenés: Mért voltál lusta,
mért nem dolgoztál annyit, hogy ne lássék meg játékodon a
munka, mért nem szolgálsz ki tökéletes élvezettel?
Jankónak látnia kellett, hogy Ágnes más ember, ha őhoz
zá szól, s egész mássá válik, ha Griesbachhal beszél. S
mintha Ágnesnél nem lett volna képmutatás, ha órákon
keresztül odaadásának minden jelével a gabonaüzlet esélyeit
tárgyalja férjével. Jankó azt is tudta, hogy Griesbach cseles
kis üzleti manővereibe Ágnes tanácsai bizonyos amerikai
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stílust, lendületet, nagyvonalúságot vittek. Jankó viszont
csak egyetlen világban tudott élni, s épp ennek köszönhette,
hogy Homokvárosban olyan egészen ártalmatlan, szelíd ze
nélő embernek tartották. Az emberek, akikkel egy asztalnál
ült, azt hitték, hogy szerénységből oly hallgatag, és tetszett
nekik, hogy oly figyelmesen hallgatja meg nézeteiket, plety
káikat, miközben ő valójában azon gondolkodott, hogy
melyik Brueghel-képen látott hasonló torz arcot, mint a vele
beszélőé. Túl távol élt ezektől az emberektől ahhoz, hogy
kedve kerekedhessen valamiben ellentmondani, vagy éppen
valamiért perbe szállni velük. Ágnes is, ha vele volt, csak
Jankónak ebben a Homokvárostól oly hídtalanul távol eső
világában élt, de éppily otthonosan mozgott a Griesbach
gabonapiacán is. Kezdetben kételkedett is Ágnesben emiatt
a számára túlságosan nagy életrevalóság miatt, s meg is for
dult agyában a kérdés: melyik az igazi Ágnes? De rájött,
hogy rosszul teszi fel a kérdést, amennyiben így kérdez.
Ágnesben egymással szembeni harc nélkül, békén fértek
meg az ellentétek. Egyszer, amikor Jankó megkérdezte,
hogyan köthette össze életét a Griesbachéval, Ágnes mintha
nem is az adandó válaszon, hanem azon gondolkodott volna,
hogy miként is lehet ilyesmit nem érteni. Szemét hűvös
komolysággal nyitotta rá a fiatalemberre:
- Áz élethez a zenén kívül hajlékra, ételre-italra, ruhára,
sőt némi komfortra is szükség van.
Az a gondtalan szemérmetlenség, mellyel Ágnes erről
beszélni tudott, meggyőző erejű volt. Ő nem felez meg sem
mit, hanem ott ad és itt ad, és mindegyiknek annyit, amenynyit az ő bőségéből elfogadni képes az, akinek adja magát jött rá Jankó egyedül, mert Ágnes unta az ilyesmiről való
beszédet. Kicsit vademberi módon talán, de bizonyos fájdal
makat egyszerűen nem tudott megérteni. - Énnekem elég mondta egyszer - , amit tőled kapok. Neked nem elég, ami
élvezetet én szerzek neked?
Az élvezet: ezt a szót nagyon szerette Ágnes, és Jan
kónak látnia kellett, hogy ez az asszony semmin se sebzi
meg magát, s mindenből a saját erejének, szépségének,
eszének élvezetét szerzi meg. A drága, vastag szőnyegekkel
borított, tágas szobákban mindig egy kivételesen szabad
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ember s egy bizarrul női nő várta őt Ágnesben; valaki, aki
derűsen sétált dolgok közepette, amik őt összesebezték, aki
semmit se szenvedett attól, amit ő béklyóként érzett életü
kön. Mindig valami egyenletes izgalmi állapotban találta és
sohase fáradtan vagy rosszkedvűen.
Ágnessel az életében, Jankó már nem érezte értelmetlen
sorsnak, hogy idevetődött, bár még mindig a csodálkozásnak
bizonyos érzésével nézte magát, mint homokvárosi zene
tanárt a zenedében, a kávéházban és a polgári házakban.
Csakhogy most volt valami hízelgő a gondolatban, hogy
szemmel láthatóan sajátságos végzetszerűségnek áll ő a
sodrában. Az első ember, akihez igazgatója odavitte, Gries
bach volt, és az egykori menyasszony, ki Griesbach felesége
lett, mintha csak neki készült sátor lett volna ebben a
sivatagban. Jankónak - ellentétben Ágnessel, ki teljesen elé
gedett volt mindennel, s egyáltalán nem látszott rajta semmi
nyugtalanság a jövő miatt, ő jól érezte magát, vagyis úgy,
hogy minden így van rendben - , a Homokvárosba szakadt
fiatalembernek a tartós, állandó várakozás, változásra várás
volt az egész életét feszültségben tartó alapérzése. Attól
kezdve, hogy Homokvárosba került, az egyetlen, amit vál
tozó buzgalommal ő maga tenni tudott, az a munka volt ezentúl megrögzött tehetetlenséggel mindent a rajta kívül
álló, ismeretlen véletlenek hatalmától várt. Mint a gazdaem
ber, aki tudja, hogy az időjárás dönti el esztendőjének sorsát,
s ezért nem marad más lehetősége, mint lesni, hogy mit hoz
az ég, Jankó is kíváncsi várakozással leste: mi lesz. Attól
kezdve, hogy Berlinben vonatra ült, minden csak történt
vele, s az ő akarata játszotta a legkevésbé döntő szerepet
abban, ami itteni léteként alakult ki. Három éve élte már
Ágnessel ezt a valószínűtlenül zavartalan, titkos házasságot,
s úgy érezte, tudta, hogy itt valaminek történnie kell, ahogy
azt is lehetetlennek vélte, hogy ő csak azért dolgozzék és
erősbödjék művészetében, hogy ez a művészet a szobája
négy falán belül, vagy jobbik esetben Ágnes fülében vesszen
el mindörökre. Tán akad egyszer valami Mecénás - hogy
honnan, miképpen, azt egyáltalán nem tudta elképzelni - ,
mindenesetre valami váratlan, vakmerő véletlenre várt, de
Mecénásnál és vakmerő véletlennél azért sokkal való22

színűbbnek tetszett előtte, hogy egy napon Griesbach rá fog
jönni a csalásra, és ez jótékonyan forgatna fel mindent,
ez döntő választás kényszere elé állítaná Ágnest, s akkor
menniük kellene Homokvárosból, mennének fel Pestre vagy
Berlinbe, és a porból, mely Homokvárosban mindent beföd,
felemelkedhetne, s elkezdhetné útját, a neki rendelt utat. A
legkülönbözőbb lehetőségek fordultak meg Jankó elkép
zelésében, csak arra a lehetőségre nem gondolt, hogy az ő
személyes életének problémáiba egy sose látott bosnyák
városban, egy sose látott fiatalember kezében eldörrenő
revolver, mely egy, az ő számára teljesen közömbös ember
pár életét oltja ki, fog véres kézzel belenyúlni. Egyre gyak
rabban hallotta, hogy az emberek itt is, ott is egy nagy
háború lehetőségét emlegetik, anélkül, hogy az ilyen beszéd
foglalkoztatni tudta volna őt. így volt ez ővele akkor is,
amikor az újságok annak a merényletnek a hírét hozták, és a
homokvárosi utcákon békés rőföskereskedők, lókupecek,
orvosok és parasztok csoportokba verődve izgatottan - oly
izgatottan, mintha eddig valahányan egész életükben véres
csatákból véres csatákba szálltak volna - a legközelebbi
büntetések, példát-statuálások módját s a hadüzenet szük
ségességét vitatták, sőt a kávéházban egy ötgyermekes fű
szerkereskedő is felugrott a márványasztalra és hirtelen
felébredt szónoki képességgel a máskor csendesen kártyázó
és üzletelő vendégekhez intézett beszédet, anélkül, hogy a
jelenlévők közül, Jankón kívül, ezen bárki is csodálkozna.
Jankó egyszerűen otthagyta az utcát, ott a kávéházat, hisz
fölöttébb csúnyának, ostobának és nevetségesnek találta,
hogy egypár újságlap ennyire megbolondít egyébként megbolondulásra túlságosan kevéssé hajló polgárokat; felment a
szobájába, vállat vont, mi közöm az egészhez, dörmögte
magában, kinyitotta hegedűtokját és nekifogott napi lelkiis
meretes ujjgyakorlatainak.
III.
S akkor kitört a háború. Jankó nem mindjárt ébredt rá,
hogy egy ilyen általános esemény az ő személyes élete dol
gaihoz is hozzátartozik, de amikor tudomásul vette, hogy
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bizony isten, neki is kitört a háború, egyszerre még jobban
csupán passzionátus nézője lett a saját életének. Most már
egész életéből nem maradt semmi, amiben vagy ami mögött
az ő személyes akaratát valamiképp is felidéző vagy csak
megmoccantó erőt láthatott volna; még Ágneshez tartozását
is egy ismeretlen hatalomnak kellett tulajdonítania. Ez a ha
talom tette, hogy ő olyan, amilyen, és hogy Ágnes is olyan,
amilyen. Semmiféle meggondolás, szándék, erőlködés nem
változtat két adott valóság egymás iránti, épp az adottsá
gaikban gyökerező viszonyán. Milyen látszólagos kerülő
utakon, és mégis, valójában kiszámítottan biztos úton űzetik
egymáshoz ember és ember, vagy hogy milyen vonzásban
keresik meg egymást és játszanak össze mindenféle
dátumok, kis és nagy események, hogy csírázásba paskolják
a születéssel már magban megszületett sorsot, ez mind csak
kis rébusz a nagy alap- és őstitokhoz képest, hogy miért s
milyen igazságból következően születik valaki ilyennek és
épp ilyennek, amilyen. És mégis, bármily gyermekded rejt
vény is az eredendő titokhoz mérten a rendszerbe, sorsba
tömörülő sok véletlen, Jankó nem bírt borzadás nélkül kezet
fogni Griesbachhal, mikor a bevonulás napján az óriás
börtönre emlékeztető kaszárnya kapujában összetalálkoztak.
Jankó személyes életében kataklizmát jelentett, hogy berlini
függetlenségéből Homokvárosba sodródott polgárnak és
afféle zenélő embernek, s most, hogy egy igazi, az egész
földkerekségre kiterjedő rengés, háború járja, most is van a
sorsnak - vagy akárhogy is hívják - , van ennek az ismeretlen
fantomnak elég ráérése, hogy folytassa vele, Jankóval, a
megkezdett játékot, és mint Homokvárosba érkezésekor, úgy
most a háborúba való bevonulásánál is legelőször épp
Griesbachhal terelje szembe? Griesbach számára, s általában
kívülről nézve: a világ legtermészetesebb dolga se volt egy
szerűbb ennél. Véletlenül egy korosztályba tartoztak, egy
szerre kaptak behívót, és egyszerre kellett egyazon ezredhez
bevonulniuk. De Jankó - hiába volt a dédelgetett elmélete az
egyetlen titokról, mely mellett minden lappália - egyre csak
azt kérdezgette magában, hogy népek és népek véresen ke
veredő sorsai, születő világtörténelem közepette, vajon az
egyes apró emberegyedek sorsa megzavarhatatlanul, szigorú
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következetességgel folytatódik-e és megy a beteljesedése
irányába?
Jankó, aki egyébként tényszerűen igen kevéssé ismerte a
politikai viszonyokat, mert nem érdekelte más, mint az, amit
a maga dolgának érzett, a hegedű, már a háború első hete
iben biztos ösztönnel ismerte fel, hogy nem pár hetes há
borúsdi, hanem valami méreteiben páratlan és tartós rettenet
van itt kialakulóban. Az ösztöne biztonságával szinte tapin
tani vélte, hogy ami ezzel a háborúval elkezdődött, az egy
egész világ feloszlási folyamatának a kezdetét jelenti, s
ehhez évek, sőt tán évtizedek se elég idő. Művészfantáziáját
egy nagy és vak önítélet víziója képében foglalkoztatta a
háború. Griesbach viszont hitt a civilizációban és - mint
ahogy mondta - a 20. század morális erejében, s csak amikor
már az újságok se fecsegtek közeli békéről, csak akkor szűnt
meg Jankónak béke-dátumokat jövendölni. Griesbach igen
méltányolta, hogy Jankó szótlanul hallgatja az ő világpoli
tikai fejtegetéseit a cárizmus és az európai kultúra hábo
rújáról, mert régebben bármennyire is hangoztatta a művé
szetek iránt táplált nagyrabecsülését, a művészeket a lelke
mélyén nem tartotta egészen komolyan vehető embereknek,
s józan politikai judíciumra semmiképp se tarthattak igényt
az ő szemében.
Griesbach a civil életben hozzászokott a saját tekinté
lyéhez, így hát személyének és szavának fontosságában
rendületlenül hitt a háború közepette is. Habár a katona
ságnál Jankó és közte csak csekély rangfokozati különbség
volt - Jankó zenetanárból zászlós, a gabonakereskedőből
pedig hadnagy lett - Griesbach az ő mélyre ivódott, civil
korabeli öntudatával kissé zavarban volt, mikor, mint az
tisztek között előírásos, Jankóval tegeződnie kellett.
Hanghordozásával és fellépésének bizonyos fokozottabb
biztonsága révén juttatta kifejezésre, hogy a katonai
rangkülönbségnél nagyobb a rangkülönbség Griesbach úr és
Jankó muzsikus között.
Jankó zászlós ebből csak annyit vett észre, hogy a karak
ter, mely a legtöbb embernél nem más, mint egy tömeg vérré
vált megszokás, ostobaság és előítélet, még a háborúban se
változik meg. Saját magáról, sorsáról már nem is gondol25

kodott; a frontélet kezdetén csodálkozva vette észre, hogy
alig gondol Ágnesre is. Egyedül Griesbach volt az oka, hogy
Ágnes azért olykor-olykor eszébe jutott. Mert Griesbach a
fronton valósággal szentimentálissá vált, mintha egy giccses
háborús képes levelezőlapnak állna modellt. Jankó a saját
szemével látta, hogy Griesbach a lövészárokból, ahol már
mindenki tetves volt, azt írta haza: K ü z d ü n k , m i n t a z
o r o s z l á n o k . Jankót ez a pátosz olyan kínosan érintette,
mint amikor régebben - máris úgy tűnt számára, mintha
nagyon rég lett volna - egy botfülű tanítványa cisz helyett
egy hamis c-t fogott. Csendesen bosszankodva úgy találta,
hogy semmi heroikus nincs abban, hogy kukac módra befúr
ják magukat a földbe és hallgatják a gránátok és srapnelek
könnyen megkülönböztethető lármáját, meg az ágyúk
ugatását. Ő csak valami agyzsibbasztó butaságot tudott látni
abban, hogy sokadmagával itt fekszik és lesi, hogy merre
kaszálnak a gépfegyverek, s hogy egy-egy lecsapódó gránát
őt - vagy c s a k valamelyik szomszédját fogja-e szétmar
cangolni. Jankó néha azt gondolta, hogyha nem volna együtt
Griesbachhal, Ágnes talán teljesen kiesne az emlékezetéből.
Ennek a váratlan változásának nem tudta magyarázatát adni,
de valami módon úgy volt, hogy Ágnes valószerűtlenné vált
az ő számára. Hogy, hogy nem, mintha az Ágnesnél meg
őrzésre hagyott hegedűjével, kottáival és kedvenc könyvei
vel együtt elmaradt volna tőle az az énje is, akinek Ágnes
jelentette a gyönyört, a buzdítást és minden gondolatainak
hűségesen várakozó galambdúcát. Próbált Ágnesnek levelet
írni, de amint leírta a megszólítást, valami furcsa üresség
támadt benne és nem jutott tovább a megszólításnál. Ágnes
nagyon szerette a szót: élvezet, és valakinek, aki olyan esen
gő szeretettel tudta ezt a szót kiejteni, az élet minden dol
gában megkeresni, mit lehet annak innen írni? Elválasztják
őket egymástól a rühes lovak, a feltépett gyomrok, a gro
teszk bukfenceket hányó hirtelen hullák, torz sebesültek. Ha
talán együtt látnák, élnék mindezt, talán meg tudnák őrizni
ha nem is azt, ami összekötötte őket, de legalább az együvé
tartozás akaratát, ám így... Minden emberi viszonynak meg
van a maga külön lelke. Amit ő most él, az kívül esik az ő
viszonyuk lelkének befogadó képességén; a hang, mely a
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piszokról és tervekről szólna, az ő mosti életéről, ez az ő
egész mosti élete nem illik bele, kiütközik belőle. Aztán nem
is próbált többé levelet írni.
Két éve tartott már a háború, és Jankó zászlós az egész
két esztendőt Griesbach oldalán szenvedte át. Jankó számára
nem valami titkos oknál fogva, hanem a puszta látvány
miatt, amit Griesbach személye nyújtott, ez külön kínlódást
is jelentett. Griesbach megmaradt a harctéren is cégfőnöknek
és gondos férjnek. Ha kicsit csendesebb napok jártak és a
tábori posta is működött, apró betűkkel hosszú utasításokat
írt haza, s kérdéseket tett fel Ágnesnek üzleti ügyekben.
Mindenki tudta, hogy nagyszerű nő a Griesbach felesége, aki
most egyedül vezeti a nagy gabonacéget. Griesbach újra és
újra elővette felesége fényképét, s miközben serényen muto
gatta, őmaga is frissen felragyogó elégedettséggel újra meg
újra megnézte, s közben félszemmel a hatást figyelte. Ő a
nyomorék, kiéhezett férfiak arcából nem a megkívánást,
hanem csakis az ő gyönyörű és - Ugye, Jankó? - hívta őt
olykor tanúul - páratlan intelligenciájú felesége iránti
hódolatot olvasta ki. Ilyenkor teljesen elfelejtette, hogy azok,
akik közt ő itt ilyen megelégedetten áll, otthonról csak
élelmiszerhiányról, betegségekről, gondról, bajról kapnak
híreket, s bármily mélységes is volt már egyébként a fel
háborodása a veszélyes őrület ellen, amely őt nem hagyta
meg továbbra is férji és üzletemberi gyönyöreinek élve
zetében, mindent elmosott, túlsugárzott az édes tudat, hogy
otthon tökéletesen rendben van minden, mintha ő távol se
lenne. Egy pergőtüzes, véget érni nem akaró éjszakában
Griesbach azt mondta: Ha ezt túlélem, akkor megérem még
épségben a háború végét! És túlélte, és azóta ez a józan
ember ezt az éjszakát babonás, titkos jelként őrizte emlé
kezetében, és csakugyan bízott benne és hálás volt érte, hogy
ő épkézláb fogja megmászni a haláloknak e véres hullahe
gyét. Az otthonról jövő jó hírek a legkeservesebb órákon is
túlemelték, szerencséjének otthoni hírei úgy hatottak rá,
mint saját önérzete jogosságának bizonyítékai, s mikor
otthonról egy szabadságról visszatérő katonával elküldték
neki a szabályszerűen felállított év végi üzleti mérleget, azt
éppoly meghatott örömmel mutogatta és magyarázta meg
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még a könyveléshez nem értő tényleges tiszteknek is, mint a
felesége fényképét. Ez ugyanaz az arckifejezés volt, a ba
jusznak ugyanaz a gyengéd, hízelkedő végigsimítása, melyet
Jankó akkor látott először Griesbachon, mikor megismer
tette őt a menyasszonyával. Míg Griesbach, virágzó üzleté
vel és otthonával a háta mögött, az ő egész mostani állapotát
átmeneti állapotnak tekintette, Jankó, aki a maga háta
mögött senkit és semmit se tudott, s az a távoli asszony is, ha
Griesbach révén eszébe jutott olykor, csak úgy jutott eszébe,
mint ahogy az ember emlékezetében sok minden megfordul
hat anélkül, hogy hangosabb szívdobbanást váltana ki Jankó zászlós egyszerű frontember lett, és nem tudta s nem
is akarta túltenni magát azon, amit itt nap-nap után látott és
megélt. Nem volt a régi világból mire várnia, egyetlen
világává a háború lett; maradék nélkül és fenntartás nélkül
kizárólag a frontemberekhez, akikkel együtt volt, a sorstár
saihoz, a csapatjához tartozott. Néha eszébe jutott, hogy
Homokvárosban miként kínlódott a kényszer miatt, a min
denféle emberekkel való beszélgetések és összejövetelek
miatt; itt az efféle henye bánatoknak még az árnyéka sem
kísértette, mert itt az emberek egymás számára többet és
mást jelentettek. Itt a bukovinai hóban az ember megöleli a
másik embert, hogy közösen melegedjenek egymás testétől;
itt az ember a másik embertől egy cigarettát vagy egy darab
kenyeret kap, és ez százszor kötelezőbb, igazabb kapcsolatot
teremt, mintha a másik világban az év minden vasárnapján
ebéddel vendégelné; itt az ember egy gránáttölcsérben egy
biztató szót vagy egy rossz vaskos viccet mond, hogy a saját
és a másik halálfélelmét elhessegesse; itt az emberek napon
ta levegőt, kenyeret, italt, meleget, életet érnek egymásnak.
Griesbach mind elégedetlenebb lett Jankóval. Ez a fiú,
aki az ő hatszobás, pompás lakásában oly hallgatagon és
szerényen mozgott, s akiről Homokvárosban az volt az álta
lános vélemény, hogy kedves szelídségéhez jól illik a Jankó
név, idekint - főleg vele, Griesbachhal - teljesen tisztelet
lenül viselkedett, sőt időnként valósággal kötekedett is.
Mivel pedig tudták róluk, hogy bevonulásuk óta elválhatatlanok egymástól, most a tartalékban is közös fedezéket jelöl
tek ki számukra. így a viszony még kellemetlenebbé vált,
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Jankó még este se hagyta őt békén. Tagadhatatlanul jó
bajtárs volt a Jankó, noha épp a bajtársiassággal kapcso
latban lett vele Griesbachnak egy kellemetlen emlékű
kalandja.
Még a nagy galíciai előrenyomulás idején történt, mikor
a vad iramú menetelésektől még a legerősebbek is már alig
vonszolták magukat, és mindennek betetőzésére, mikor ilyen
állapotban a kidöglött emberek tűzvonalba kerültek, a trén
valahol elakadt és ők három napig szagát se érezték ételnek.
Az okos, előrelátó Griesbach szükség idejére titkon egy rúd
szalámit cipelt magával, éspedig olyan titokban, hogy még a
tisztiszolgája elől is sikerrel rejtegette. Egy éjszaka - abban
a hiszemben, hogy mellette Jankó mélyen alszik - lehetőleg
nesztelenül, óvakodva elővette, de épp hogy beleharapott,
Jankó kinyitotta a szemét, odanézett és azon nyomban vilá
gos lett előtte minden. Jankó azonban meg se szólalt, hanem
gyorsan behunyta a szemét. Hiába tagadta maga előtt, ettől
kezdve Griesbach is bizonyos ingerültséget érzett Jankóval
szemben, ámbár voltaképpen magamagára haragudott az
eset miatt. Mért kellett neki titokban beleharapni az ő tulaj
don szalámijába? S mért adna érte - valóságos nevetség
rágondolni is - egy egész vagon búzát, ha valahogy meg
nem történtté tehetné ezt a szalámi-esetet? Ő egyszerűen és
előrelátóan csupán félretette és hónapok óta magával cipelte
az ő rúd szalámiját, nem lopta senkitől, legkevésbé ettől a
zenélő embertől; a szalámi az ő tulajdona volt, joga volt
hozzá! Végeredményben sose jutott eszébe Jankó elől
rejtegetni, miként az sem, hogy neki Jankóval meg kellene
osztani hatszobás úri lakását, ezüst szervizeit, egész
gazdagságát. Minden efféle okoskodás ellenére azonban
legszívesebben beletömte volna a zenélő emberbe az egész
megmaradt szalámit, csakhogy még azt sem tudta, hogy
most már milyen módon is kínálhatná meg vele. Bosszú
ságában gondolt arra is, hogy világos nappal Jankó szeme
láttára egyszerűen elő fogja venni és jóízűen fog falatozni,
mint ahogy ehhez kétségtelenül teljes joga is lenne. Ezt
azonban megtenni, akármilyen joga is lett volna hozzá,
mégiscsak lehetetlen volt. Mi az ördög jogosította fel a
zenélő embert, hogy úgy bánjon vele, mint valami nagylelkű
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Solon a bűnös Krőzussal? Végtére, akkor éjjel, ha csak egy
szót is szólt volna ahelyett, hogy gyorsan becsukja szemét,
ő készséggel nyújtotta volna oda neki a szalámit: tessék,
egyél! A zenélő ember azonban megalázta azzal, hogy úgy
tett, mintha nem vett volna észre semmit, letagadja, hogy raj
takapta. Nem kevésbé volt bosszantó az sem Griesbach
számára, hogy nem mert többé se nappal, se éjszaka hoz
zányúlni a szalámihoz, s végül is, csak hogy mint valami
elátkozott kincs terhétől, megszabaduljon tőle, úgy rendezte,
hogy a kutyamosójának fel kellett fedezni a szalámit, az
egész rudat, és az aztán minden habozás nélkül el is tüntette.
Az átkozott rúd szalámi Griesbachot valami ostoba, szemlesütéses bizonytalanság helyzetébe hozta Jankóval szem
ben. A hadnagy úgy érezte, hogy Jankó zászlós álnok módon
fölébe kerekedett. Ettől kezdve küzdenie kellett, hogy ön
maga szemében visszanyerje és helyrebillentse megingott
öntudatát. Ez azonban még nehezebb lett, mint volt eddig,
mert ahogy tartalékba kerültek, Jankó néha valóságos hévvel
okvetetlenkedett, vitákat provokált. Gyakran állított valamit,
mindenki hozzászólt, de Jankónak nyilván az volt a leg
fontosabb, hogy Griesbach is véleményt nyilvánítson, mert
míg a többiek megjegyzésére alig is hederített, Griesbachéra
mindjárt leplezetlen ingerültséggel csapott le. S épp olyan
állításokban lelte kedvét, melyeket Griesbach kénytelen volt
kihívó paradoxonoknak bélyegezni. Jankó egyik vessző
paripája a valóság káromlása volt. Nemcsak.a háborúé, de a
régi világ és minden világ valóságáé is. Azt bizonygatta,
hogy minden, ami valósággá válik, csak egy elpackázott és
hasonlíthatatlanul különb lehetőségnek a hajótörése. Az, ami
az ember életében lehetett volna, ahhoz képest, ami meglett,
félelmesen nagyszerű, több és szebb, sőt csak az a szép, ami
lehetett volna, és mert szép, nem valósulhatott meg - mor
fondírozott Jankó. S noha Griesbach hadnagynak, mint
olyan embernek, aki gyerekkora óta nagyjából elégedett volt
életviszonyaival és önmagával, az ilyen bölcseletízű beszél
getések meglehetősen haszontalannak tűntek fel, mégis, ha
akart, ha nem, részt kellett vennie ezekben a meddő elmél
kedésekben, melyekben ha mégoly elvontnak is látszottak, ő
mindig egy ellene irányuló rejtett személyes célzást vélt
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felfedezni. Mintha Jankó nem is törődne azzal, sőt mintha
egyenesen arra törekedne, hogy őt felháborítsa. Griesbach
igyekezett, hogy amennyire csak lehet, kint a fronton is
megőrizze korábbi énjének méltóságát, számtalan elveit,
általában életének folytonosságát, s már ennek érdekében is
valósággal küzdelemre kényszerült Jankó zászlósnak - mint
ahogy egyszer nyíltan meg is mondta - abszolút demorali
záló hatásával szemben. Mert Jankó, Griesbach szerint,
egyszerűen elhagyta magát. Nem hitt a központi hatalmak
győzelmének lehetőségében, nem hitt a központi hatalmak
igazában, egyáltalán nem hitt abban, hogy ebben a hábo
rúban valakinek is igaza volna, sőt néha úgy beszélt, mint
valami kétségbeesésben meghibbant ember, aki egyáltalán
nem hiszi, hogy egyszer vége is lesz a háborúnak. S ha lesz
is - mondta - , persze, hogy egyszer vége lesz, de minekünk,
ha meg is érjük, nekünk, akik ezt végigcsináltuk, erre az élet
re már kampec. Griesbach nem tudta belátni, hogyan lehet
ilyeneket gondolni. Ha ő holnap hazamehetne, megfurödne
és holnapután már benn ülne az irodájában az amerikai
íróasztala mellett! Jankót valósággal modortalanná bőszí
tette Griesbachnak egy-egy ilyen ellenvetése. Érthetetlen
dolgokat beszélt. Kijelentette, hogy még innen a frontról
sem tud arra a régi békebeli világra, melyben Griesbach az
arnerikai íróasztala előtt ült, úgy gondolni, hogy vágyat
érezzen utána, de ha Griesbach számára az a világ az eltűnt
és majd visszatérő paradicsom képében is jelenik meg, ne
felejtse el, hogy neki sem lesz igazi visszatérése abba a
paradicsomba, mert ha az ember évekig gyilkol és gyilkolni
lát, nem lehet az ilyen éveket egyszerűen levetni, mint a
mundért, és civil ruhával felcserélni. Szerencsétlenségre az
egyik fiatal hadapród Jankó véleményével szemben arra
hivatkozott, hogy a háború nem pusztán gyilkolás és vé
rengzés, hanem egy új férfierkölcsnek, a bajtársiasságnak is
megteremtője, s ez magasabb és nemesebb erkölcs, mint a
civil életben uralkodó aljas verseny. Griesbach szeretett
volna a civil életnek, a versenynek védelmére kelni, s kifej
teni a kereskedelem óriási érdemeit a civilizáció előmoz
dításában, de torkán akadt a szó, mert a bajtársiassággal
kapcsolatban óhatatlanul is eszébe jutott az az átkozott rúd
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szalámi, amitől elpirult, és bosszúsan hallgatott, egy oldalte
kintetet vetve Jankó zászlósra, aki újabb elkeseredett
nézeteknek adott hangot. Nem vonta kétségbe, hogy a
háború kitermelt egy, a civil életnél emberibb viszonyt a
frontkatonák között, de azt vetette ellen, hogy ez a szolida
ritás nem az ember megváltozásának, hanem csak a szituá
ciónak a termése, nem az erkölcsi erő, hanem a közös bűn
hajtása, az egymásra utalt cinkostársak összetartása, és még
ha nem is így volna, akkor se jelent erkölcsi értéket valami,
ami az emberek egy csoportját az embereknek egy másik
csoportjával szemben mint ellenséggel szemben testvériség
ben fűzi össze. Ez a testvériség elveszti, megsemmisíti a
saját erkölcsi értékét, mert egy ellenségnek tekintett másik
embercsoport ellen irányul. Griesbachot ezek a viták ide
gesítették, mégpedig nemcsak a személyes él, vagyis a zász
lós rejtett célzásai miatt; maga a szenvedélyesség, amellyel
Jankó állított vagy kétségbevont valamit, ez is idegesítette,
mert túlságosan különbözött azoktól a jó modorú, higgadt
eszmecseréktől, melyeket a békevilágban folytattak az
emberek, mármint Griesbach emberei, az ilyen elvont kér
désekről. S mindez teljesen értelmetlen úgyis - gondolta
Griesbach - , mert e vitáktól ő úgyse kerül egy perccel se ha
marább az annyira hiányolt amerikai íróasztalához.
Egyébként, itt a tartalékban, határozottan aggódni
kezdett Jankó miatt, aki iránt a jóindulatát azért ő mindig
megőrizte. Mert Jankó valósággal beteg ember benyomását
tette rá. Ha éppen nem kötekedett ővele, akkor lehorgasztott
fejjel ténfergett, szót se szólt senkihez, az arca egészen
beesett, és annyira elhagyta magát, hogy gyakran ült le a ba
kák közé és hallgatta őket. Griesbachnak tudomására jutott,
hogy a tisztek emiatt rossz szemmel nézik Jankót, s ő nem
csak mint Jankó pártfogója, hanem mint hadnagy is helyén
valónak érezte, hogy mindkét minőségére hivatkozva,
figyelmeztesse a zászlóst. Jankó azonban méltó felelet he
lyett, amilyet Griesbach meggyőződése szerint az ő jóakara
ta megérdemelne, dühösen vállat vonva, hetykén azt felelte,
hogy már csak a bakák szavában ismer a saját gondolataira,
mert azoknak minden gondolata egyetlen, egységes, türel
metlen káromkodásban csendül ki a háború ellen.
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A baj csak az volt Jankó számára, hogy ha a bakák közé
elegyedett, akkor azok tovább beszélgettek ugyan, de érez
hetően óvatosabban, valójában pedig alighanem a fészkes
fenébe kívánták a lábatlankodó zászlós urat. Ilyenkor Jankó
unottan imbolygott vissza a tisztek közé, s valami pokoli
fásultság kerekedett benne felül. Ebből a tompa, rest
ürességből egyedül Griesbach egy-egy szava vagy mozdula
ta tudta csak felverni.
Közös fedezékükben Jankó végigfeküdt a priccsen és
behunyt szemei mögül figyelte az undok hadnagyot. Háttal
feléje, gyertyavilágnál ült. Késő volt már, s Jankó zászlósnak
abban a céltalan lézengésben, amit a tartalékbanlét jelentett,
úgy tűnt, mintha még a végtelen menetelések is jobbak, sőt
talán még a tűzvonalban is jobb lett volna. Bár történne vég
re valami, akármi, csak ennek a baromi tengődésnek szakad
na vége. Vagy legalább egy hosszú, hosszú alvást, Istenem!
S közben nézte Griesbachot; olyan volt ez, mint valami meg
szállottság; valami leküzdhetetlen rögeszme lett a számára
ez a Griesbach. Lám, ennek a Griesbachnak jó. Még mindig
győzi erővel, nem, nem is erővel, hanem süketséggel és vak
sággal. Még mindig a vezércikkek és operettek hadfi-elkép
zelésének szuggesztiója alatt él és mozog s játszik színházat
önmagának. Jankó a félig behunyt szemeivel görcsösen
leselkedett minden mozdulatára. Most épp elővette a had
nagy úr a felesége fényképét és hosszan elnézte a rosszul égő
gyertya fényénél, pontosan úgy, ahogy azt egy hazug fan
tázia a tábortűz mellett ábrándozó vitézekről festi. És
Griesbach elhiszi, hogy ő az, aminek ez a vásári hazug tükör
mutatja, és ténylegesen hozzáidomul ehhez az álmagasztos
tükörképéhez, s ebben a pillanatban holtbiztos, hogy mélyen
meg van hatódva önmaga fölött. Egyrészt tábortüzes hős, de
azért nem veszi tudomásul, hogy ott, ahol időnként puska
tussal loccsant ki az ember más emberi agyvelőket, röhögni
valóan nevetséges a finom modor és szalon-disztingváltság.
De ez az ő szívós önfenntartási ösztönéből következik. Hová
tűnne az ideállá vált múlt, a választékos gabonaengrosszista
Griesbach, ha feladja egyetlen lelki erősségét, a hitet, hogy
minden megtörténhetik ugyan, de Griesbachnak minden
körülmények közt tartania kell azt a tekintélyt, mely a Gries33

bach cég tulajdonosának és Káldor Ágnes férjének a rang
jában az övé volt? Akkor az ideál helyére egy hajmeresztő
valóság állna csak, egy koszos szegény hadnagy csupán, egy
a millió nyomorult közül, egy darab uniformisba bezsákolt
vacak kis élet, izzadó hússal és nyafka idegekkel, valaki, aki
legelemibb ösztönét se szolgálhatja ki, kevesebb a féregnél,
mellyel együtt lakik most a földben, mert nem engedik meg
neki, hogy elmeneküljön onnan, ahol semmi keresni-, se találnivalója, s ahonnan egyébként el tudna és el kellene me
nekülnie. Jankó a csendben hirtelen nagyot krákogott, ká
romkodott is egyet és kiköpött. Ez volt a kihívás. Griesbach
megütközve fordult a zászlós felé.
- Mi az, te nem alszol? - szólt hozzá, s egy mozdulattal
eltakarta a fényképet.
- Azon gondolkodom, hogy te biztosan elégedett ember
volnál, ha nem jön közbe ez a disznóság, a háború.
- Természetes, hogy az volnék - csodálkozott Griesbach.
- Mondd, minden megvalósult az életedben, minden,
amire vágytál? Nem érzed, hogy voltak lehetőségeid, me
lyek tönkrementek, leikeid, melyek nem találhattak testre a
valóság világában és elkallódtak a semmiben? Semmit se
kívánsz másként a te életedben, a világban, melyben élsz?
Jankó beszéd közben felkönyökölt és fejét előrehajtva,
fénylő kék szemekkel meredt rá a megrökönyödött emberre.
Volt a hangjában valami kérlelő, rábeszélő, s Griesbach épp
a hangnak ettől a meleg csengésétől visszanyerte a Jankóval
szembeni fölényét s egyben eredendő jószívűségét is a bo
garas, szegény zenélő ember iránt, akit most jólesett elgon
dolkodva megsajnálnia.
- Semmit se kívánok másként. Vagy mégis, ha épp aka
rod, hát igen. Szeretném, hogy gyermekem legyen. De remé
lem, hogy lesz is. Hisz oly rövid ideje vagyok még csak
házasember. Miattad azonban, kedves Jankó, aggodalom tölt
el, mert...
- S azon kívül mindennel rendben vagy? - vágott szavá
ba - , épp mindennel?
- Nézd, Jankóm, én megértő ember vagyok, s tudom,
nem lehet másként, te ezen megütközöl. Ámde ne felejtsd el,
hogy nekem van egy pozícióm, egy, hogy úgy mondjam, fix
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életeredményem, és egy feleségem, akivel mindenkinek csak
elégedettnek lehetne lenni.
Jankó már nem bírta türtőztetni kívánságát, minden áron,
akárhogy is, még ha vad becstelenség árán is, de hallani
akart, hallania kellett végre egyszer egy közvetlen, emberi
hördülést az angol bajusz alól.
- Ágnes? És sose féltetted?
Griesbach cigarettával kínálta, maga is rágyújtott, és
mosolygó arccal rázta a fejét.
- Ha én nem is tudok olyan sokoldalú lenni, mint ő, de
megértem rajongását a kultúráért és speciel a zenéért.
Tudom, mindig szívesen látott téged, s én mindig örültem
neki, hogy általad alkalmat nyújthatok neki Homokvárosban
is a legdelikátabb zenei élvezetekre. Afelől azonban mindig
nyugodt voltam, s nyugodt is leszek, hogy Ágnes rajongása
nem megy túl a határokon.
- A gabonaüzlet határain?
- Természetesen, annak a határain se - válaszolta egy
szerű komolysággal Griesbach - , én jól ismerem Ágnest.
Jankó elhallgatott. Feltétlen meggyőződéssel csengett a
mondat: én jól ismerem Ágnest. Ő hazudna, ha ezt utána
mondaná. Igaz, neki szeretője volt, és erről Griesbach nem
tud, de azért mégis igaza lehet neki abban, hogy ismeri
Ágnest. Griesbach észrevette, hogy Jankó megbámulja, s
most merengővé lett, összefonta alkarját, kicsit oldalt hajtot
ta a fejét és elnézett messzire. Ha a fronton a tisztek kardot
viseltek volna, akkor most Griesbach hadnagy úr a jobb kar
jával biztosan a kardjának markolatára könyökölne - gon
dolta Jankó, és hirtelen vágya támadt, hogy ezt az elégedett
merengőt ordítani hallja. Egyszerűen megmondani: Ágnes a
szeretőm volt. Heves kívánsággá nőtt a kíváncsiság, látni
szerette volna, ahogy a férj, a gabona-nagykereskedő, a pol
gári öntudat mint rongyokba szakadó lárva, rikkantva fosz
ladozik szét, s a hájasságnak ez a pimasz gőgje holtan vo
naglik, míg a fájdalom ezt a tompa szívet és rest agyat
szikráztatva sarkantyúzza. Gondolatban már forgatta a
taglót, de nem került rá sor, hogy lesújtson. Ránézett erre a
széles, puha arcra, és máris meggyőződött róla, hogy bármit
is mondhat, az a biztonság megingathatatlan. Nem hinné,
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nem hihetné el, hogy Ágnes szemében másvalaki is számba
jöhet férfiként, mikor egy ilyen finom, ügyes és köztisztelet
ben álló férfiú a férje. S Jankó egyszerre ott érezte vállán a
Griesbach gyűrűs, húsos kezét. A tekintélyes gabona-nagy
kereskedő, a köz- és öntiszteletben álló férfiú keze volt ez a
kicsit szánni való s emberbaráti kézre szoruló zenélő ember
vállán. S a hang is, ennek megfelelően, fensőséges bariton.
- Kedves Jankóm, ez az atmoszféra ránehezedik a te
művésztemperarnentumodra. Ezért nem is veszem zokon,
hogy bizonyos regardokat velem szemben egy idő óta elmu
lasztasz. Holnap beszélek a főhadnaggyal, ő majd az ezred
parancsnokkal, az egész századból csak te nem voltál még
szabadságon. Csupa élhetetlenség vagy, te kedves művész.
Most tartalékban könnyebben adnak szabadságot. Jó lesz?
- Jó - vágta rá Jankó, és úgy nézett a kék szemével
Griesbachra, hogy az kételkedni kezdett, nem kótyagos-e ez
a fiú?
IV.
Jankó zászlós szabadságra ment. Most ült ismét azzal a
különös érzéssel vonatra, mint amilyennel annak idején
Homokváros pályaudvarán döbbent önmagára. Hausse és
baisse, spekulációk Homokvárost, aztán angol nagytőkések,
magyar földesurak és német tábornokok, s ki tudja, kik még
Bukovinát meg Galíciát jelölték ki neki tartózkodási helyül,
Griesbachot osztották be hozzá társul, atyai jóbarátul, falul,
melyen fejét betörheti, anélkül, hogy a fal emberré válna,
hausse és baisse és világháború, és ő maga is birka és tagló
a mészárszékké vedlesztett földön; soha senki se kérdezte,
mit akar, minden ellenállhatatlanul történt. Nem nevetséges
beszélni az én életemről, az én akaratomról? - tűnődött, mi
közben a vonat mind messzebbre vitte. A vonat viszi, a vona
tot egy mozdonyvezető vezeti, a fűtő fűti, a sínek mentén itt
is, ott is fel-feltűnik egy őrház, állomások, szembejövő vona
tok, ezt mind emberek csinálták, emberek tartják fenn, ez
embereket szolgál, és az embereknek, akiket mindez szolgál,
a sorsuk éppoly kevéssé van a saját hatalmukban, mint ez a
vonat a maga hatalmában. Kiszámíthatatlan elemekből bur36

jánzó, vad és millióféle vegetációnak pirinkó darabja vagyok
csak - gondolta Jankó - , és nem értem ezt az egész óriás
vegetációt, emberiséget, természetet, civilizációt, de hogy is
érthetném, mikor magamat se értem, s éppoly kevéssé mú
lott rajtam, hogy huszonnégy órával ezelőtt még gépfegy
verek kattogását hallgattam, mint amilyen kevéssé az én
akaratom tette, hogy most szabadságon vagyok. Szabad
ságon? Kicsoda ő most? Három hétre megint Jankó zene
tanár? Ez az évek előtti Jankó zenetanár szenvedett miatta,
hogy parancsra kellett énekelnie és hallgatnia, felpattannia
és feküdnie, szenvedett miatta, hogy senki se kérdezte, mit is
kívánna ő, miközben rengeteg komisz fráternek korlátlan
hatalma volt felette. Ez a mostani Jankó zászlós már csak
távolból emlékezett arra a zenetanárra, akinek mindez friss
szenvedést okozott. Ez a mostani, szabadságra utazó Jankó
zászlós úgy érezte magát, mint egy nagy közös álomból fel
rángatott halott; felrángatták a szabadságlevéllel, vissza
küldték kicsit élni és kicsit újrakezdeni azt, amit egyszer már
bevégzett. Megint érezzen, megint utálkozzék, megint fáj
jon, hogy él. Végeredményben odakünn, a fronton akármi
lyen rossz is volt, már mindenképp el volt rendezve az egész
élet. Odakünn az ember parancsokat kap, parancsokat teljesít
és leszokik róla, hogy egyén, hogy ember. Benne áll egy
végeláthatatlan sorban, s élete, halála nem az ő dolga.
Jankó zászlós nem utazott le Homokvárosba, kiszállt már
Pesten. A tisztálkodási fürdőn kívül, mely az első nap nagy
szenzációja volt, néhány nap után már olyan rosszul érezte
magát, hogy szinte visszakívánkozott a bukovinai fedezék
állati tompaságába. Arra nem tudta rászánni magát, hogy az
Operába menjen, vagy egy hangversenyterembe váltson be
lépőjegyet. Ez túlságosan izgató s főleg teljesen értelmetlen
kaland lett volna, egy idegen pillanat az átélt és még előtte
álló háborús örökkévalóság közepébe ékelve. Egyszer el
ment ugyan egészen az Opera főbejáratáig, de visszafordult
a szállodája irányába, mikor az automobilokból kiszálló
dámák és urak vidám csődülését meglátta. Ennek bizton
mély, nagy értelme van - mondta magának. Az életet foly
tatni kell, az élet gondoskodik a svihákokról, hogy foly
tassák, fenntartsák, az élet gigászi önzéssel az embereknél is
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gonoszabb tud lenni, de - tette hozzá - mi közöm nekem az
élethez, mely ilyen? Ahhoz képest, amit itt látott, még be
csületes volt az is, amit odakünn követnek el az emberek
kel. Mázolatlanul igaz beszéd: ölj, és ha szerencséd van, nem
leszel nyomorék vagy hulla, ha szerencséd van, kivétel le
szel, s ha nincs, hát akkor nincs szerencséd és megdöglesz.
Egyedül egy magyarul nevetségesen rosszul beszélő ge
nerális ejtette ki a száján odakünn ezt a két szót: haza és
nemzet. Kijött szemlét tartani, és illett, hogy valamit
szónokoljon. De azok között, kik állandóan kinn voltak, soha
ezek a maszlagos nagy szavak fel nem hangzottak. Még
Griesbach ajkáról sem. De itt vezércikkek, gaz, mérgezett
lelkű betűk mosléka fortyog és angol bajuszos és fehér sza
kállas, kifogástalan modorú urak fűtik alá a boszorkányüstöt,
és tündéri jótékony dámák a boszorkányok, kik csatadalokat
döngicsélve táncolják azt körül. De Jankó már hajnalonként
lenn kószált az utcákon, és jól látta, mint állnak sorba,
élelmiszerjegyeket szorongatva, sápadt asszonyok és foghí
jas vének, és ha este aztán egy kivilágított kávéházban
nemzetiszín kokárdás urakkal találkozott, vagy éppen höl
gyekkel, kik az új divat szerint Hindenburg kis email arc
képét viselték mellükre tűzve, eszébe jutott a hajnali utca
kép, és nyomban fizikai rosszullét környékezte. Odakint az
unalom kínozta, itt pedig egy marcangoló undor az élettel
szemben, melyet növekvő keserűséggel, tehetetlenül figyelt.
Volna benne valami furcsa komikum - gondolta - , ha egy
katona, aki a halálnak ilyen nagy olcsósága idején ön
gyilkos lenne. De mi marad más hátra valakinek, ki nem a
haláltól, hanem az élettől borzad vissza, noha katonának hur
colták? Talán az öngyilkosság az ember egyetlen lehetősége,
hogy szembeszálljon sorsával, hogy megszabaduljon egy
tőle idegen, ráerőszakolt élettől. Vagy pedig az öngyilkossá
ga is csak látszólagosan volna az ő akaratának cselekedete, s
valójában csak a hausse és baisse sodrába került élete foly
tatólagos értelmetlenségeinek, sorsának műve lenne? Most
már nem érezte valami alaktalan titokzatos hatalomnak ezt
az elátkozott sorsot: a pöffeszkedő autók, a gondolatnak még
a leheletétől is érintetlen kerek, fényes, ápolt arcok, a gyárkémények, a paloták maguk tépték le magukról a titokzat
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maszkját és álltak elébe hetvenkedőn: mi vagyunk a sors! És
ő, mint akit egy őrületes süket gépezet óriás kereke kapott el,
kétségbeesetten kapkodott levegő után.
Jankó már rég elszokott a rugós puha ágytól, s az odakint
híres nagy alvó a hotelszoba kényelmes párnái között órák
hosszat hányta, vetette magát, míg le nem tudta bírni zaka
toló éberségét. Nappal az idő nagyobb részét testi-lelki ki
merültségben a hotelszoba keskeny díványán heverve
töltötte el. Egy reggel kikászolódva az ágyából, megállt a
szoba közepén, megnézte óráját, gyorsan magára rántotta
ruháját, kifizette a hotelszámlát és még idejekorán kiért a
pályaudvarra. Mért nem tette meg ezt már előbb? csodálkozott most, mikor rég nem érzett izgalommal fel
szállt a vonatra, mely pár óra múlva Homokváros pályaud
varán fog vele megállni. Magának azt mondta, hogy azért
nem ment egyenesen Homokvárosba, mert ott bármely em
ber megszólíthatná, kérdezgetné, vigasztalná, sőt még a
tolakodó kisvárosiak szívélyességével szembe is sajnálnák.
Hogy azonban most Homokváros felé vitte már a vonat,
rájött, amint most csakis Ágnes miatt vette erre útját, Pestre
érve éppúgy Ágnes miatt akarta Homokvárostól távol eltöl
teni a szabadságát. Most higgadtan s azzal a kedélyességgel,
melyet az ember csak önmagától nem vesz rossznéven, emi
att a halogatás miatt elmondta magát gondolatban nyárspol
gárnak s nagyfulűnek. Egy Griesbach iránti tekintet, kímélet
vagy akármi is feszélyezze, lemondásra kényszerítse őt!
Micsoda neki ez a Griesbach? Egy poltron, egy árdrágító
gabonaüzér, darabja annak a felfuvalkodott, szellemtelen,
fantáziátlan, fehér plasztronos, frakkos tömegnek, mely
pöffeszkedésével és önelégültségével az élet legszebb tájait
is élvezhetetlenné teszi, mint a legszebb estét is egy szűk,
kemény gallér a nyakon. Ágnes szerette őt, Jankót, s ő csak
elfogadta, ami nyilván meg is illette. S egyébként is Ágnest
nem lehet elvenni vagy nem elvenni, Ágnes nem egy zsák
búza, ami birtok: Ágnes önmagáé, és azt tesz magával, amit
akar. Nekem adta magát, mért legyek most bolond és ne tart
sam meg, mikor az egyem? Enyém - ismételte magának, s
nagy zsibbadt részvéttel érezte át annak a szomorú, eltikkadt
testnek a létezését, melynek neve: Jankó. Ezt a testet, mely
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tetveket táplált és hetekig úgy koszosodott szappan nélkül,
hogy már undor volt önmaga számára, ezeket a bús fér
fitagokat, melyeket undok halálok ugattak körül, s melyeket
vég nélküli utakon hurcoltak meg tüzes napban, sárban,
hóban, most megint ápolt, gyengéd kéz érinti majd, fehér
begyű ujjakkal, becéző, felsőséges lágyság, duruzsoló
anyásság. Mintha durva, kérges lett volna rajta minden attól,
hogy ez a kéz oly régóta nem siklott már végig rajta csik
landó könnyedséggel. Azért volt ő már önmagának is elvisel
hetetlen, mert vad, nyers és kedélytelen barbárrá lesz a férfi,
ki nem kapja vissza magát újra egy őt széppé látó asszony
szeméből, miként egy szellemibb szeretetet is önmagunk
iránt csak egy asszony szerelmének közvetítéséből kap
hatunk. Minden emléke ezt a gondolatot igazolta. Rég elmúlt
időkben is úgy volt, még odakünn Berlinben is, hogy fér
fitársaságban elhagyta a beszélő kedve, férfiak között ke
vesebbnek érezte magát, s tudta, valósággal is kevesebb volt,
mint amikor nőt is látott maga körül. S Homokvárosban is,
még a legbárgyúbb kispolgári feleség is sokkal inkább volt
képes gondolatokat és érzéseket felserkenteni benne s ambí
ciót ébreszteni, hogy megérttesse, kifejezze előtte magát,
mint akármelyik jóeszű ügyvéd vagy iskolázott kereskedő.
A vonaton nem is látta igazából az embereket, nem hal
lotta panaszkodásaikat, csak azt észlelte, hogy mind túl
hosszadalmasan és fáradhatatlanul a saját dolgaikról beszél
nek, feltűnően jelentéktelen, apró dolgokról; próbált odafi
gyelni, de az első pár mondat után, amit hallott, eltűnt az
érdeklődése, és mondatok helyett csak szavakat, hangokat
hallott, különböző egymást felváltó, egymásba belevágó
vékony néni, vastag bácsi és pipiskélő leányhangokat. Már
nem látta az állomásokat, melyek a főváros és Homokváros
között a sínek mentén sűrűn követték egymást, csak néha
akadt meg a szeme a nagyon letarolt őszi mezőkön, melye
ken itt-ott asszonyok és öregek lézengő alakja tünedezett fel.
Mikor először utazott Homokvárosba, akkor is ősz volt emlékezett vissza, és belesüppedve a zsúfolt kupé hangzsibongásába, az ablakból az eget nézte, az alföld óriási, nehéz
egét, mely alatt barna felhők támolyogtak, mintegy vontatot
tan engedelmeskedve valamely céltalan messzeség vonzásá40

nak. Most úgy érezte, hogy ez a sok, apró dolgaik közé
babonázott ember és az egész természet céltalan életéből
egyedül az ő élete válik ki célt tudva, igazán megelevenedve,
és Ágnes büszke szépsége mint egy édes, felemelő titok
ragyogott fel hallgatag emlékezetében.
Frissen és mosolyogva ugrott ki a vonatból. Délfelé járt
már, s a homokvárosi pályaudvar peronján ugyanazok az
ismerős alakok ültek, éppúgy, mint két vagy öt év előtt
délelőttönként. Azt nem állapíthatta meg hirtelenében, hogy
a régiek közül kik nem voltak már ott, csak azt látta, hogy a
Homokvárosba való első érkezése óta eltelt esztendők sora
mintha csak az ő külön vad álma lett volna, mert lám,
ezeknek a peronon üldögélőknek ebből az egész förgetegből
tán még egy csipetnyi se jutott ki. Mint öt év előtt, mintha öt
év csak egy közönséges óra lett volna, itt ül Jocó bácsi, a
bálványember, a kopasz, fényes fejű disznóhizlaldász, ül a
repkénnyel befuttatott peronon, bajuszán a habbal a pohár
söre mellett, és asztalánál az ismert társasága: a félszemű,
görbe hátú újságíró és az elegáns, a sok napkúrázástól
rézbőrűvé sült, borotvált fejű agglegény, a nyurga Korotnay.
Jocó bácsi épp valami zamatdús anekdotát adhatott le, mert
prüszköl a hasát rengető nevetéstől. íme az emberek, kikben
nem esett kár. Mintha a két év, mikor Jankó a menetszázad
dal innen útra kelt, csak annyi idő lett volna, amennyi alatt
az ember félre- és megint visszafordítja fejét: kívül a világ
ban nem szakadt meg az élet, Jocó bácsi vicc-vénája és a
hozzá tartozó, prüsszögő nevetés őrizte s megőrizte a foly
tonosságot. A szellemtelen húsnak ez a szívós letargiája, ez
a köreiben megzavarhatatlan animál is emberség, ez is az élet
sok nagy bölcsességeinek egyike. Jocó bácsi is észrevette őt:
Né, a Jankó zenetanár! Hangosan üdvözölte, mivel még
mindig éppoly kiabálva beszélt, mint azelőtt, s a zsírpárnás
nagy mancsával hanyag nyájassággal intett oda neki. Az asz
taltársaság többi tagjai is odabólogattak, ám Jocó bácsi
tovább beszélt, és Jankót senki se tartóztatta fel útjában,
mikor a pályaudvari állomásparancsnokságnál lejelent
kezett.
Jankó jókedvvel ismerte fel, hogy az ő megérkezése
senkinek se esemény, csak őneki. Az ismerősöknek az utcán
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olyan elfogulatlanul tisztelgett, mint régen, mikor kalap
emeléssel üdvözölte őket a szemetes, poros főutcán. A
különbség múlt és jelen között most csak az volt, hogy
őbenne a felszabadultság és biztonság érzése duzzadozott,
valami megvilágosodott boldogító fölényben érezte magát,
senkitől se várt, senkitől se akart semmit, senkit se utált,
semmit se gyűlölt, csak önmagával örült.
Ahogy kijött a hotelből, ahol szobát vett ki és épp csak
megmosdott, a kapuban a városi zeneiskola direktorába üt
között. A hosszú szál csontos öreg még öregebb és még
soványabb lett, mióta nem látta. Lelkesen szorongatta meg
az ő Jankóját, valósággal büszkén karolt bele, és máris vitte
fel magához az igazgatói szobába, a zenedébe.
- No, fiam, hát mesélj valamit - nógatta - , hát semmit se
beszélsz?
A szegény öreg nem is igen hagyta volna, hogy Jankó
beszéljen, ő maga akart vallani, úgy tele volt a szíve, és
amint fölértek a szobájába, csak úgy dőlt belőle a szó.
Homokváros fertelmesebb, mint valaha is volt. Pár svihák
milliomossá lett, a parasztokat fölveti a pénz, a művészet
anakronizmus, zaufolni és zabálni akarnak az emberek, itt
semmi más nem kell. Aztán titokzatos arccal nyúlt az íróasztalfiókjához, melyből egy fekete mappát vett elő. - Hallgasd
csak meg fiam - mondta lehalkítva a hangját, s aztán elkez
dett olvasni. Régebben is kedvtelése volt, hogy papírra
vesse, ami eszébe jut, s többnyire a jól pattogó, időmértékes
aforizmák műfajában. A háború évei alatt rengeteg ilyen, pár
soros aforizmába sűrítette bele mindazt, amit nem mert saját
gondolataként még csak meg se sejtetni másokkal. Most
elváltozott az öreg ember megviselt arca, miközben a pat
togó sorokat olvasta fel. Heroikus, hitvalló daccal, kimaga
sodva vetette hátra kopasz fejét, úgy olvasta a heineien
csípős, shakespeare-ien patetikus, háborúellenes aforizmáit.
Meg volt itt írva minden igazság, meg volt írva, hogy nincs
undokabb bestia, mint az állam, s hogy csak egy a hősiesség,
az, mely megtagadja a megkövetelt hősiességet, és hogy az
ágyúkat megáldó papok Krisztus legrosszabb pribékjei.
Talán órák hosszat olvasott volna még fel, ha Jankó többször
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is nem emlékezteti, hogy menni akar már. Végre az öreg egy
sóhajjal visszarakta a kéziratokat a mappába, aztán a mappát
záros rejtekhelyére, de a szemében még ott csillogott az
előbbi tűz. - Ezeket a verseket nem tennék az ablakukba, he?
- nevetett az öreg diadalmasan.
Kiérve az utcára, Jankó megtorpant egy nagy plakát előtt,
melyet épp akkor ragasztottak ki. Valami győzelem évfor
dulójára hazafias, jótékony célú hangversenyt hirdettek. S a
hangverseny szereplői közt első helyen állt a zeneiskola
igazgatójának neve. Saját szerzeményű háborús, hazafias
nótáit két leánynövendéke fogja énekelni, a szerző zongo
rakísérete mellett. Jankó zavarba jött, nem mert szegény
öregre nézni. - Sietek - szólt hirtelen, s búcsúzóra nyújtotta
kezét.
- Hová? - kérdezte csodálkozva az öreg, aki maga is
figyelmesen, de nyugodtan futotta át a plakátot. Az ő szá
mára természetes állapot volt, hogy az élet és az embernek
az életről való gondolatai: az kettő. - Mi az ördög ütött
beléd? Megyek veled. Ne siess.
- Levelet küldtek velem a frontról.
- A frontról jut eszembe. Állítólag ma délelőtt sürgöny
jött, hogy Griesbach elesett. Nem borzasztó? Smokk ide,
smokk oda, fiatal ember volt még, és csak most, a háborúban
látszott meg, milyen sokat számított az ő jelenléte ennek a
rongy Homokvárosnak a kulturális életében. Ő, ha igazában
tán csak egy szerencsés kalmár volt is, de legalább látszani
akart valakinek, aki több a kalmárnál.
- De hisz épp tőle van nálam levél! - kiáltott fel Jankó,
aki az öreg kérdésére, hogy mennyi ideje vált el Griesbachtól, nem akart nyílt választ adni, mert akkor kiderült
volna, hogy mennyi időt lézengett el a rövid szabadságából
Pesten. Ezért kitérően csak kurtán válaszolt, hogy tartalék
ban vannak, Griesbach egészséges, mint a makk.
- Talán akkor az volt - erősködött a direktor - , azóta
tűzvonalba kommandálhatták, hisz te csak tudod, hogy van
az odakint?
Jankó az öreg szemében egyszerre egy gondolatot vélt
felvillanni. Griesbach halott, Ágnes szabad, és Jankó, ő a
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szerencsés Jankó! Vagy ez tán nem is az öreg, hanem az ő
első feltolakodó gondolata lett volna?
- Ágnes mindjárt ebéd után elment az irodába, és négy
órára szokott csak hazajönni - ezzel fogadta a szobalány, aki
mint ismerőst mindjárt bevezette a zongoraszobába. A lány
láthatóan szeretett volna többet is beszélni, de Jankónak
kellemetlen volt a lármás csodálkozása, a sok jesszusa s a
beavatottként való bizalmas örvendezése. És egészen elvi
selhetetlenné vált, mikor felsóhajtott: Szegény Griesbach úr!
E sóhajt azonban félig rejtett gratuláló mosollyal kísérte.
Jankó egy goromba tekintet árán magára maradt. Mi köze
őneki Griesbachhoz? Mért törje ő a fejét rajta, hogy igaz
lehet-e a halálhír?
Egyébként, anélkül hogy tudatában lett volna, feszes
illedelmességgel ült a szoba sarkában, melynek minden bú
tordarabja, szőnyegei, egész levegője egyszer otthonánál is
inkább volt otthona. És mégis, úgy ült a plüssfotelben, mint
ahogy az ember egy idegen lakásban, ahol minden percben
rányithatnak, várakozik. Az előszobából Ágnes alig hallható
könnyű lépéseit hallotta. Semmit se változott - állapította
meg. S Ágnes úgy fogott vele kezet, mintha csak tegnap lát
ták volna egymást utoljára, csak épp hogy nem melléje,
hanem szembe vele, a kis asztal mellé ült, s csak épp hogy
kicsit volt sápadtabb a szokottnál, de a haja emellett a
sápadtság mellett még ragyogóbban szőkének hatott.
- Milyen rég nem láttam semmi szépet - hódolt Jankó
egy önkéntelen, boldog kiáltással, mire Ágnes rámosolygott,
de csak egy szinte elővigyázatos, egészen felületes, futó
mosollyal. Jankó mintegy vallomásként azt mondta még:
- Eddig nem is tudtam, hogy ennyire szeretlek.
- Én nem változtam meg semmiben sem - szólt Ágnes.
Tovább beszélni most nem tudtak. Két külön átélt esz
tendő hallgatott közöttük. Milyen ostoba, hogy mi egymás
sal szemben zavarban vagyunk - ez látszott mindkettőjük
ről. Hogy valami történjék, Ágnes kiment, hogy teát hozzon
be. Jankó elnézte, mint megy és jön, a padlót csak lába he
gyével érintve, de azért nem libegve, hanem inkább mintha
minden lépésénél érezné a nagyhatalmú földet. Mintha nem
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szőnyeges, parkettás szobában, hanem szabad, izzó földön,
meztelen lábbal járna az izmos, karcsú asszony.
Jankó szótlanul itta teáját.
- Sort se írtál nekem egész idő alatt, tudod-e, János?
Ágnes volt az egyetlen ember, ki őt így szólította. De
Jankónak most eszébe jutott Griesbach levele, mely itt volt
nála a katonazubbonya zsebében.
- Miről írhattam volna kintről? - kérdezte vállat vonva,
és arra gondolt, hogy elég már a beszédből s elég a hall
gatásból, félre kellene tolnia ezt a könnyű, háromlábú asz
talt, és magához rántani ezt az asszonyt, ki nyíltan meg
mondta neki: Én semmiben sem változtam - s akit ő még
ilyen szépnek talán sosem látott. Biztos, hogy nem lökné
vissza, nem is szabódna, biztos, hogy abban a pillanatban
már egész dús testének melegét ott érezhetné szorosan a
maga sajgó testén. Most kell ezt megtennie, mert különben
elkerülhetetlenül rákerül á sor a távollevőre, a halottra, és
akkor... Ördögbe is! mi köze neki hozzá! Életében se zavar
ta, most, hogy halott - hányan halnak meg naponta! Azért
zavarja, ami történt, mert véletlenül egyazon században
voltak? Egyazon században. Az egész század tűzvonalba ke
rült - jutott eszébe az öreg direktor, és egyszerre sorban vo
nulni kezdtek előtte az arcok, a legkülönbözőbb, századjabeli emberek, akiket talán a Griesbachéhoz hasonló sors ért.
Megrázta a fejét, de azért nem tudott szabadulni a rájuk gon
dolástól. A szemeit, a vágyait, minden szomjas érzékét bol
dogsággal telíthetné az, ki itt ül vele szemben, kivel egyedül
ül itt egy finom szoba meghitt sarkában, és nem nyújtja ki
mégsem utána a karját. Hát nem vagyunk egyedül? - kér
dezte magától ingerült szomorúsággal, és a kétségbeesett
ember tekintetével nézett fel Ágnesre. Segítséget kért. Nagy
pillájú szemek néztek rá vissza, s Jankó most már tudta,
hogy egy visszahozhatatlan pillanat szállt el fölöttük épp az
imént.
- Át kell adnom egy levelet - szólt hirtelen.
Mikor ezt kimondta, olyan elkeseredés és düh szorította
össze torkát a kényszer miatt és önmaga ellen, hogy leg
szívesebben megütött volna valakit, akárkit - vagy legalább
is ha egyet ordíthatott volna! Mért kell neki egy harmadik
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személyről szólni, mikor neki csak Ágnessel és Ágnesnek
csak vele van dolga! De mikor Ágnes a levelet energikus
kézzel átvette tőle és anélkül, hogy egy pillantást vetne a le
vélre, letette az asztalra és tekintetét az előbbi figyelő kife
jezéssel megint az ő arcára fordította, Jankó idegenkedve
kérdezte:
- Hát el se olvasod?
Ágnes mosolygott, és ez a mosoly kísértet volt, vissza
térése annak a mosolynak, mellyel évek előtt, mikor
Griesbach felvezette az új zenetanárt a menyasszonyához,
közte és Ágnes között, mielőtt még szót váltottak volna,
észrevétlen világos párbeszéd idült meg. Az ideges, vékony
ajaknak ugyanaz a halvány, fensőséges, majdnem dölyfös
megrándulása. Csakhogy akkor Griesbach úgy állt ott közöt
tük, hogy a hüvelyk- és mutatóujja közé vette a kis angol
bajuszát. Most azonban egy másik Griesbach idéződött
Jankó szemébe. Az a Griesbach, kit regard és minden pöf
feszkedő önelégültség ellenére is, mégis mint egy bűnön raj
takapott iskolásgyereket pirulni, őrülten pirulni látott, amiért
egyedül ette a szalámiját. Egyedül ette, de elpirult miatta, és
a pirulásnak ebben a pillanatban nem a gabona-nagyke
reskedő, a kultúrhólyag, az operettmaszlag hódolója, hanem
a férfitestvérség, a sorsközösség megbántott lelke állt ott
valóságként ebben a Griesbachban, és ez a Griesbach - mert
a piruló Griesbach is Griesbach volt - most ott fekszik Buko
vinában, halálra tépve egy golyótól vagy srapneltől, mely
éppúgy ővele, Jankóval is végezhetett volna.
- Utálom, még holtában is gyűlölöm a férjedet! - kiáltott
fel, és ellenségesen meredt Ágnesre.
Ágnes összevonta szemöldökét, és homlokán, a szemöl
dök fölött, megjelent az a kis, szigorú ránc, mellyel azelőtt
Jankó muzsikálására reagált, ha valami nem tetszett neki.
Csakhogy most a ránc nem tűnt elTnindjárt.
- Nincs és nem is volt rá okod, hogy haragudj rá jegyezte meg némi közönnyel, majd keserűséggel folytatta:
- Nem szép tőled, hogy kétévi távollét után nem tudsz
velem mást kezdeni, mint róla beszélni. Itt vagyok neked,
maradtam s maradok neked, mint voltam. Mit akarsz mást?
Mi közöd ezenkívül élőkhöz vagy holtakhoz?
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Jankó tágra nyílt szemekkel hallgatta s nézte Ágnest.
- Mi közöm? Mi közöm? - ismételte, és nem tudta leven
ni szemét Ágnesről, aki ott állt mellette, felindultságában
még szebben s oly közel hozzá, hogy érzékeivel sejthette a
drága test minden ismerős mély gyönyörét. De Ágnes ebben
a percben tovább beszélt, és ekkor minden testi közelség
ellenére is minden szavával új szakadékot vágott maga és
Jankó közé. Félreértette Jankó felindulását, míg Jankóban a
magányosság fázása, mint egy másik láz, váltotta fel az
érzékek lobogását. Ágnes odahajtotta arcát Jankó arca mellé,
de ő az arc édes melegét nem érezte már, csak a szavakat
figyelte.
- Úgy fájt, hogy sose egy sort se írtál - duruzsolta Ágnes,
és érződött a hangján, hogy nehezére esik erről beszélni, de
önszántából megalázza magát. - Az újságokból semmi se ér
dekelt, soha semmit se olvastam el, csak a sebesültek, eltűn
tek és elesettek listáit böngésztem, reszketve, hogy nem buk
kanok-e a nevedre. Te mondod, hogy nem tudtad, mennyire
szeretsz? János, én voltam az, aki nem tudtam, hogy meny
nyire szeretlek. És te azzal rontod el ezt a rég várt órát, hogy
a szegény halott Griesbachra vagy féltékeny?
Jankó elkapta a fejét, valósággal fájt a bőre az asszony
arcának érintésétől. De Ágnes most csak a maga csalódását,
a rajta esett igazságtalanságot érezte, és a férfit visszaszorít
va helyére, olyan arccal, mint akit suhogó korbácsütések
alatt vallatnak, félig hunyt szemekkel folytatta:
- Nem tudtam leülni a zongora mellé. Nem tudtam egy
könyvet elolvasni két év óta. Éreztem, megcsúnyulok vagy
elpusztulok az álmatlan éjszakáktól, a semmittevő fel-alá
járástól a négy fal között, és csak azért akartam megmaradni
és szépnek maradni, hogy neked maradjak. Érted ültem az
irodában, gabonaüzletek számoszlopai mellett, érted, mert el
voltam szánva, hogy pénzt, sok pénzt keressek, hogy aztán
te dolgozhass, nőhess a pályádon. Azt hiszed, én nem tudtam
volna a Griesbach cég főnökét felmentetni? O, te ostoba, te
vak, te szívtelen, te mindenem! Mennyit szenvedtem, meny
nyit szenvedtél, de most mindegy, most itt vagy, én nem
engedlek vissza, kiszabadítlak majd, itt a hegedűd, megint
hegedülni fogsz, megint élni, élni, élni...
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A nagy szenvedély minden erejével állt előtte, és valami
elementáris ragyogás ömlött el rajta. Jankó sápadt, hideg
arcát látva azonban mintha hirtelen bunkóütés érte volna, s
mint a gyerek, ki segítségért kiált, összecsukló testtel nyúj
totta feléje a karját:
- János... te... te már nem szeretsz?
Jankó nem tudta, mit mondjon.
- De azt hiszem, igen, csakhogy... Ágnes!
Jankó odament hozzá, kezébe vette a kezét, másik kezé
vel a haját simogatta.
- Hogy én nem szeretlek? - tört ki keserűen, mert egy
szerre úgy érezte, meg kell fulladnia a képtelen helyzet
szorításától. Oly drága, oly gyönyörűséges volt neki minden
szál haj ezen a nehéz, sötét gondolatoktól némán meghajló
fejen. - Hogy én nem szeretlek? - ismételte. De azt is érezte,
hogy immár mintha távolból simogatná ezt a fejet, ezt az
asszonyt, aki itt van mellette, aki egész életet, teljes
boldogságot jelent neki, aki után csak ki kell nyújtania a
kezét, és mégis, az ő számára már elérhetetlen. Valami nagy,
érthetetlen hiba esett a világon, az biztos, de hát én csak
Jankó, egy kis ember és nem a világ vagyok. S úgy látszik,
mégis. Mert volt-e valami, ami több volt neki ennél az aszszonynál? Igen, hát volt. Ott fekszik a zongorán, mint egy
halott a koporsóban, az ő hegedűje. Hogyan értesse meg
Ágnessel, hogy nem a szépség vágya hullott ki az ő szívéből,
hanem egy világ költözött be a szépség-vágy helyére, s en
nek szorítása megbénítaná a kezét, ha most a vonója után
nyúlna? Hogy érthetné meg Ágnes, hogy az ő viszonyuk
nem, egyáltalán nem a Griesbach hulláján bukott el, hanem
azon, hogy Pesten hajnalban élelmiszerjegyekkel a kezük
ben sorban állnak sápadt asszonyok és foghíjas vének, azon,
hogy Ágnes az egész világból csak őt várta, holott ő csak az
egész világgal együtt ő? Hogy érthetné meg Ágnes, hogy a
világ most már minden szobában jelenlevő kísértet, s nem
lehet előle tapétás falak közé, külön életbe zárkózni?
Homokváros utcáin közben kigyulladtak a lámpák, és a
két szerencsétlen csak ekkor vette észre, hogy a szoba már
egészen besötétedett. És hűvös is volt; őszi estéken átmenet
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nélkül hirtelen hűl le a levegő. - Fázol? - kérdezte a férfi
Ágnest - Vedd magadra a kendőd, hisz reszketsz.
- Mért nem mégy már? - ütötte fel a fejét Ágnes - Sose
szerettem a romok fölött merengőket. Ez túl pittoreszk.
Kemény, érdes volt a hangja.
Jankó nem tudta, merre induljon, de gyorsan belátta,
hogy noha ez az egyetlen hely a számára egy elmerült világ
ból, Ágnesnek igaza van: mért nem megy már?
S aznap este elutazott Homokvárosból. így történt, hogy
még mielőtt lejárt volna szabadságideje, jelentkezett oda
künn szolgálattételre. Nem tudott máshova menni, ezért
tette. Röviddel aztán orosz fogságba került, és az orosz zen
dülés óriási tömegmegmozdulásában keresett magának utat
egy lehetséges új élethez. Mert az embernek, aki mint ő,
elveszít egy világot, legalábbis keresnie kell egy másikat,
míg be nem tölti sorsát.
(1925[?])
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LANG JÓZSEF BŰNÜGYE
I.
Manapság mindenki, akinek egyáltalán van, nyugodtan
nyújtózkodhatik ágyában, különösen akkor, ha oly nagy
város falai között lakik, mint amekkora Bécs; bezárja ajtaját,
eloltja a villanyt, lerúgja papucsát, és máris a jó, meleg ágy
öleli át. Hogy álmában baja ne essék, vigyáznak arra az éjjel
is népes utcák s a sétáló rendőrök. Tagadhatatlan ugyan,
hogy itt-ott előfordulnak mindenféle rendetlen iszonyúsá
gok, de ritkán és többnyire messze, vad helyeken, s még ott
se történhetne olyasmi, ha az emberek bele nem kevered
nének mindenféle ártalmas dolgokba.
Ez volt Lang József nézete a világról, de szegény azzal
az eggyel elfelejtett számolni, hogy a legrendesebb embert is
megkereshetik rendetlen álmok, s nemcsak megkereshetik,
meg is kergethetik, de úgy, de olyan nagyon, hogy valóságos
sárkány torkába fut előlük. És még olyan szerencsés, ártal
matlan lényt se, mint Lang József, nem védenek meg ettől se
a népes utcák, se az Úristent helyettesítő rendőrök, kik Lang
József számára alig különböztek a paradicsomot őrző pallosos angyaloktól. Hiszen ők is paradicsomot őriznek: az
édes éjszakai alvást, ők az alvók nyitva tartott szemei, és
Lang József már gyerekkorában nagyon-nagyon szerette az
ágyat. Ez a vonzalma meglett ember korára csak nőtt, már
azért is, mert olyan foglalkozás jutott neki osztályrészül,
melytől még imádni valóbb gyönyörűség lesz az ágy.
Tudniillik fárasztó foglalkozás volt az övé, s mindig fárasz
tóbb lett, mert mindig jobban és mindig többen becsülték
meg rátermettségét a pénzbeszedői munkára.
A pénzbeszedést egy nagy újságvállalatnál kezdte; felfo
gadták, bár nem bírt kauciót letenni, de részben ő maga biza
lomkeltő megjelenésű, másrészt az apja a Landesgerichten
évtizedek óta törvényszéki szolga volt. Lang József önér
zettel mondhatta, hogy méltóvá lett a vállalat bizalmára, s
hogy egyben ő maga is ebben a szakmában igazán nem min
dennapi rangot ért el.
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Ha esténként bejött az újságkiadóba elszámolni, szívesen
vette, hogy nevetve körülállják és bámulják, mint szedi elő a
bankókat. Ez az akkori nagy gazdasági krízis idejében
bizony nagy mesterség volt - a mások szemében. De ő, bár
hízelgett neki az elismerés, tulajdonképp nem értette, hogy
miért ilyen nagy dolog ez. S ha a pénztáros megkérdezte:
Hát ettől is tudott végre pénzt hozni, hogy csinálta ezt, Lang
úr? - akkor ő csak őszintén megmondta, hogy napjában két
szer is elment, míg csak rá nem untak, és végül is fizettek,
csakhogy lerázzák. Vagy pedig: a rosszul fizető hirdető mert hirdetésekért szedte be a pénzt - azt mondta neki: nem
fizethetek, nekem se fizetnek, mire ő felajánlotta, hogy in
kasszál az ő számára is, de azzal a kikötéssel, hogy az
újságszámlát a beszedett pénzből legalább részben kifizeti.
És mert már jól ismerték, nevetve mentek bele az ilyen aján
latokba, amiken Lang József is keresett, az újság is, és vég
tére az adós is. Jól ment tehát Lang József dolga, és őszintén
csodálkozott, ha valaki panaszkodott vagy búsult, mint
például a Stefán nevű tisztviselő, aki a kolportázst intézte,
tehát rangban magasabban állt, mint ő, ha keresetben nem is,
mert ő több oldalról húzott fizetést.
Ez a Stefán épp a Lang József visszája volt. Mindenki
tudta róla, hogy bogaras ember, ami különben rá is volt írva
az arcára. Mindig úgy nézett ki, mint aki előző éjjel nem
aludt; nyurga volt, szőke, színe se volt az arcának, és alig
volt hús a csontján, azonkívül hamar pirult el, és ami a leg
furcsább volt rajta: volt egy öreg hivatalnoknő, afféle sze
gény, árva vénlány, és Stefán épp őt halmozta el figyel
mével, épp Elizát, akit senki se talált szépnek. Stefán mindig
könyveket hordott neki. A kollégák viszont mulatságosnak
találták, hogy Lang Józsefet és Stefánt olykor egymásnak
eresszék. Mert azt is meg kell említeni - ti. jellemző Lang
József egyéniségére - , hogy noha nemcsak rangban, de mű
veltségben is mögötte maradt a tisztviselőknek, szeretetre
méltósága, érdekes közvetlensége annyira hódított, hogy
mindig örömmel diskurálgattak vele. Lang József és Stefán
vitáiban azonban a hallgatóság egyiküknek se állt pártjára.
Mert míg a szőke Stefán élhetetlen önzetlenséget prédikált
és bizonyos vallási tébolyhoz járt közel, a szerencse-fia
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Lángban volt valami démonikus biztonság, naiv boldogság,
amiben életet próbált és élettől megpróbált felnőtt em
bereknek szintén nem lehetett osztozni. Ha tömzsi testét
megvetette és eleven, nevető, fekete szemével nézte az
embert, a szeme nevetett, ha kövérkés arca komoly volt is, és
mindenütt úgy állt meg, mintha otthon volna - hozzá még
olyankor, ha beszélt!
Szerette a nőket, ha kedvesek és szépek voltak, de nála
minden csak fejtöréstelen egyszerű élet volt, és ő maga
mondta Stefánnak, ha az mindenféle problémákkal hoza
kodott elő, hogy hiszen honnan konyítson rendes ember az
ilyenféle dolgokhoz, mert bizony az ő életében még egyetlen
átvirrasztott éjszaka se fordult elő, mindig jól aludt, és nem
emlékszik rá, hogy például valaha is beteg lett volna. Hála
Istennek - tette hozzá - , és begörbített ujjával megkopogtat
ta az asztalt, s amíg mosolygott, mintegy önkéntelen bizony
ságul, elővillant a két egészséges fogsora. A másik kedvenc
mozdulata meg az volt, hogy a homlokát kopogtatta a muta
tóujjával; ezt olyankor tette, ha szerencsétlenségekről volt
szó, például arról, hogy valakit elgázolt a villamos. Ilyenkor
a homlokát döngette az ujjával, mondván, hogy nem érti,
hiába, nem érti, ő már nemsokára háromszor tíz éve él, és
ilyesmi nem történt még vele, még hasonló se, mért olyan
maflák az emberek, mért nem vigyáznak, és mért csinálnak
olyan dolgokat, amikről - ha gondolkodnának - tudhatnák,
hogy rossz vége lesz.
Stefán az ilyen beszédtől zavarba jött, arca komikusan
megnyúlt, úgyhogy mindig gyorsan megszakadtak az ilyen
diskurzusok; már azért is, mert Lang se volt bőbeszédű és
inkább lapidáris mondatokban szokta magát kifejezni. S ez is
egy ok volt, hogy senki se haragudjék rá, mert nyilvánvalóan
nem kérkedésből mondta, amit mondott, hanem csak a saját
lelki tapasztalatát közölte, minden öntetszelgés nélkül;
Stefánnal szemben pedig mindig megőrizte a veleszületett
szerénységet. És talán senki jobban nem sajnálta Stefánt,
mint ő, mikor Eliza kisasszony megbetegedett, és Stefán
azért, hogy ápolhassa, kimaradt a munkából, aztán elvesz
tette állását is, és Eliza kisasszony halála után gyakran talál
kozhatott vele a városban, még sápadtabban és feltűnően
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szegényes öltözetben. Nagyon sajnálta, s Isten tudja csak,
hogy mi volt az Lángnál: bármennyire is sajnálta szegény
Stefánt, nyugodt maradt és rendjén valónak érzett mindent.
Van egy-két furcsa ember a világon, mint például ez a
Stefán, az ilyenek aztán extravagáns élvezéseket keresnek gondolta, és gondolatban gyorsan hozzátette - , adja meg
nekik is az Isten, amit keresnek! De valójában valamiképp az
efféle ember, még ha szemtől-szemben is állt vele, messze
volt tőle, túl a normális határokon, mely határokat ő meg
bízható oltalmazóknak, beomolhatatlan erősségeknek vélte.
II.
Egy idő óta azonban az ő életébe is becsúszott valami
idegenszerű, oktalan szenvedély, s mert senki jobban nem
érezte a szenvedély haszontalan voltát, mint ő, bizony
kezdettől fogva némileg nyugtalanította. Ez a kezdet nem
véletlenül esett egybe azzal, hogy Stefánnak felmondtak,
mert ő ugyan nem bírta átélni Stefán mindenféle zavaros
képzeteit a világ szenvedéséről és bűneiről és igazságtalan
ságairól, de miután Stefánt kitették az állásából és ő evvel a
kószálóvá lett emberrel gyakran ütközött össze az utcán mert mint inkasszáns, itt is, ott is megfordult a sok futkosásban - , szöget ütött a fejébe a sok beszéd, amit az irodában
régebben Stefántól hallott. Szó szerint: úgy állt az a sok
megfoghatatlan szó a fejében, mint valami kívülről belevert
szög. Nem tudott vele mit kezdeni, csak érezte és szabadul
ni se tudott tőle. Stefán például nagyon sokat beszélt az
igazságszolgáltatásról. Azt állította, hogy akármit is csinál
egy ember, nem volna szabad erőszakkal megfosztani a
szabadságától, és hogy a rablógyilkost se szabad bántani,
mert akkor az, aki bántja, éppolyan gonoszságot követ el,
mint a rablógyilkos. De hát - kérdezték az irodában - , talán
hagyják a gonosztevőket garázdálkodni? Hiszen akkor nem
lehetne senkinek percig se biztonságban se a vagyona, se az
élete! Az ilyen kérdésre Stefán dadogott valamit a szere
tetről, amit Isten parancsol, és ezért fontosabb, mint az önző
önvédelem - , de igazán okos felelettel adós maradt. Mert azt
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csak nem veheti senki épeszű ember okos felelet számba, ha
Stefán végül is elvörösödve olyasmit motyog, hogy hiszen ő
tudja azt, hogy ilyen igazságok nem verhetnek gyökeret ezen
a földön - de épp ez az, amivel a felsőbbrendűségük, égből
való magjuk előmutatkozik.
Lang már hiába tetette magát, mintha effélékkel szemben
sebezhetetlen volna. így történt, hogy egy idő óta valahány
szor elment a törvényszék épülete előtt, mintha valami befe
lé húzná, és ennek a láthatatlan, ostoba kíváncsiságnak nem
bírt ellenállni. Mindenféle bűnpörök érdekelni kezdték;
előbb csak megállt, mintegy körülnézni, aztán leült, előbb
csak a tárgyalóterem egyik hátulsó padjába, majd lassan
mindinkább előre merészkedett, néha félórát, sőt nem egy
szer többet is ellopott a komoly inkasszánsi munkától.
Egyetlen embert avatott csak be ebbe a titkolt szenvedé
lyébe, és ez az özvegyasszony volt, akinél már évek óta
lakott. Öreg volt már, és nem járt ki, s őhozzá se jött senki,
és ez rosszul esett neki, mert beszédes és érdeklődő ter
mészete volt. Lang József megsajnálta és gyakran mulattatta
mindenféle történetekkel; jól megértették egymást, mert az
öregasszony is a maga szobájából úgy nézett ki a sokbajú
világra, mint az ember, aki bele-belenéz a titokzatos ten
gervízbe, ahol mindenféle különös lények élik megfoghatat
lan homályos életüket. Az emberre ilyenkor rátámad az
alvilági sokaság, hogy csak úgy káprázik bele a gondolata aztán megy tovább a parton, és máris helyrebillent a szédületből. Lang Józsefnél azonban az ő új szenvedélye saját, nem kis megdöbbenésére - veszedelmes méreteket
kezdett ölteni. Most már képes volt egy-egy nagyobb bűnper
tárgyalásához órákig ácsorogni belépőjegyért, és ha a tár
gyalás több napig eltartott, akkor több napon keresztül ki se
nyitotta aktatáskáját. Ült a tárgyalóteremben, ölében a táská
val, és kimeredt szemekkel figyelt. Aztán, persze, az első
szabadnapján annyit rohant, hogy többé-kevésbé pótolta az
elmulasztottakat, de valami változást azért mindenki
észrevett rajta.
O egy ideig még vigasztalta magát, hogy nincs ebben az
ő szenvedélyében semmi ártalmas; mások színházba járnak
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ugyanolyan szívesen, mint ő a bírósági tárgyalásokra hanem a dolog végzetesen, leplezetlenül komolyra fordult,
mióta az emlékezetes Rubi Félix-féle rablógyilkosság bűnpöre csapott össze az ő szegény feje fölött.
Stefánnal már azelőtt is találkozott, de mindig szán
dékosan sietett el tőle; ennek a bűnpörnek a tárgyalása alkal
mával azonban egyszerre csak meglátja Stefánt, aki megle
petten veszi észre őt a szomorú teremben. Lang pedig úgy
érezte, hogy rajtacsípték. Mikor ebédidőre a tárgyalást fel
függesztették - a tárgyalás nagyon izgató volt, hiszen Rubi
nagy zsiványember, akinek lelkét sok kiontott vér nyomta - ,
Lang József erőszakolt egykedvűséggel, mosolyogva oda
lépett Stefánhoz, a hosszú, már csupa csont és bőr emberhez,
és meghívta ebédre. Stefán a régi szokása szerint maflán sza
badkozott, de végül is ott ültek a kis korcsmában a jó meleg
ebéd mellett, és Lang Józsefnek őszintén megesett a szíve a
nyilvánvalóan kiéhezett futóbolondon. Ezért felajánlotta
neki, hogy sokirányú összeköttetését esetleg latba vetné,
hogy neki állást kerítsen. Stefán ijedten nézett rá, mint
akinek valami nyitott sebe van, és látja, hogy valaki odairá
nyozza az ujját; s noha elrebegte, hogy nagyon hálás lesz Lang akarata ellenére is ingerült lett, amiért ennek az
embernek csupa különös dolgai vannak. Visszahúzódott hát
és nem beszélt erről többet.
A következő napokon is mind a ketten ott ültek a tár
gyalóteremben, de Lang József úgy tett, mintha nem venné
észre Stefánt. Sikerült is elkerülnie, ellenben a Rubi Félix
akasztása után mégiscsak találkoztak. Ez pedig így történt.
Kihirdették a halálos ítéletet, Rubi Félix ügyvédje ke
gyelemért sürgönyzött a császárhoz, de az nem kegyelmezett
meg, és az újságokban benne volt, hogy reggel hatkor végre
hajtják az ítéletet. Lang József már ötkor megjelent a nagy
udvarban, és mindjárt észrevette Stefánt. Hűvös őszi hajnal
volt, és Stefán a gyűrött, rövid kabátjában az egyik falhoz
támaszkodott. Lang József elfordította a fejét. És hat órakor
- Lang nem hitt a szemének, de hiába, látnivaló volt - tőle
tíz lépésre az akasztófa alá állították Rubit. Lang Józseffel
forgott a világ. Amennyire még egyáltalán látni tudta a
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körülötte történőket, megkülönböztetni az egyes arcokat,
alakokat - látnia kellett, hogy mindez nagyon komoly. De
azért nem csodálkozott, csak fellélegzett volna, ha egyszerre
ez az egész komolyság mosolyba fordul, és az emberek
nevetgélve szétoszolnak. Azonban a csodálatos lehetőség
nem történt meg, minden olyan komoly maradt, hogy meg
lehetett bolondulni a komolyságtól. Egyszerre előlépett egy
úr és felolvasta egy darab papirosról, hogy hallod-e te, Rubi
Félix, most téged fel fogunk akasztani! Lang még most is, az
utolsó percig várta, hogy egyszerre csak jönni fog a császár
követe és hírül hozza, hogy a császár meggondolta a dolgot,
csak meg akarta ijeszteni a rossz Rubit, hogy megjavuljon,
és ez, ha kicsit kemény is - gondolta Lang - , de azért hasz
nos fenyítés lehet. Azonban nem! És muszáj volt odanéznie
Rubira, pedig rosszullét környékezte - holott nem is látta
Rubi arcát, csak egy fehér folt vibrált a szeme előtt.
És egyszerre nagy mozgolódást észlelt, most sietni
kezdtek, és ekkor úgy tűnt fel neki, hogy Rubi egyszerre
pontosan őrá néz, személyesen őrá; ekkor borzadva fordult
el, odasietett Stefán mellé, és háttal mindenkinek, homlokát
a kőfalhoz támasztva, eltakarta arcát.
III.
Stefán szólalt meg először. Már megtörtént, mehetünk mondta szenvtelenül. És Lang József vigyázva ment ki Ste
fán mellett, vigyázva, mert félt, hogy a feje valamiképp
hátrafordul. De szerencsésen kiért a kapun, és Stefán el akart
köszönni, ő azonban nem engedte. Már azért se, mert rossz
lett volna neki most így, egyedül, és szégyellte is Stefán
előtt, hogy olyan pipogyának mutatkozott. A múltkori kis
korcsmába vezette, két reggeli gulyást rendelt, és bort hozzá,
és igyekezett jóízűen enni.
- Tulajdonképpen jobb, mintha kegyelmet kapott volna
életfogytiglanra - jegyezte meg - , így legalább most már túl
van az egészen.
Stefán is evett, és rábólintott, hogy igen, így legalább
már túl van az egészen. Lang József azonban jobban szerette
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volna, ha ez a szerencsétlen Stefán mond is valamit, nem
csak bólint, és ezért újra megszólalt.
- De azért mégiscsak rettenetes!
Stefán már elkészült az evéssel és most a piros abrosz
bojtjaival babrált. Lang türelmetlenkedni kezdett.
- És maga mit gondol?
- Hát Istenem... - sóhajtott pironkodva Stefán, de amikor
az inkasszáns türelmetlen tekintetével találkozott, engedel
mesen beszélni kezdett az ő rekedtes, suttogó hangján.
- Megijedtem, mikor a múltkor olyan kedves volt és
állást akart nekem szerezni. Mert ha szerezne, el kellene
fogadnom, pedig így a legjobb, higgye el. Mert látja, azelőtt
mindig lelkifurdalásom volt; most sokkal kevesebb lelki
furdalásom van, mióta ilyen szegény lettem. Azelőtt az
ágyam, az ételem, a könyveim - minden döfködött engem.
Most semmim sincs. Szegény Elisa életében még egészséges
is voltam, pedig ő mindig beteg volt, és azért is mindig szé
gyellnem kellett magamat. De ha élne, most már nem kel
lene szégyenkeznem. A Rubi Félixnek sokkal rosszabbul
ment, mint nekem - ő előtte szégyenkeznem kell.
Lang József vállat vont, fizetett, aztán elbúcsúzott
Stefántól. De nem állhatta meg, hogy búcsúzóul ki ne mond
ja csúfolkodó gondolatát.
- Hát tudja mit? - nevetett nagyot - , akassza fel magát,
akkor aztán rendbe jön Rubi Félixszel is!
De Stefán nem vette tréfára a dolgot, hanem nagy
komolyan válaszolt.
- Az nem az, mintha az embert más emberek akasztják
fel.
Lang József faképnél hagyta. A következő napjai hősies
küzdelmekben teltek, küzdött a régi magáért, aki a pontos és
egyenletes kedélyű ember mintaképe. De érezte, hogy arca,
mozdulatai, s még inkább a szórakozottsága - összerezzent,
ha valaki nevén szólította - , minden elárulja, hogy valami
különös történik a régi Lang Józsefben. Egymás után vesz
tette el korábbi megbízóit, és az újságvállalatnál is elégedet
lenek lettek teljesítményével. Közben - nemsokára a Rubi
Félix esete után - azt hallotta az irodában, hogy Stefán a
kórházban tüdőgyulladásban meghalt, és akkor úgy tűnt fel
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neki, hogy most ő helyettesíti Stefánt - a különösségével,
rendezetlen és oktalan tépelődései vei. És haragudott Stefánra és önmagára. Ha este bejött az irodába elszámolni, már
nem voltak hozzá barátságosak; fel se néztek munkájukból
az emberek, csak az orruk alól köszöntek vissza neki. Eleinte
azt hitte, hogy képzelődik, és úgy próbálta magát az ilyen
kínos benyomásokon túltenni, hogy adta a vakot és beszélt,
egyre csak beszélt. De tudatában volt, hogy túl sokat fecseg,
és érezte, hogy ha most ugyanazokat mondja is, mint amiket
azelőtt - másképpen hangzik. Az emberek kedvetlenül hall
gatták, mint akiről tudott dolog, hogy szájhős, és mennél
inkább bizonyítgatni akarta a sok szóval, hogy nem az érezte - , annál kellemetlenebbnek találják. Elvesztette fejét,
és jobb érzései ellenére, olykor a szegény megboldogult
Stefánon csúfolódott, kifigurázta és futóbolondnak nevezte.
De senki se nevetett a tréfáin; leplezetlenül ellenséges indu
lattal fogadták, s mikor később néha ittasan jött be elszámol
ni, észrevette, hogy nagyobb számlákat már rá se bíznak. És
a legrosszabb az volt, hogy érezte, igazuk van, s neki magá
nak is megfoghatatlan volt ez az ő fiircsa változása. Hiszen
azelőtt is szórakozott volt, de az egy másik ember volt! Az
előtt sose történhetett volna meg vele, hogy négy-öt napon
keresztül napról napra csak halasztja a munkát, s végül
számlákat találjon az aktatáskájában összegyűrve, elpiszkol
va, melyeket már hetek előtt kellett volna kihordania.
Most hát igazán itt volt az ideje, hogy szembeszálljon
önmagával, hacsak nem akar Stefán sorsára jutni. Nyilván
valóan az történt, hogy érthetetlen módon összeomlottak a
rendes élet határai és valami sötét, alvilági erők űznek csúfot
vele, talán Stefán uszította őket rája! Egy reggel elhatározta,
hogy megembereli magát. Régi buzgóságával vágtatott
egyik villamosról a másikra, és vidáman ment be az újságki
adó hivatalba, nagy csomó pénzzel. Keveset beszélt, titkolta
örömét, úgy tett, mintha nem is venné észre a meglepetést,
amit ezzel felidézett, s frissen sietett hazafelé. Fenn a laká
sán azonban - még kilenc óra se volt - furcsa csend lepte
meg. Igyekezett meglepetését legyőzni, és dúdolva tapogató
zott a villanycsavar után. Közben azonban nem tudott
szabadulni a látványtól, hogy amint felfelé ment a lépcső58

kön, mellette feltűnő gyorsan valaki lefelé sietett. így tapo
gatózott - máskor mindig azonnal megtalálta a villanycsa
vart, most csak percek múlva tudott világosságot csinálni; és
akkor, amint az előszobából a háziasszonya szobájába ér azon keresztül kellett saját kis albérleti fészkébe jutnia - ,
megbotlik valamiben, és amint a villanyt ott is meggyújtja, a
háziasszonyára ismer, aki ott fekszik a szoba közepén holtan.
Lang József némán állt döbbenetében, és gondolkodott,
mit is csináljon. Az öregasszony már meghalt; arra az isme
retlenre gondolt, aki megölte. Lehajolt az öregasszony fölé,
s amikor a nyakán a kék foltokat meglátta, miért, miért sem,
de az akasztott Rubi Félix jutott az eszébe. Elvesztette nyu
galmát és rohant, ahogy csak tudott, le a legközelebbi rend
őrőrsre. Onnan vele jöttek, később a rendőrorvos is meg
érkezett és azt mondta, hogy még félóra se múlhatott el a tett
elkövetése óta. És mindenki őt nézte. Ekkor megrémült és
gyorsan hadarta: ő tudja, ki követte el a tettet, őrá ne gya
nakodjék senki; az özvegyasszonynak van egy unokahúga
Berlinben, akinek viszont vőlegénye van - ez a vőlegény
foglalkozásra nézve parkettáncos - , ezek három nap előtt
jöttek Bécsbe, és most határozottan emlékszik rá, mikor ő
feljött, egy alak osont le sietve, és ez a parkettáncos volt.
IV.
Lang József fellélegzett, amint a parkettáncost és a
menyasszonyt elfogták, és őt elbocsátották. Azok ketten ta
gadtak, sőt igyekeztek Lángra terelni a gyanút. Azt hazudtak,
hogy az ő nénikéjük nekik többször is panaszkodott az albér
lőre, mondván, hogy fél tőle. De ez mind nem segített rajtuk,
az igazság győzött. Lang József ugyanis felismerte a vőle
génynél talált zöldköves gyűrűben és egy briliáns fülbe
valóban az öregasszony ékszereit, miket a barna almárium
ban tartott. Azok most már csak taktikából tagadtak, senki se
hitt nekik, és a távozó Lang Józsefnek a rendőrtiszt kezet
nyújtott. Kint a folyosón még megállt egy percre hallgatózni,
mert kihallatszott, amint a gyalázatos parkettáncos - aki férfi
létére festette az arcát - kiabált, lármázott, tiltakozott, a nő
meg sírt és esküdözött.
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Reggel minden ott volt az újságokban, és Lang Józsefet
az irodában megrohanták kérdésekkel. Mindenki - kivétel
nélkül - egyetértett vele abban, hogy alávalóság a parkettáncos-pártól, hogy őt is bele akarták mártani. Lángot majd
hogynem ünnepelték, mint valami kaland győztes hősét; ez
is nagy segítség volt hozzá, hogy visszanyerje régi önbi
zalmát és megint olyan kitűnő pénzbeszedő legyen, mint
régen.
Ilyen körülmények között jött el a bűnper tárgyalásának
napja. A vádlottakat, főleg a férfit, a közönség általában
ellenszenvesnek találta. Szemérmetlenül tagadott, az öreg
asszonyról úgy beszélt, mint „a mi szegény nénikénk", és
izgalmassá tette a tárgyalást, hogy mindenki előtt világos
volt ugyan a vádlottak bűnössége, de rájuk bizonyítani
mégsem lehetett semmit. A gyűrű és fülbevaló nem volt
bizonyíték, mert azt állították, hogy a „szegény nénike"
napok előtt adta nekik - nászajándékul.
Lang József kihallgatására csak harmadnap került sor.
Irodabeli ismerősei közül, aki csak bírt, megjelent a tár
gyaláson, mert Lang már hetek óta elégedetten emlegette,
hogy most még hallgat, de ha a parkettáncos csak kísérletet
is tesz arra, hogy őt gyanúba keverje, akkor a tárgyaláson
olyan szenzációval fog előállni, hogy a parkettáncosék hétrét
görnyednek a súlya alatt. Lang József számára ez az egész
bűnügy már azért is személyes üggyé vált, mert híres ember
lett általa, és olyan jótékonyan hatott egész életmódjára,
hogy régi megbízói nagy részét visszanyerte. És az ő kihall
gatása csakugyan perdöntő lett. Elővett ugyanis egy levelet,
melyet a parkettáncos intézett még Berlinből az ő házi
asszonyához. Ebben a levélben fenyegetőző hangon sürget
valami pénzt, ami - szerinte - megilleti a menyasszonyt. Ezt
a levelet őneki annak idején bizalmasan mutatta meg a házi
asszonya, mert megijedt a levél hangjától és a fenyegetéstől,
hogy a vőlegény személyesen fog megjelenni nála menyaszszonyának állítólagos jogai védelmében. A levél első pil
lanatban megsemmisítőén hatott. Lang csak azt érezte, hogy
mindenki hálás neki; az elnök is barátságos fejbiccentéssel
köszönte meg a vallomást, és a levél kézről-kézre járt a bírói
emelvényen.
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A parkettáncost életfogytiglani fegyházra, a menyaszszonyt tizenkét évre ítélték; ítélethirdetés után a fegyőröknek mindkettőt valósággal úgy kellett kivonszolni a terem
ből. Lang József pedig - már este volt - hazatért a lakására,
és mielőbb le akart feküdni; szereplése izgalmai kimerítet
ték. De nem tudott elaludni. Főleg az ügyész beszéde járt a
fejében; ez az egész beszéd nagyrészt az ő dicséretét tartal
mazta, az övét, akit a szemtelen zsivány parkettáncos képes
lett volna ártatlanul akasztófa alá vitetni. Ebből látszott meg
leginkább, hogy az milyen elvetemedett egy ember. Lang
szobája fűtetlen volt és fázott, mert már tél volt, jobban
fülére húzta hát a dunyhát és sietett elaludni.
Másnap buzgón végezte dolgát, de úgy tűnt fel neki,
hogy este az irodában megint hidegen néznek rá, sőt némi
megvetéssel is. Az egyik irodakisasszony, akire jellemző
volt, hogy annak idején néha Stefánnak adott igazat, meg is
mondta, hogy ő nem tette volna, amit Lang tett. Lang nélkül,
ha Lang nem akarja úgy bemártani amazokat, akkor bizo
nyíték híján sokkal enyhébb lesz az ítélet. Az öregasszonyt
már nem támasztja fel semmi - ezek pedig mégiscsak két
fiatal ember. Szív kell hozzá, hogy valaki úgy viselkedjék,
mint maga, Lang úr! - Ezt hevesen mondta neki ez a kisaszszony. Lang előbb felháborodott a szemrehányáson, de ké
sőbb zavarba jött. Csak védem a magam bőrét - mondta - ,
pláne ilyenekkel szemben. Ezt mondta, de megint nyugtalan
lett, és mennél többet gondolkodott, annál inkább vált meg
győződésévé, hogy csakugyan őtőle függött ennek a két em
bernek a sorsa... s mentegetőzött maga előtt, hogy ő nem
tehetett másként, s ha tudta volna, hogy ennyire döntő lesz
az ő tanúvallomása... De ő tulajdonképp el is feledkezett
róluk, csak az igazságra és saját magára gondolt, és örült a
megtisztelő figyelemnek, amivel hallgatták. Egyelőre úgy
segített a növekvő nyugtalanságán, hogy messzire elkerülte
a törvényszék épületét és rengeteget futkosott; már azért is,
mert rosszak voltak az éjszakái, és örült, ha világosodott, s
bár a téli reggeleken nagyon hideg volt a szobája, fürgén ki
ugrott a kínzóvá vált ágyból és nekilátott, amilyen korán
csak lehetett, a pénzbeszedésnek. Mindenütt elégedettebbek
voltak vele, mint valaha is, de ő egyre rosszabbul érezte
61

magát. Mert épp az, amit annyira szeretett - az alvás - , az
szenvedéssé vált. Minden, de minden éjszaka gyűrűről és
fülbevalóról álmodott. Például az egyik álom úgy kezdődött,
hogy egy nagy, kedélyes társaság van együtt és ő örül neki,
hogy most nem fog szó esni arról a szörnyű zöldköves
gyűrűről, de ebben a pillanatban, amint ezt álmodja, egy
szerre ránéz az egyik úr kezére és meglátja rajta az öregaszszony zöldköves gyűrűjét. Az az úr: ő maga! És akkor le
akarja húzni a gyűrűt, sarkon fordul, háttal a társaságnak,
hogy senki se lássa. Húzgálja a gyűrűt - az azonban sehogy
se akar lejönni, mire ő a szájába veszi az ujját, hogy a fogá
val húzza le az átkozott bűnjelet, de az nem és nem enged, s
mintha csak ajtóba csuknák az ujját, elkezd fájni, mert a
gyűrű szorítja. Vagy pedig azt álmodja, hogy a zöldköves
gyűrű a levegőben röpköd, és szembe röpül vele a fülbevaló;
mindkettő őrületes sebességgel közelít egymáshoz, szétpat
tannak, összeütköznek, szétpattannak, és a gyűrű zöld köve
olyan lesz - mint a Rubi Félix szeme volt! És irtózatos gyor
san történik mindez. Nappal viszont semmi baj se volt, de ha
esteledett, akkor Lang József komor lett, már előre rémült
az éjszakától, mert tudta, hogy megint álmodni fog, és
erősködött, hogy nem, megpróbál nem elaludni. Azonban ez
sem segített, és ekkor elhatározta, hogy még egy próbát tesz;
lakást változtat. Össze is pakolt, és reggel mindjárt lakás
keresésre indult, hamar talált is megfelelőt. Vigyázni kell rá,
hogy az első éjjel mit álmodik - mondta neki az új házi
asszony barátságosan; ő azonban lassan nekilátott a vetkő
zéshez, halkan mozgott, igyekezett mindenféle közömbös
dolgokra gondolni, félig lehunyt szemekkel várt, és még el
se aludt egészen, mikor valami zöld lobbant a szeme előtt fogát csikorgatva dobta le magáról a takarót, gyorsan magára
kapta ruháit és indult ki az utcára.
V
Sokan jártak ugyan odakünn, de a sűrűn hulló hótól igazi
téli csend volt. Az emberek - úgy látszik - fáztak, neki pedig
melege lett. És akkor rémülten tapasztalta, hogy ő hangosan
beszél, pedig egyedül megy, és jól látta azt is, hogy az
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emberek megnézik őt - mint annak idején Stefánt. Aztán
sietni kezdett, szerette volna, ha olyan utcába ér, ahol nin
csenek emberek, akik őt bámulják. Egyszer csak, mikor
megállt, észrevette, hogy a házhoz ért, ahol az öregasszonyt
holtan találta - az ő régi lakása elé. Egy ideig állt a kapuban,
tanácstalanul, aztán, mert úgy hallotta, mintha valaki bentről
a lépcsőkön közeledne lefelé - futásnak eredt.
Ekkor átsuhant benne a gondolat, hogy talán gyávaság
volt tőle annak idején mindjárt a rendőrségre szaladni; ha
csak másnap reggel tesz jelentést, addigra a nyomorult par
kettáncos már messze lehetett volna. Dühöngő keserűséggel
gondolt a parkettáncosra és futott tovább. Mikor megint
megállt: a rendőrhivatal előtt találta magát, mint akkor este.
Egy darabig ácsorgott, majd ellenállhatatlan erővel feküdt rá
a fáradtság és a kétségbeesett, epesztő vágy: aludni! Aludni
álom nélkül. Gépiesen hazafelé indult, de visszatorpant:
hiszen úgyse bír úgy elaludni, hogy meg ne jelenne a zöld
köves gyűrű! És most már maga se tudta, mit csinál, az volt
az érzése, hogy üldözik. Nehezedő keze lenyomta a kilincset
és máris bent volt a rendőrszobában. Először azt hitték,
bolond; nem az, mondta ő - vegyék csak jegyzőkönyvbe,
amit mond, és tartóztassák le, és aztán hagyják lepihenni,
akár a puszta földön is. És előadta, hogy ő ölte meg az öreg
asszonyt, az neki előre elhatározott terve volt, és mikor este
a lépcsőházban a parkettáncossal találkozott, akkor felötlött
benne, hogy ez volna a legjobb alkalom. Azt a levelet, amit
a tárgyaláson fölolvasott, már azért vette magához jóval a
tett előtt, mert erre akart hivatkozni, és a gyűrűt meg a fül
bevalót csakugyan - ő is tudja - az öregasszony adta a vőle
génynek és a menyasszonynak nászajándékul. Ot tartóztas
sák le, és amazokat azonnal, de azonnal engedjék szabadon!
Mindjárt, azonnal!
Mindezt jegyzőkönyvbe vették, őt pedig csakugyan
letartóztatták. Alig tudta bevárni, míg mindezek a formasá
gok elmúlnak; csak a sajgó szemét érezte, mely majd lera
gadt, és nem gondolt semmi másra, csak az alvásra. Első
éjszaka ott tartották a rendőrszobában; ott egy padon ülve,
fejét a könyökére hajtva aludt el, s mikor reggel felköltötték,
hogy átkísérjék az ügyészségre, csodálkozva és mosolyogva
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dörgölte a szemét, mely megint oly pihent volt, mint régen.
Gyorsan szembesítették a parkettáncossal és a menyasszo
nyával. Azok nagy szemekkel néztek rá; szintén azt hitték,
hogy bolond, de hamar feltalálták magukat és kijelentették,
hogy megbocsátanak. Lang József elnevette magát, amikor
viszont meghallotta, hogy azokat kiengedték és még aznap el
is utaztak, miután átvették örökségüket, akkor sírva fakadt.
A vizsgálóbíró előtt folyton hangoztatta, hogy egyetlen
kívánsága: minél előbb bíróság elé állni.
A tárgyalás napján a tárgyalóteremben, a hallgatóság
között sok ismerősre talált, feléjük biccentett, ám nagyon
rosszul esett neki, hogy azok nem fogadják a köszönését. Az
a kisasszony, aki az első tárgyalás után azt mondta neki,
hogy szív kell hozzá, Lang úr, az most úgy nézett rá vissza,
hogy őneki fejébe szállt a vér az igazságtalan sérelem miatt.
Mindjárt a tárgyalás kezdetén látta, hogy ügye rosszul áll;
nyugtatta magát, nem baj, az éjszakái, a drága, édes álom az
övé megint, és akármire is ítélik, csak azt fogja kérni, hogy
ne csukják össze mindenféle mocskos szájú emberekkel,
mert leginkább a fogdabeli társaság miatt szenvedett. A tár
gyalás egy ideig simán is ment; ő minden kérdésre előre
átgondolta a feleletet. Csak a tanúvallomások alatt lett nehéz
az önuralom megtartása. Mert nagyon kevés kivétellel min
denki rosszat mondott róla; mindenki az ő mostani vádjának
a megvilágításában nézte minden elmúlt dolgát. És ez volt
az, amire nem volt felkészülve. De ami végképp megfosz
totta önuralmától, az az ügyész vádbeszéde volt. Azt hitte,
hogy majd elismerők lesznek, és bizonyos tisztelettel fognak
vele bánni; öntudatlanul is arra számított, hogy mások is
olyan érzéssel tekintenek majd rá, mint ahogy ő gondolt a
saját önkéntes jelentkezésére. Ehelyett azonban az történt,
hogy az ügyész ecsetelni kezdett egy rafinált, sötét, min
denre elszánt, tervszerűen szívtelen banditát, aki nem szá
molt az isteni gondviseléssel, amely pedig nem engedi, hogy
emberábrázatban e g é s z
szörnyetegek lakjanak, és
elüldözte őt a bűne színhelyéről, de új lakásában se talált
nyugalmat. Aztán a parkettáncosékról beszélt, a szeplőtlen
bárányokról, megható szerelmükről és a szívtelenségről,
mellyel ez az alávaló ember félrevezette a bíróságot, hogy
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azokat büntettesse maga helyett. És végül hálát adott a
gondviselésnek, mely e g é s z fenevadat nem tűr emberi
ábrázatban.
Lang József már az ügyész beszéde elején szólásra je
lentkezett. S mert rendreutasították, élesen tiltakozott a „szó
lásszabadság megsértése ellen", mire az elnök természetesen
megleckéztette, hogy milyen jogai vannak egy embernek,
aki ilyen múlttal ül itt a vádlottak padján. Ez azonban nem
használt, minduntalan rendre kellett utasítani. Végül is Lang
József gondolt egyet, haragjában az igazságtalanság miatt,
hogy őt ilyennek festik; immár nem bánt semmit, bosszút
akart állni, nem bírt már magával, és egész előbbi részletes
vallomását megtagadva, féktelenül elordította magát:
- A z ügyész úr hazudik! Ártatlan vagyok! Majd mindjárt
elmondom...
Úgy állt ott kiegyenesedve, azt hitte, mindenkit lesújt
szavával. Elmondott mindent, hogy történt vele, hogy ő csak
aludni akart és megszabadulni a kísértetes álmoktól és hogy
az első tárgyaláson mondott igazat. Mikor azonban látta,
hogy senki, de senki se hisz neki, mind jobban belezavaro
dott a saját szavába; égette az érzés, hogy most itt önmagá
nak is hihetetlenül hangzik, amit beszél. Az ügyész mozdu
latlanul ült, mint egy sötét bálvány, a közönség pedig fel
háborodottan morajlott, amiért ő, a megrögzött köpönyeg
forgató megint vádaskodni mert a szegény parkettáncosékra.
A védőügyvéd meg kérő szóval fordult hozzá, ne ártson
magának ilyen magatartással, míg az elnök úgy beszélt róla,
mint utolsó söpredékről. Lang József már nem tudott szólni,
csak tombolt és eszelősen gesztikulált.
Ki kellett vezettetni, mert a saját védőügyvédjét se hagy
ta beszélni. Csak ítélethirdetésre hozták vissza a terembe.
Úgy látszott, hogy odakint kissé megnyugodott, mert a
hosszú évekre szóló fegyházítéletet nyugodtan vette tudomá
sul; csak amikor az ítélet indokolása következett, akkor
kezdett megint toporzékolni, sírni, dühöngeni, és rekedten
egyre csak azt ordította, hogy ő ártatlan, ártatlan, igenis
ártatlan.
(1925)
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MR. BLACK FELJEGYZÉSEI
ÁRVAY ÁBRIS ESETÉRŐL
I.
E sorok írója a véletlen szerencsének köszönheti, hogy
betekintést nyerhetett egy rendkívül érdekes gyűjteménybe,
melynek egy-egy részletét most nyilvánosságra hozhatja. A
bostoni egyetem nagynevű pszichológusa, Professor Black,
egy Massachusett állambeli filantróp megbízásából beutazta
Európának azokat az országait, melyek a világháború után
nagyobb társadalmi megrázkódtatásoknak voltak áldozatai.
Utazásának egyetlen célja korunk emberi dokumentumainak
összegyűjtése, hogy azokat aztán az ő vezetésével a bostoni
„Historical Society" tudományos tipológia anyagául hasz
nálhassa fel. Mr. Black érdeklődése nem annyira azokra az
egyénekre irányult, kik jelentőségüknél fogva, név szerint is
történelmi alakokká váltak vagy válnak majd, hanem inkább
az áldozatok dokumentumai után kutatott. Azt hiszem,
érdekes lesz az ő idevonatkozó nézeteit rövid összefoglalás
ban megismételnem.
Szerinte az e m b e r i s é g - e g y n é h á n y
óriási
alakjának kivételével - olyan történeti konstellá
cióba jutott, melynek követelményei felülmúlják
az e g y é n e k t e l j e s í t ő k é p e s s é g é t . Ezek az egyének
azonban - nemes vagy nemtelen motívumokból - épp a
konstelláció következtében olyan helyzetekbe sodródnak,
hogy ellentmondások között kell elpusztulniuk. A törté
nelem csak a számottevőkkel foglalkozik, s ha a kicsinyek
nem is oly szimpatikusak, mégis tanulságosabbak lehetnek a
nagyoknál is; Mr. Black azonban a szimpátiát illetőleg is
más véleményen van, és ennek megfelelően gyűjteménye
egy annak idején kedvelt német költőjétől vett idézetet visel
mottóként a homlokán: „Nemcsak a csatatéren, az erény
megszentelt földjén is, az igazság klasszikus talaján is ezer
elhulló és harcoló n é v t e l e n hősnek a testéből emelkedik
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az a zsámoly, melyen a történelem egy n e v e s e t vérezni,
győzni és ragyogni lát. A történelem nagy felvonulásait csak
a bennük szereplő angyalok vagy ördögök szerint becsülik
meg, és az embereket, akik a kettő között állnak, kihagyják."
Mr. Black magánemberek, rendőrségi múzeumok, le
velezések, aktamásolatok dokumentum-tömegét hordta
össze, s minthogy úgy látja, hogy missziójának - melyet
egész odaadással végzett - már eleget tett, rövidesen vissza
akar térni hazájába. Iratai között az Árvay Abris" felírásút
különösen is érdekesnek találtam és Mr. Black engedélyével
megismertetem a Testvér olvasóival. Még csak azt jegyzem
meg előzetesen, hogy ezt az esetet Mr. Black különösen jó
leletként üdvözölte, mert a dilettáns típusok több variánsát
vélte benne megtalálni, és ezért - mint az olvasó látni fogja
- a szokottnál is nagyobb alapossággal kutatott fel minden
részletet, a szereplő alakok közül nem egyet meg is látoga
tott, s ezek között különösen B. rendőrtisztet említette hálá
san, mint aki különös készséggel állt rendelkezésére és saját
nagy anyagát szívesen engedte át a kutatónak vizsgálat tár
gyául.
yy

Ez az eset egyébként magával B. rendőrtiszttel kezdődik.
A vörös uralom megdőlése után erélyes kézzel láttak hozzá
a bűnösök megbüntetéséhez. Csak természetes, hogy olyan
időkben, mikor úgyszólván újabb honfoglalásról van szó,
már az ellenség megfélemlítése érdekében és a győzők ere
jének demonstrálása végett is, szükséges bizonyos, kegyet
lenséggel határos módszerek alkalmazása. B. rendőrtiszt a
kor e szükségletének megfelelt, és így történt, hogy a hirte
len fordulat - a vörös uralom megdőlése - karriert nyitott
neki.
Barátságos, napsütéses délelőtt találkozott egykori is
kolatársával, Arvay Ábrissal, s a magukkal elégedett embe
rek túlömlő kedvességével mutatta ki, mennyire örül a vi
szontlátásnak. Belekarolt Ábrisba, s csodálkozásának adott
kifejezést, hogy ő még mindig nem helyezkedett el. Baráti
módon buzdította, s bizonygatta is neki, hogy olyan régi
nemesi név viselőjének, mint Árvay, csak a névjegyét kel
lene valamelyik miniszterhez beküldeni, és igen hamar
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fényes stallumot kaphatna. Árvay Ábris! Kinek az Árvaynéven kívül a világháborúból még a harmadosztályú vasko
ronarend is ott csillog a mellén! B. magával vitte hivatalába
is - érthető emberi gyengeségből talán azért is, hogy meg
mutassa a hajdani árvafalvi földesúr fiának, mint tiszteleg
nek neki, B.-nek az alacsonyabb rangúak és a szembejövő
elöljárók, köztük igen magas rangúak is, mint szorítanak
vele kezet közvetlen kollegialitással.
A társadalmi rend belső mechanizmusa se forradalmak,
se ellenforradalmak, de még nyugodt állapotok idején sem
épületes látvány, s olyan ember számára, mint Árvay Ábris,
aki eddig csak a többé-kevésbé sima külszínt látta, ez a láto
gatás a volt iskolatárs hivatali épületében élménnyé vált.
Annál is inkább, mert az új rend első napjai voltak ezek, és
a delikvensekkel még kevésbé bántak kesztyűs kézzel, mint
máskor. A nagy épület folyosói, amerre csak elhaladtak, zsú
folva voltak sápadt férfiakkal, hisztérikus nőkkel, és sűrűn
ütközött szepegő, rongyos gyerekekbe is. Feldúlt arccal vár
tak sorsukra, és a folyosóra a gyengébb idegzetűek számára
elviselhetetlen hangok szüremlettek ki a párnás ajtók mögül,
ahol a delikvenseket vallatták. Egy-egy megátalkodottabb
vagy veszedelmesebb delikvens dagadt arccal, majdnem
négykézláb vánszorgott elő a kihallgatásról, és csak termé
szetes, hogy azok sem tessékelték őket túl tapintatosan előre,
akiknek őrizetére voltak bízva. B. rendőrtiszt szobája is zsú
folva volt, és Árvay nyomban észrevette, hogy pusztán azért,
mert az akkor már erélyéről híres B.-vel ment, a B.-re
várakozó emberek rá is rémülettel néztek. Gyorsan otthagy
ta B.-t és sietett ki az épületből.
Nem kell azt hinni, hogy Árvay különösen férfiatlan ter
mészet lett volna; épp ellenkezőleg, és ez az, ami ezt a
különben érdektelenül gyenge jellemű embert érdekessé
teszi. A temperamentuma katonának predesztinálta; azok
közül való volt, kik a háborúban otthon voltak. A világ
háborúban és később is, mikor a rövid életű vörös had
seregbe sorozták be, hajmeresztő bravúrokban lelte passzi
óját. Ez annyira köztudomású volt, hogy tiszttársai, kik a
vörös uralom alatt - természetes úri kötelességérzésből lehetőleg a hadsereg akcióképtelenségére törekedtek, őtőle
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nem vették rossz néven, hogy a fronton a vörösöknek is
kitűnő katonája volt. Passziója a halált ugratni - mondták
róla, és igazuk volt. Mert vannak emberek, akiknek életét
kizárólag temperamentumuk dönti el, s Árvay Ábris is az
utolsó időkig ezekhez tartozott. Azután jött a végzetes for
duló, melyhez az első lökést - ha egész más irányba is szintén valami meggondolatlan ösztön, első benyomás adta
- tulajdonképpen ez a magában véve jelentéktelen látogatás
az új rend első napjaiban a világrend mechanizmusában: a
rendőrségi épületben.
Eleinte ő maga se értette, mi az oka kezdődő nyugtalan
ságának. Rendkívül kellemetlenül hatott rá, hogy akkor azok
úgy megrémültek tőle, mint a szobájába belépő B.-től, és
ettől a kellemetlen érzéstől nem bírt szabadulni. Szenvedé
lye lett az utcákon való kószálás. E mozgalmas napokban
ugyanis az utca látnivalói másképp jelentek meg neki, mint
azelőtt; mindent azzal az épülettel és az ott látottakkal hozott
összefüggésbe. S ő, kit eddig általánosabb kérdések, így a
politika se érdekelt, összevásárolt minden napilapot. Ellá
togatott volt tiszttársaihoz is, akik - míg ő lézengett - kar
hatalmi alakulatok élén állva vették ki részüket a rend
helyreállításának lázas, eszközökben nem válogatós mun
kájából. Beteges érdeklődése annyira fajult, hogy összeköt
tetéseit igénybe véve a hurokra került delikvensek kivég
zésénél is gyakran megjelent. Különösen nagy hatást tett rá
az egyik fanatikus, aki még a hóhér keze alatt is a forradal
mat éltette.
Fokozatosan elvesztette realitásérzékének utolsó marad
ványait is; az a gondolat, hogy őt a vele társadalmilag egy
osztályhoz tartozókkal azonosítják, egyszerre elviselhetetlen
lett a számára. Ő, a volt katonatiszt, nem gondolt már arra,
hogy a legfontosabb az ellenség megsemmisítése, hisz érzel
mileg mind határozottabban a legyőzött ellenséghez húzott,
mert nem tudta magát túltenni a győzők eszközein. Anélkül,
hogy bárki is észrevette volna, lelkileg teljesen eltávolodott
attól a körtől, melyhez nevénél és születésénél, egész eddigi
életénél fogva tartozott. Ha talán lett volna valami foglal
kozása, munkája, hivatása, akkor meg tudott volna állni így
egyedül egymagában is, de minthogy mindez nem létezett,
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az egész életből nem látott mást, mint a polgárháború véres
hullámait, és az áradásban saját érzéseit követve, a legyőzötteknél keresett partot, anélkül, hogy ennek minden konzek
venciájával tisztában lett volna.
Mr. Blacknek az volt a meggyőződése, hogy ezzel a be
nyomásoknak kiszolgáltatott fiatalemberrel éppúgy meg
történhetett volna az is, hogy más országban, ahol a forra
dalom győzött, egy ellenforradalmi összeesküvés élére áll
jon. És valóban, miként igaz az, hogy Árvay a vörös uralom
alatt egyáltalán nem foglalkozott politikával, úgy igaz az is,
hogy a vörösök külföldre menekült komitéja hasonlóképp
vélekedett a fiatal Árvayról, mint Mr. Black, mert ajánlkozását, hogy a saját osztályabeli győzők ellen újra meg
szervezi a forradalmat, csak utasításokat kér - mint valami
kétes fantasztáét utasították vissza. Hiába fejtette ki, hogy őt
katonai múltja és családjának neve, mint a mesebeli juhászt
a láthatatlanság bundája, minden gyanakvó szemtől megóv.
A kérdésre, mi ütött belé, hogy Árvay Ábris egyszerre for
radalmárrá akar vedleni, azt felelte, hogy elhatározása meg
ingathatatlan, mert ha nem akar a győzők cinkosa lenni,
akkor egyszerűen ellenségükké kell válnia, márpedig ő nem
akar a cinkosuk lenni. Ez a megokolás túlságosan szubjek
tíven hangzott, és nem volt alkalmas arra, hogy a komiténak
a bizalmát felkeltse. így hát Árvay az ő minden józan poli
tikus számára romantikus tervével magára maradt. Akko
riban sok őhozzá hasonló, többé-kevésbé fantaszta ember
járt-kelt a városban az övéhez hasonló tervekkel; önmaguk
ban ezek az álmodozók a hatalmasan megszervezett új rend
re nézve nem jelentettek komolyabb veszedelmet, annál
kevésbé, mert B. rendőrtisztnek mindig sikerült az ilyen
összeesküvő sejteket horogra keríteni, és tulajdonképp csak
B.-nek tettek jó szolgálatot, aki értett hozzá, hogy érdemeit
észrevétesse. B. szeretett mindent maga csinálni; egész
csomó bizalmi embere volt, akik delikvensekből kerültek
ki, s akiket azzal a feltétellel engedett szabadon, hogy neki
összekötő tisztjei legyenek, hírhozói az ellenséges táborból.
Egyébként a készülő dolgaiba, értesüléseibe senkit se avatott
be, ám nem igaz, hogy csak azért, mert nem akart osztozni a
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hírnév dicsőségében, hanem azért sem, mert nem bízott más
ban, csak saját magában.
Árvay az ő magára hagyott, bizonytalan terveivel el
eljárt B. hivatalába. Fejébe vette, hogy B. mindenkit lefogat
ugyan, mielőtt tervét végrehajtja, csak őt nem, mert őrá még
álmában sem gyanakodhat. B. hivatali szobáján keresztül
sikerült munkásokkal is érintkezésbe kerülnie. Ő is ravaszul
akarta csinálni, ravaszabbul, mint B. Róla, az ő létezéséről
csak két munkás tudott: Kelemen és Bálint. Ezek pedig úgy látszott - vakon bíztak benne, mert mindig pontos
értesülései voltak, s ha valakire előre megmondta, hogy
óvakodni kell tőle, mindig bebizonyult, hogy igaza volt.
Kelemen és Bálint a röpiratok tömegét szóratták szét a
városban. A ronggyá foszlott zászlót ezek a kisebb-nagyobb
nyomtatványok újra meg-meglobogtatták, ami az éjjel-nap
pal dolgozó hatóságoknak már azért is gondot okozott, mert
az újságok is szóvá tették a hatalom tehetetlenségét ezzel a
veszedelmes aknamunkával szemben. Ezek a nyomtatvá
nyok Árvay kezéből kerültek ki; ő szövegezte őket, Kelemen
lelte föl a megfelelő nyomdát, és ugyanő meg Bálint juttat
ták tovább a kész röplapokat. „A forradalom megszorítja
árvái kezét" - ilyen és ehhez hasonló érzelmes, de egyben
lázító hangú szövegek jártak kézről-kézre, és Árvay majd
nem boldog volt ezekben az időkben. Eleinte kínos volt neki
a kétszínű játék B.-vel és másokkal szemben, de később
szinte élvezte: a veszedelemnek ez az atmoszférája kedvére
való volt. Mindenféle zavaros, nálánál is zavarosabb fejű
emberekkel került - hacsak közvetve is - összeköttetésbe;
olyanokkal, akik között még ő is józan volt. Az egyik a
rendőrség épületét akarta felrobbantani, a másik kaszár
nyákra akart bombát vetni - és ha ő ezeket a csakugyan fan
taszta elemeket féken is tartotta, létezésük híre mégiscsak
kiszivárgott; a közvélemény, a sajtó idegesen suttogott
készülő szörnyű tervekről, melynek középpontja egy egész
- úgy látszik - kitűnően megorganizált, mert felfedezhe
tetlen, társaság.
Ábris nem lepődött meg, mikor hírül hozták neki, hogy
üzelmeiknek B. a nyomában van. Kelemen is, Bálint is hatá
rozottan ráismert B.-re, a hírhedt és rettegett, egyben gyűlölt
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ellenfélre; ott ácsorgott civilben a kocsma közelében, ahol
ők többedmagukkal gyakran összejöttek. B.-ről feltehető
volt, hogy egyelőre magának tartja meg a zsákmány nyomát,
s ezért Kelemen és Bálint egybehangzóan szükségesnek
mondták, hogy B.-t sürgősen ártalmatlanná kell tenni, még
mielőtt másokat is beavatna felfedezésébe; B. egy pár napig
még várni fog, míg egy csapásra több legyet nem üt le, s ezt
a pár napot kell felhasználni rá, hogy ártalmatlanná tegyék.
Ők ketten akarták eltenni láb alól, mert úgy vélekedtek, hogy
Árvay a fej, a központ, neki nem szabad kockáztatni magát.
Árvayt váratlanul érte a dolgoknak ez a fordulata, ti. az,
amit a két munkás mondott, hogy ölni kell. Ő mindenre kész
volt, csak ezt az egyet sose vette számításba. De épp azért,
mert tulajdonképp megijedt attól, amit Kelemenek elkerül
hetetlenül szükségesnek mondtak, épp ezért nem is akart
gondolkodni róla, hogy vajon ez-e az egyetlen lehetséges
módszer. Magáévá tette Kelemenek nézetét, hogy B.-t meg
kell ölni, ami nemcsak azért lesz hasznos, mert megakadá
lyozza az ő csoportjuk felfedeztetését - hisz nem lehetett
biztosan tudni, hogy B. nem vezetett-e már a nyomukba egy
egész apparátust - , hanem azért is, mert ez a gyilkosság
impozáns életjeladás lesz a ledorongolt forradalom tetsz
halott életéről... És mennél kínosabb meglepetés volt Árvaynak, hogy ilyen szörnyű parancsú szituációba került, annál
inkább belelovalta magát, hogy nincs más kiút; ellenben
visszautasította az okoskodást, hogy neki az ügy érdekében
kímélni kell magát - és épp magának osztotta ki a terv végre
hajtójának a szerepét.
De múltak a napok, és Árvay nem csinált semmit, B.
pedig mind gyakrabban fel-felbukkant a nyomukban, úgy
hogy Kelemenek türelmetlenek lettek és egy este azzal jöt
tek, hogy most már nincs halasztás, holnapra meg kell
történni a dolognak. És mert Árvayt feltűnően sápadtnak
találták, még egyszer megkérdezték, hogy akarja-e, hogy ők
csinálják, mire Ábris határozott nemet mondott. Különösen
Kelemen nézett rá keményen. Ez a Kelemen mindig komoly
arccal járt, még csak tréfás szót se lehetett hallani tőle;
mégis, Árvay a mostani kemény tekintetét úgy értelmezte,
mint gyanakvó haragot az idegen, más világból jött ember
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ellen, ő ellene. Mintha most először bizalmatlanul néztek
volna rá azok a szemek - és elhatározta, hogy útnak indul
egyenesen B.-hez.
II.
A jól ismert házhoz érve némi irigységgel nézett fel az
első emeleti világos három ablakra. Csak mikor az ablakfuggönyökön feltünedezett a fel-alá sétáló B. árnyéka, akkor
látta át furcsa irigységérzésének hitványságát, és elszé
gyellte magát, mert eszébe jutott Kelemen. Mit szólna hozzá,
ha megtudná, hogy az ő fejében egy pillanatra is megfordult
a gyalázatos gondolat: B. az életben a könnyebbik részt vá
lasztotta, B. a szerencsésebb, B. nem sokat elmélkedik,
rezolút és kiegyensúlyozott férfi, akinek felesége, lakása,
valahová-tartozósága van.
B. maga ment az érkező vendég elé. Egyelőre - mondta
Árvaynak - még annyira se vagyok, hogy cselédet tarthassak
- ezt egyébként minden alkalommal elmondta, hozzátéve
még azt is, hogy „no de azért nem panaszkodom" - , s ő maga
segítette le vendége kabátját. Közben közölte vele, hogy a
szalonban vendég van, az árvafalvi zsidó boltos fia, a Grosz,
aki most ügyes újságíró, épp most jött Árvafalvárói, kis
hazai borral kedveskedett B.-nek. Bízik a karrieremben nevetett a házigazda. - Nem lehet lerázni. Minduntalan ked
veskedik valamivel. Már ki is keresztelkedett. De hát min
denkinek megvannak a tervei, részemről pedig egy újságíró
még nagy hasznomra is lehet.
B.-né, az ifjú háziasszony, elébe nyújtva kezét, szívélye
sen üdvözölte a fiatalembert, de Árvay a feléje nyújtott kéz
helyett önkéntelenül a szeméhez kapott, mint akinek hirtelen
a szemébe hull valami. S csakugyan, mintha a szeme káprá
zott volna, az ifjú nő mosolya, mellyel az aranyló borral és
csillogó poharakkal terített kis asztalhoz a szoba sarkába
invitálta - ez a mosoly groteszkül megnőtt a szeme előtt, egy
nagy grimasszá torzult, mely a háziasszony fülét és állát
egyetlen kellemetlen, egybemosódó görbe vonalba nyo
morította.
Groszon és a háziasszonyon kívül egy ismeretlen kopasz
férfit is ott talált Ábris a kis asztal mellett. Nyilván egy
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titkosrendőr. Árvay már az első percben rosszindulattal álla
pította meg magában, hogy olyan, mint valami vadborjú.
Sejtelme se volt arról, hogy ilyen düh is lehetséges, de a saját
maga ellen érzett megvetése, önmaga fölött való kétség
beesése elől ösztönszerűen úgy akart most menekülni, hogy
magánál is megvetendőbbnek, hitványabbnak nézett min
denkit. Szeme megakadt az újságíró divatosan hegyes cipő
jén, s ha el akarta fordítani szemét, akkor kényszeredetten az
újságíró gondosan elválasztott hajára esett tekintete. S
mintha valami gonosz pók mérge égetné szemgolyóit, nem
bírt rajtuk uralkodni, ha egyszer ránézett valamire, szúrósak
lettek a szemei.
A háziasszonyt még hazulról, Árvafalváról ismerte.
Ilonkának hívták akkor, parasztszülők gyermeke volt. Apja
azonban úrinővé neveltette, kitaníttatta, s ha Ilonka, aki szép
lány is volt, a fővárosból szünidőre hazajött, Ábris már azért
is - de nemcsak azért - , mert a fővárosból jött és a z életről
mesélhetett, kereste a társaságát. B. pajtáskodó, kissé reked
tes férfinevetésével emelte fel karját és ütött Ábris vállára,
tréfásan megjegyezve, hogy azért ne felejtsük szemünket
másnak a feleségén, inkább igyunk. Ha pedig - tréfát fél
retéve - asszonyra fáj a foga, miért nem nősül meg? Manap
ság a magafajta ember olyan szépet és pénzeset kaphat, hogy
maga Árgyilus királyfi is faképnél hagyná érte Tündér Ilonát
minden aranyalmájával...
Grosz, az újságíró egész idő alatt figyelte Árvayt; a két
fényes szem elháríthatatlan gunyoros szúrása bosszantotta
őt, és ezért inkább a nyugodt közönnyel, poharat pohár után
öblögető titkosrendőrrel próbált könnyed társalgásba feled
kezni. De a kopasz urat, kit ő magában vadborjúnak keresz
telt, nem volt könnyű szórakoztatni. Kezével a kristálypo
háron matatott, és a nógató, böködő kérdések csak épp hogy
egy-egy lustán kibökött szót váltottak ki belőle. De Árvaynak épp a fürge, szemtelen szemek miatt - hogy azok hor
dozóját bosszantsa - feltétlenül szüksége volt rá, hogy épp
Kandóval beszélgessen. Mert miként kiderült, így hívták a
kopaszt.
- Kandó úr - faggatta ernyedetlenül - ön nagyon ismerős
nekem.
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- Sokan ismernek - dünnyögött a testes úr - tizennyolc
éve szolgálom az államot.
- És azelőtt?
Ábris fellélegzett, mert a morózus férfi megmozdult.
Ábris látta, hogy most megérintette azt a rejtett gombot,
mely ezt a renyhe agyat mozgásba bírja hozni. Kandó szer
fölött megélénkülve beszélte el, hogy azelőtt birkózóbajnok
volt. Beszélt versenyekről és a különböző fogásokról,
melyeket kritikus pillanatokban oly ügyesen alkalmazott,
hogy mire ellenfele a meglepetéstől magához tért volna, már
alá volt gyűrve. A vacsorákat is, melyek a versenyeket kö
vették, részletesen, csodálatos memóriával írta le. Árvay
Kandó minden szavát Groszon vett diadalként élvezte, és
további érdeklődő kérdések özönével, valóságos kigyúlt
szenvedéllyel csalta mindig frissebbre a lomhán indult
beszélőt, ki végül annyira tűzbe jött, hogy behajlított karját
és öklét Ábris orra alá tartva, izmaival dicsekedett. Ez alka
lommal azonban egy meggondolatlanságot követett el, mely
őt a társaságban való további tartózkodástól, Árvayt pedig a
Grosz bosszantó tekintete előli bástyától fosztotta meg. Kar
izmai megfeszítése után ugyanis nevetve fordult az ifjú házi
asszonyhoz, és félszemével B.-re pillantva hiún jegyezte
meg, hogy nem kell B.-t félteni, hisz íme, „egész armadával
is felér az ő testőre"... Erre B. a feljebbvaló egyértelmű te
kintetével adta értésére Kandónak, hogy vonuljon vissza és
aludja ki magát. Kandó mintha nem értette volna meg mind
járt, mi hibát követett el, de mikor megértette, akkor hara
gosan morgott valamit Árvaynak, amit viszont az nem értett
meg, de annyit azért jól látott, hogy Kandó őrá haragszik.
B. az ajtóig kísérte Kandót, ott még pár szót váltott vele, s
visszatérve vendégei közé, rosszkedvűen mentegetőzött,
hogy milyen nehéz manapság az érintkezés az alattvalókkal.
Adott esetben hasznos lehet még a familiáris viszony is, de
másrészt ezek az emberek nem ismernek határt, és ez a te
kintély rovására megy
Ábris, mikor látta, hogy B.-né milyen áhítatos arccal
hallgatja férje panaszát, elmosolyodott, de szerencsére ezt a
mosolyt senki se vette észre, csak... mikor gyorsan körül
nézett, hogy látták-e, a kis Grosz volt az, aki egyetértően
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mosolygott rá vissza. A következő másodpercben azonban a
ravasz újságíró arca megint azt az édeskés, szertartásos
komolyságot öltötte magára, és áhítatos pofával bólintott.
Szemétdombon látni néha fényes, fekete páncélú bogarakat,
ennek a Grosznak van olyan fényű szeme - olyan fényes a
szeme, mint a cipőjének a hegyes orra - , verekedett ellene
gondolatban Ábris, de nem lehetett magát azon túltenni,
hogy a szemétdombi bogár az előbb kitalálta az ő gondo
latát; azonközben azonban Grosz részvétteljes tekintete
megnyitotta a fiatal asszonyka szívét, hogy elpanaszolja
bánatát.
- Súlyos hivatal az uramé - mondta - ezekben az idők
ben. Annyit hallani mindenfelé gyilkos merényletekről, az
újságok is tele vannak velük. Mondtam is Istvánnak, mért
nem tiltják meg az újságoknak, hogy az ilyesmiket megírják.
Elég baj az is, hogy megtörténhetnek... Én nagyon féltem őt
- ne nevessenek ki azért az urak - , mert én tudom csak, hogy
milyen ember ő. Ha valami nehéz ügy van, azt külön magá
nak választja ki. Még szerencse, hogy legalább annyira gon
dol jómagára is, hogy a Kandót maga mellé vette. Legalább
nem kell a puszta életéért állandó aggodalomban lennem. És
mindez azért a darabka kenyérért... Néha napokig alig
látom. István mindig azt mondja, hogy az elismerés késhet,
de nem múlik. Jaj Istenem, hálátlan mesterség ez mégis!
Az elismerés többnyire megelégedettséggel tölti el azt,
akinek szól, még ha az elismerés túlzott is. Mikor Grosz
vigasztalni kezdte a lamentáló asszonykát, Ábrisnak úgy tűnt
fel, hogy ez a Grosz valósággal kedvét leli benne, hogy az
embereket csúfolja, mulasson rajtuk; úgy mutat nekik sza
márfület szemtől-szembe, hogy azok azt hiszik, hogy
tiszteletteljesen a kalapját veszi le előttük. S míg a Kandó
elszólásából Ábris arra következtethetett, hogy B. már
őrizteti magát, Grosz ünnepélyes hangon félig B., félig pedig
neje felé fordulva így szólt:
- Másrészt elégtételül szolgálhat nagyságos asszonynak,
hogy a B.-név máris köztisztelet tárgya. Bármily nagy is az
irigység a hatalma iránt, a közvélemény helyes érzékkel mél
tányolja az ő nehéz szolgálatát. A társadalom ellenségeivel
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így, ilyen önzetlenül felvenni a harcot, erre csak bizonyos
szilárd jellemű férfiak képesek, és ezzel nemcsak mi, kik
szerencsések vagyunk B. urat közelebbről ismerni, hanem a
világ is tisztában van. S ami azt illeti: az erkölcsi sikert álta
lában nyomon követi az anyagi elismerés is.
Csengettek, s B. maga ment ajtót nyitni. Árvay rosszat
sejtve kelt fel és ment az ablakhoz, hogy elrejtse arcát, mely
könnyen elárulhatná izgalmát. Tompán hallotta, amint B.
künn az előszobában ajtót nyit, és hallotta azt is, hogy kint
kard csörren. Az asszonyka sóhajtását is hallotta: megint
valami hivatalos ügy! Árvay szerette volna hinni, hogy csak
valami közönséges spicli jelentéséről van szó odakint, de
rossz sejtelmei tovább makacskodtak. O nyilvánvalóan el
késett! Csak elvétve jutott el hozzá az előszobából egy-egy
hangosabb szó. Kezdte felismerni, hogy milyen esztelenül
viselkedik, s tudta azt is, hogy a szemétdombi bogár csak
színleg zümmög ott a kis asztalnál, valójában őt figyeli.
Annak a két szeme sugarát úgy érezte a háta mögött, mintha
valami reflektort irányítanának a háta közepére. Menekülés
ösztönével, hevesen húzta félre a függönyt az ablakról, s a
túlsó oldalon az utcai lámpa alatt Kelement pillantotta meg.
Amint a függöny szétnyílt, elhúzódott a lámpa mellől, de
Árvay határozottan ráismert. Arra nem is gondolt, hogy
Kelemen, akivel az este beszélt, azért állt ott, mert neki szük
ség esetén a segítségére akar lenni. Csak egy sértő gondolat
ágaskodott benne: bizalmatlan, őt figyelni jött ide. De a
következő pillanatban egész bensőjében megtántorodva
érezte: Kelemennek van igaza. Hiszen ő elkésett a dologgal!
B. Kandóval jött vissza, ki még álmosan nyújtózkodott.
Elmenés előtt felhajtott még egy pohár bort, és felfrissülten
dörmögte:
- No most megyek. Ha fókabőrük volna is, reggelre min
dent kivallatok.
Árvay háttal maradt s hallotta, amint B. sürgetve taszi
gálja előre testőrét. Aztán az előszobában újból beszélgetés
kezdődött. Még utasításokat ad - gondolta Ábris. Kelemen
még szabadon van. De meddig? Kiket foghattak el eddig?
Mindenkit elfognak majd, csak őt nem. A kevesek, kik
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tudnak őróla, nem fogják elárulni, mert azoknak számára ő
nem egy a sok közül, hanem egyetlen, a zászló, követ az
ígéret földjéről, hol az ő rögeszméjük már gyermeki testet
öltött. Ez a gondolat úgy zuhant rá, mintha egy malomkő
hullna csupasz vállára.
Az asszony hangját hallotta. Valami gyerekes, ostobán
gyerekes bugással panaszolta:
- Tetszik látni, ilyen az én uram, szegény. Se éjjele, se
nappala!
Ábrison ezekre a szavakra előbb fojtottan bugyborékoló,
aztán - arccal a nagy szemeket meresztő asszonyka felé for
dulva - támadóan hangos nevetés tört ki. Grosz kíváncsi,
ijedt szeme csak pillanatra akasztotta meg; Árvay féktelenül
beszélt, mint aki fél, hogy nem lesz ideje végigmondani,
amit akar..
- Bocsásson meg, de az jutott eszembe - kezdte, és a
nevetéstől sokáig nem lehetett értelmes szavát hallani - , a
hadifogságomban történt: volt ott egy rettenetesen buta,
fenevad káplár, a felesége is vele. A káplárra volt bízva, hogy
a foglyok között rendet tartson. Az jutott ez időből eszembe,
hogy egyszer az emberek, mivel nagyon éhesek voltak, csaj
káikkal rendetlenül tolongtak az üst körül az ebédkiosztás
idején. A káplár ezen megdühödött és találomra kihúzott a
tömegből egy nagybajszú népfölkelőt. A hajánál fogva von
szolta végig a folyosó kövén, aztán a hasára ugrott, rátérdelt,
az ember orrát, fejét, ahol csak érte, öklével ütötte, és közben
üvöltött meg káromkodott. Néha a káplár szuszogva adta
jelét fáradtságának, s ilyenkor az áldozat azt hitte, hogy most
abbahagyja és sírva próbált feltápászkodni. Ettől a káplár
még jobban dühbe jött, mellbevágta, az ember újra hanyatt
esett, és kezdődött minden elölről. A népfölkelőnk már rég
ájultan feküdt, mikor a káplár kifáradt, belerúgott áldozatába
és otthagyta. A káplár felesége pedig, aki az egészet végig
nézte, fejét csóválva, szemrehányóan sóhajtott mifelénk:
Mindig felizgatják ezt a szegény uramat!
Míg beszélt, az erek a homlokán kidagadtak a fel-feltörő
keserű kacagástól. A visszatérő B. arcán először szerfölötti
elégedettség tündöklött, de annál inkább kiütközött a kínos
zavar, amit az exaltált fiatalember felidézett.
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- Erős ez az árvafalvi bor, kicsit fejébe szállt Árvay
úrnak - mosolygott Grosz a fiatal nőre, mintegy Ábrist men
tegetve, de az első óvatlan pillanatban egy megleckéztető,
szigorú tekintettel intette rendre a még mindig dúlt arccal
álló szeleburdit. És Grosz tekintetétől Árvay csakugyan
sajátságos megszégyenültséggel juhászkodott meg.
B. azonban fel-alá járt, és a foga közt mormogta, hogy
talán mégis jobb lett volna, ha ő is elmegy Kandóval. Néha
egy-egy szórakozott tekintettel pillantott feleségére, aztán
leült megint az urak közé, és láthatóan nehezére esett hall
gatni.
- Érdekes riportja lesz, Grosz úr... De türelem, türelem.
Türelem rózsát terem - szólt fölényes titokzatossággal, amit
Grosz lekötelezett mosollyal vett tudomásul, s egy olyan te
kintettel, mely a csodálatnak minden hódolatával fizet a
reményért.
Ábris pedig azon töprengett, hogy lehetett volna úgy is:
csak ő börtönben, a többiek pedig szabadon. Lehetett volna,
ha ő nem késik el. Most fordítva van. Csak ő van szabadon.
B. már egészen visszanyerte társalgói nyugalmát, újabb és
újabb árvafalvi ismerősök dolgairól ejtett szót. A házaspár B.-né mindig a férjére nézett, ha beszélt - nem győzött
csodálkozni Ábris tájékozatlanságán. Mikor B. koccintásra
kínálta poharát és az urak felemelték a magukét, ahogy Ábris
előrenyújtotta karját, megmozdult hátsó zsebében a revol
vere. Mintha egyszeriben mégiscsak minden az útját akarná
egyengetni - Kandó sincs itt! - , alig tették le a kiürített poha
rakat, az asszonyka búcsúra nyújtotta kezét, mivel vissza
vonul. B. belekarolt nejébe, hogy szobájába kísérje. Mért
kísérné, ha nem azért, hogy eldicsekedjék az imént kapott jó
hírrel - gondolta Ábris, és kigombolta a revolverzsebét,
hogy majd ha B. őt kíséri ki, gyorsan előránthassa a fegyvert.
Elkésett, de most már nemcsak a célért, hanem gyűlöletből,
bosszúból is - meg kell tennie! Alighogy B. visszajött, Ábris
mindjárt felkelt, fáradtságára hivatkozott, amiért most már
haza akar menni.
- De Grosz úr, legalább ön marad még, ugye? - kér
dezte B.
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Grosz tétovázott, alig tett azonban B. és Ábris pár lépést
az előszoba felé, idegesen szólt utánuk:
- Eh! megyek én is.
B. az előszobában villanyt gyújtott, Grosz pedig szorosan
Ábris mellé állt. B. aztán a fogashoz ment, hogy - miközben
korai eltávozásuk fölötti sajnálkozásának adott kifejezést felsegítse vendégei kabátját. Ábris - míg B. háttal állt neki a hátsó zsebébe nyúlt, de a kis Grosz ugyanabban a pillanat
ban belekapaszkodott a karjába. B., kezében a felöltőkkel,
kíváncsian nézett vendégeire. Grosz ügyes ember volt. Úgy
tett, mintha az erős árvafalvi bor bizonytalanná tenné lába
alatt a földet s a mámorosok bizalmasságával kapaszkodott
Ábrisba, kire B. rá is mosolygott, valójában Groszon moso
lyogva. És Ábris megértette, hogy ez a mosoly két úr között
váltódik, neki szólt és a Grosz bőrére, a zsidóéra ment, aki
lám, nem bírja a bort. Árvay előtt azonban nem volt kétséges
Grosz mozdulatának és csimpaszkodásának nyilvánvaló
szándékossága.
III.
Künn az utcán Grosz karja még mindig tartotta Ábrisét.
Ő viszont hirtelen kitépte karját a kis emberéből, s még
mögöttük a házmester kulcsa a kapuzárban forgott, durván
ráordított arra az emberre, aki őt végzetes tettől óvta meg.
Igazában önmagát szerette volna agyontiporni; ki tudja, még
mindig hányakat menthetett volna meg? Bizonyos az, hogy
ha ez a szemétdombi bogár nem esik neki oly meglepően az
ő karjának, most ülhetne szégyentelen arccal, ha vétkesen is,
de méltó bajtársként, a többiekkel együtt, kiken ebben a
percben talán az otromba Kandó bakancsának sarka táncol.
Grosz már másodszor figyelmeztette, hogy mégiscsak
oktalanság a köztük fennforgó nézeteltérést épp a rendőrség
épülete előtt tisztázni, s türelmetlenül fogta meg a fiatalem
ber kabátjának bő ujjavégét; maga után húzta, úgy ment vele
előre. Akkor nézett rá Grosz először, mikor a világos körútra
értek. Eleresztette Ábris kabátját, aki továbbra is mellette
haladt, és Grosz csendesen szólt hozzá:
- Korunk nyugtalan napjaiban két jól öltözött úriember a
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hajnali órákban is forgalmas körúton kevésbé feltűnő, még
ha élénkebb beszélgetésbe mélyednek is, mintha mellék
utcákban kiabál - az egyik. Ezt önnek jobban kellene tudni,
mint nekem. Saját személyem miatt nincs okom óvatosságra,
mert én a közvéleménnyel mindenkor egy véleményen va
gyok. Csupán önnek érdeke, hogy türtőztesse magát és mon
danivalóját lehetőleg úgy közölje, hogy illetékesek figyel
mét ne vonja magára.
- Nincs mondanivalóm a maga számára! - szólt hevesen
Ábris, és rázta a düh. - Magának kell felelni! Mit lesett,
figyelt engem egész este? Nem látta, hogy első perctől fogva
kiállhatatlannak találtam? Hogy merte megfogni karomat?
- Köszönöm rendkívüli bizalmát - válaszolt higgadtan
Grosz - , ön igen helyesen nem is számol a lehetőséggel,
hogy én odamehetnék a legközelebbi rendőrhöz. Nem szá
mol ezzel, noha mélyen utál. S noha mélyen utál - nem külö
nös ez? - valahol biztos bennem. Ugye, csodálkozik? Azért
csak gyerünk. Csakugyan nem fogom elárulni. Nekem hekuba az egész. Azonban érdemes ezen elgondolkodni. Honnan
olyan biztos bennem? Hm, mit gondol? Úgy látszik, nem
gondol semmit. Hát tudja mit: megmondom én. Maga első
perctől fogva megvetett ugyan, mert helyesen ismerte fel,
hogy én egy aljas, elvtelen, prostituált újságíró vagyok, és
mégis... kérem, ne vegye sértésnek, érzi mégis, hogyha
konzekvenciáink különbözők is, vannak közös tudomásaink,
lényeges tudomásaink közösek, mi valójában rokonok
vagyunk. Mi ketten azonkívül két okos ember vagyunk a
buták közepette. Persze, a rokonság még nem jelent egyfor
maságot. Mert én korrupt kis ember vagyok, önnek meg - ha
megfigyelőképességem, melyre sokat tartok, ez esetben nem
hagyott cserben - ideái, harcai vannak. De a rokonságot
mindenesetre tartania kell velem; ez nem az akaratán múlik,
a tények erejénél fogva van így. És végül is, van-e hatal
masabb erő a tények erejénél? Szóval, a rokonságot tartjuk.
Ábris a fogai közt morgott valamit.
- Nem fontos, hogy nem találja ezt megtiszteltetésnek.
Fontos, hogy ön is így érzi. Én mindjárt megéreztem, mikor
bejött B.-ékhez. Ön azonban még most is ellenszegül, holott
nyilvánvaló, hogy mi egymással nemcsak társalogni tudunk,
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nem, társalogni egyáltalán nem bírunk egymással, mert
ahhoz egymásról túl súlyosakat tudunk... mi csak beszél
hetünk egymással. Például egész biztosan tudom, hogy ön is
gondolkodott olyan dolgokon, mint én. Bűnön, halálon, vilá
gon... efféle nagyszerű hívságos miegymáson. No, nem úgy
gondolom, nem úgy, mint ahogy gyerekkorában az ember
szokott ilyenekkel foglalkozni; abban a korban, mikor még
ráér, mint mondanák mások... Hanem úgy gondolom, hogy
maga is olyképp foglalkozott e kérdésekkel, ahogy az reszkáns. Úgy, hogy ilyen miegymás kérdések mindennél na
gyobb jelentőséget kapnak az életben, egyszerűen ők ülnek a
bakra.
Ábrisról lesírt, hogy kellemetlen tolakodásnak minősíti
Grosz dörgölődzését, ellenben annak igazolására szolgált,
annak rokonsági elméletét látszott bizonyítani, hogy ellen
szenv és másutt járó gondolatok ellenére is kényszerítetlen
önkéntelenséggel figyelte a beszédet.
- Abban nagy a különbség a magunkféle rokonok között,
hogy miként dönti el életüket a miegymás. De higgye el, sub
specie aeternitatis ez a különbség mellékes. Várjon még egy
kicsit. Én például ilyeneket gondoltam: köztudomású, hogy
a n n o d a z u m a l Isten tükröt akart, melyben önmagát
nézheti, és ez okból megteremtette az embert. Afféle reduplikációnak szánta. Jól ment minden, miként írva van: látta,
hogy jó. Jó a paradicsom, jó a víz, az ég, a föld, a madarak,
etcetera, etcetera - fontos, hogy mindennek megvan a moz
dulatlan álló helye és megszabott határa a szent örökké
valóságban. De a tükör - a tükör még az Isten számára is
veszedelem. Amilyen jól kezdődött az egész teremtés-idill,
olyan cudarul szakadt meg. És - v é l e t l e n ü l . Az iskolai
bűnbeesés-történetben is, az enyémben is v é l e t l e n ü l .
Felbomlott, mondom, az idill, vége lett az aranjuezi szép
napoknak, és tulajdonképp miért? Mert egyszer véletlenül
Isten túl alaposan megnézte magát az ő tükrében, az ember
ben, és valami olyat látott, hogy ijedtében nemcsak
megőszült, hanem kicsit komikus figurává is vált. Valaki, aki
egy egész világot teremt öröktől fogva fennálló tervek
szerint, és nem számol eggyel, egy egész kicsi, inci-finci
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mellékkörülménnyel. A lánchídi oroszlán, amelyet mindenki
kritikai megjegyzés nélkül bámult meg, csak egy suszterinas
nem: Jé - mondta - , nincs nyelve! Abban a mérnökben volt
annyi becsület, hogy a Dunába ölte magát. Isten esetében ez
nem lehetséges, mert a Duna neki kevesebb egy gyűszűnyi
víznél, mint köztudomású. Per analógiám: ezer év egy nap
neki. Szóval, ő nem tehette a mérnök tettét, ellenben fenye
get, harsog, haragosan forgatja a szemét, az ószövetség lejár
ta idejében új taktikát alkalmaz: megbékülést ígér, de - mint
a tények ereje bizonyítja - hiába, a világ és az ő tükre, az
ember, nem dől be neki. Mert most már elkésett. Akkor meg
látott valamit, talán épp a v é l e t l e n t , az esztelent, a hiába
valót látta meg az ő tükörképében - ezt precízen megmon
dani nem tudom - , de az bizonyos, hogy elég látnivalója
lehetett ahhoz, hogy lebillenjen a „látta-hogy-jó" fölséges
önelégültségéből, és vele együtt kibillenjen minden az ő
nagyszerű határaiból és állandóságaiból. Az Istenre - igen
helyesen - morális kategóriák nem vonatkoznak, de vonat
koznak a patológia ismeretei. Nem ilyen választékosan,
hanem igen közönségesen úgy fejeztem ki ezt magamnak: az
idillnek vége szakadt, mert a teremtéssel együtt a v é l e t l e n
is megszületett, és ebbe a szerencsétlen építőmester be
leőrült. Ez a definícióm. De a rokonságról akartam beszélni
magának. B. ebből az őrültségből, látja, Árvay uram, semmit
se sejt, nem is gondolkodott soha miegymás-kérdéseken...
őneki megvan a pályája és minden jótét lélek dicséri az Urat
és igyekszik magát szabályos pályáján kitüntetni. De ön,
illetve mi ketten, két rokon, ma is érezzük azt a nagy egyen
súlyvesztést, ami akkor - Isten néhány száz napja előtt - itt
megesett. És ezért vagyunk okosabbak, mint mások, és
ugyanakkor ostobábbak is. Utóbbit például értem az ön
szándékára, hogy B.-t lelője.
Mr. Black itt is egy megjegyzést tesz, melyet annyira
találónak tartok, hogy ellentétben más megjegyzéseivel,
melyeknek nagy részét helyhiány miatt is ki kellett hagyni,
itt közbeiktatom. Teljes abszurdum, hogy egy ember olyan
állapotban, olyan előzmények után, és olyan kilátások előtt,
mint Árvay volt, egy ember mitológiai fejtegetéseit hallgas83

sa. De az Árvay Ábris-szerű embereknek a létezése maga is
abszurdum, ami úgy értendő, hogy a reális élet határain kívül
érvén, szükségképp fantaszták, bármit is csinálnak, meg
maradnak fantasztának. Mr. Black csak így tudja megérteni,
hogy Árvay hallgat, hallgat, és ha a végén el is kiáltotta
magát, hogy mit bánja az egész mitológiát, ez nem volt
őszinte nála, az őszinte az volt, hogy kevéssel azután újra
megszólalt:
- És hogy lesz megint egyensúly Isten és a tükre között?
Nem változtat a tényen, hogy amint a kérdését feltette,
maga is elszégyellte magát, és legszívesebben gorombasá
gokat vert volna a link zsurnaliszta fejéhez „rokoni" beszél
getés helyett. De gorombáskodás helyett várt, kíváncsian
várta a feleletet, mellyel Grosz nem sietett. Látszott rajta,
hogy gondolkodik. És ekkor, mikor így elmerülten, csend
ben egymás mellett mentek, s a már elcsendesedő körúton
csak lábaik visszhangzó kopogása kísérte őket, ekkor - talán
a Grosz hallgatásától is ingerelve - Árvay nagyot kiáltva for
dult vele szembe.
- Miért fogta le a karomat?
Szándékosan-e vagy sem, Grosz e helyett az előző kér
désre felelt. Illetőleg csak akart felelni.
- Épp az egyensúly kérdéséből következnek a különböző
konzekvenciák... - kezdte volna válaszát, de Árvay felhá
borodva e közömbösségen, melyet az ő ügye semmibevevé
sének érzett, tiltakozva vágott szavába:
- Ne erről beszéljen! A kérdésemre feleljen!
- Majd arra is - válaszolta az újságíró nem türelmetlenül,
csak némi fáradtsággal. - De engedelmével hadd folytassam
előbb. Tudni nem tudom, hogy lesz-e egyszer megint egyen
súly, de azt jól tudom, hogy minden a véletlenen múlik, és
ezért reménytelen minden. Látja, a zsidók, az én őseim talál
ták ki, hogy egy, minden isteni terv mellett becsúszó
egyetlen hiba döntött szerencsétlenségbe minden valaha
elkövetkező embert. És ebben benne van, hogy ésszerűtlen
minden. Ön úgy tesz, mint aki hisz. Szeretné bedobni szívét
a tüzes serpenyőbe, hogy a mérleg helyrebillenjen. Hogy
mért akadályoztam meg ebben? Önnek igaza van, hogy ez
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tisztán az Ön ügye, és nekem semmi közöm hozzá. Mindig
voltak és lesznek olyanok, kiknek szükségük, hogy ilyen
nagy mozdulatokkal éljenek, noha a néhány ezer év, mióta ez
az élet tart, meggyőzhetné őket, hogy nem érdemes, mert
senkinek se szolgálnak vele. Végeredményben azonban kü
lönösebb jelentőséget nem tulajdonítok a nagy szíveknek.
Ők pont úgy akarnak belefulladni a mocsárba, hogy előbb
összeégetik magukat. Nekem személy szerint mindegy lett
volna az ön esetében is.
Grosz hangosan felnevetett és úgy folytatta.
- Tudja, ha valaki színpadon olyan rosszul játssza a
szerepét, mint maga az este odafenn B.-nél, egyszerűen kifü
tyülik a színpadról. Hihetetlenül közvetlen volt egész idő
alatt, kedves uram. Bizonyos ügyetlenség azonban hozzátar
tozik a nagy szívek természetéhez. Minden erőlködés nélkül
könnyen átláthattam az egész szituációt. Még mielőtt csen
getett, már sokat sejtettem. Mikor pedig ön B.-vel az elő
szobába kísértette magát, körülbelül a következő gondo
lataim voltak: Ez az ügyetlen fiatalember tegyen, amit akar.
Ha holnap szerencsés véletlen folytán a B. ellen elkövetett
szenzációs merényletről mint szemtanú számolhatnék be,
szép, részletes, mint mondani szokták, színes riportban... S
már készen megfogalmazva bizsergett végig az idegeimen
egy-egy tüneményes részletleírás, amelyben kellő módon a
B.-hez való bizalmas jó barátságom is megfelelő színben lett
volna feltüntetve... A bökkenő azonban ott volt - gondolja
csak végig! - , hogy egy ilyen színes riportban az összes
külső körülmény az én bűnrészességem mellett szólna. És a
mai uralkodó hangulatban a keresztvíz sem mentene meg
tőle, hogy valami álnok zsidó forradalmárt ne lássanak ben
nem. S mivel - ellentétben a nagy szívekkel - nekem semmi
kedvem se volt egy justizmord szenvedő hősévé avan
zsálni...
Utcakereszteződéshez értek. Árvay megállt, nem akart
ezzel az emberrel tovább egy lépést se együtt tenni, és fejét
visszavetve, mintha még a leheletétől is távol akarna marad
ni, megvetéssel és büszkén csak annyit mondott:
- Szemét!
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Csakhogy ez a hirtelen felébredt büszkeség, mely talán
kapóra is jött neki, mert Groszhoz képest mégse kellett
magát a legutolsónak éreznie, a büszkeség kellemes érzése
hamar elhalványodott a gondolatra, hogy ennyi ideig is tűrte
ennek az embernek a közelségét. Sőt nemcsak tűrte, izgatott
érdeklődéssel is hallgatta - úgy hallgatta, hogy lelke legmé
lyén vigaszt, vagy legalábbis némi megnyugtatást remélt a
furcsa csúf zsidó zsurnalisztától.
- Szemét! - ismételte Árvay, és ütni és futni szeretett
volna, de mikor el akart rohanni, ha Grosz nem rántja vissza,
felindulásában nekimegy a teherautónak, melynek a sofőrje
káromkodva már háromszor tülkölt. Ha levethetné magát a
földre vagy ráronthatna erre az ember-kísértetre! - villant
meg elsötétülő agyában, de ebben a pillanatban egy ismerős
hang térítette józan eszére. A teherautóról Kandó hangja
dörgött rájuk frissen és szívélyesen:
- Jó reggelt, urak!
Csak ekkor vette észre, hogy már világosodik, és ekkor
döbbent meg a teherautó utasain is. Kandón kívül két rendőr
és egymáshoz bilincselt, megkötözött kezű munkások zsú
folódtak rajta. Mikor az autó egyszerre csak eltűnt a szeme
elől, utána szeretett volna szaladni, s talán fel is ugrani rá,
mert a munkások között ott állt Bálint is, sőt mintha jelét is
adta volna, hogy megismerte őt a szürkületben, de a többiek
előtt ezt eltitkolta... Grosz kíváncsi szeme volt az első, ami
megint rámeredt, mire Árvay ökle mintegy magától emel
kedett a magasba s talán le is csap vele a nála két fejjel ala
csonyabb, gyenge kis emberre, ha az idejekorán el nem
ugrik. De most már annak is elfogyott a türelme és méltat
lankodva fordult szembe a szánalmas dühöngővel.
- Tisztelt uram, térjen észre! Engem is ki lehet hozni a
sodromból, és végre is kényszerítva vagyok önt egy kelle
metlen tényre figyelmeztetni: én csak megérintettem a
karját, attól ugyan még tehetett volna, amit akart. Magán,
tulajdonképp csak magán múlt, hogy az én, egyetlen erőtel
jes mozdulattal könnyen lerázható karom a magáét meg
bénította.
Árvay most eszmélt rá erre az egész egyszerű igazságra,
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de most aztán igazán végleg szétnyílt az ökölbe facsarodott
keze, és kibuggyant belőle a vallomás.
- Igaza van. Én még magát se vethetem meg. Maga nem
látott akasztásokat, nem látott rendőrségi szobákat, maga
nem tett fogadalmat akasztófák és börtönök ellen.
Égette a szégyen és félt, hogy Grosz most még jobban
meg fogja alázni, mint ahogy ő megalázta önmagát e,val
lomással. De Grosz nem sietett a felelettel; kisvártatva
szólalt csak meg.
- Hogy én mit láttam és mit nem, azt maga nem tudhatja
- kezdte torkát reszelve. - Maga azonban okosan tenné, ha
adott körülmények között nem menne fel a lakására, hanern
búvóhely után néznénk.
Árvay erre nem is felelt. A feje súlyos teherként csüggött
alá, és fel se nézett, csak indult a lakása felé. A másik mel
lette maradt, miközben a hajnali őszi eső a nyakukba perme
tezett. A körutat maguk mögött hagyták, s a kijjebb eső
utcákon a munkások már nagy csoportokban öntötték el az
utat s mentek munkahelyeikre. Árvay szemében ez a min
dennapi látvány most különös színben jelent meg. Hiszen az
álmából felvert ember arcán mindig jelen van bizonyos
szomorú ködszerűség, de így tömegben látva azokat, akik,
mint láthatatlan kötelekkel távoli hajóhoz kötözött vontatók,
némán mennek az áztató őszi esőben - mindenik arc egy-egy
kiáltó számonkérésként haladt el mellette. Most érezte
amúgy istenigazából, hogy ő megint kívül maradt, néző
maradt, nem lett a mindenki testvére, és a kiáltó számon
kérésre nem tud mit felelni.
- Igen, ezekkel az Árvay-féle emberekkel - jegyzi meg
Mr. Black - mindig az van, hogy az egyik szervük hallat
lanul érzékeny, de ez a passzív szervük; ők hallanak kiáltó
számonkérést ott is, ahol kiegyensúlyozottabb emberek csak
a dolgok normális ütemét hallják; az Árvay-féle típusra az a
jellemző, hogy ezt a - mondjuk így - hallásbeli érzékeny
ségüket nem tudják megfelelő aktivitással kompenzálni,
mert ahhoz, hogy tegyenek valamit, szintén túl érzéke
nyek... Az életükből ilyképp nem jön ki semmi jó, csak
végig nem csinált, félig vállalt, félig levetett terhekkel össze
vissza kerengenék, míg össze nem esnek.
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IV.
Kettőjük közül egyelőre Grosz bizonyult erősebbnek;
Árvay csak tompa aggyal, csak néha-néha felocsúdva
tűnődött el rajta, hogy miért is marad ez az ember mellette,
de ezt a kérdést is, a többivel együtt, megbolygathatatlan köd
választotta el a tisztánlátástól. Karja önkéntelenül kulcsoló
dott a Groszéba, s mikor rádöbbent, hogy karja csakugyan
ott van a másikéban, maga is furcsának találta ezt, de azért
nem húzta ki. Pedig nem volt valami kényelmes a helyzet.
Mert a kis Grosz valóban kicsi volt, és Árvay csak úgy karol
hatott bele, hogy meghajtja a hátát. így mentek fel Árvay
lakásába is, amit Grosz nem helyeselt, de hozzátette, hogy
nincs meglepve, hisz előre tudta, hogy Árvay nem akar majd
elbújni. Csak akkor lepődött meg, mikor Árvay arról kezdett
morfondírozni, hogy őrá senki se gyanakszik. Holott Grosznak ezzel szemben határozott volt a meggyőződése, hogy B.
csak azért vár még, mert arra számít, hogy Árvay a tömeges
letartóztatások közben fejét veszti, és ilyen módon kezére
juttat neki újabb néhány delikvenst.
- De hiszen, ha biztos benne, hogy engem figyelnek,
akkor értem is jöhetnek... Hát mért nem megy el tőlem?
- Inkonzekvenciából - nevetett Grosz. - Úgy látszik,
rossz éjszakája volt - mutatott aztán a vetetlen gyűrött ágyra,
és a hangjában megint valami csúfolkodó árnyalat jelent
meg. Árvay egy pillanatig kíváncsian nézett rá; ekkor az
utcáról a szirénák sípolása jelezte, hogy hat óra, a munka új
napja megkezdődött. Ábris a két karját az asztalra eresztette,
aztán fejét meg a karjára. Grosz izgett-mozgott, de Ábris
mozdulatlan maradt.
- Legalább így ruhástól dőljön le - szólt végre Grosz vá
ratlan gyengédséggel. Ábris szó nélkül felkelt és hanyatt
feküdt az ágyon.
- Maga is fáradt lesz - fordult aztán Groszhoz. - Hiszen
maga se aludt. Csinálok helyet - és már arrébb is húzódott,
de a másik csak leült az ágy legszélére, Ábris lábához.
- Három napja minden este magára vártam B.-nél - val
lotta meg Grosz. - Úgy kezdődött, hogy meglátogattam
B.-t, és kérdeztem, hogy hol adhatnék át Árvay úrnak egy
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levelet. B. ez alkalommal megbízott, hogy igyekezzem a
maga közelébe férkőzni, és neki mindenről tegyek jelentést.
Nem is csodálkozott rajta, hogy vállalkoztam rá.
- És miért vállalkozott rá? - kérdezte Ábris nem annyira
szemrehányóan, mint fáradt érdeklődéssel.
- A véletlen körülmények - nevetett Grosz. - Épp Árva
fal várói jöttem... De én is többre vállalkoztam, mint amenynyit elbírok.
- Maga is? De vegyen már magára valamit, hiszen
reszket!
Grosz azonban faggatózni kezdett.
- Ugye, ha B.-t megöli, akkor maga szerint ma nem hur
colnak be annyi embert?
- Ha három nap előtt, vagy még előbb megteszem... De
tegnap... tegnap talán úgyis későn lett volna.
- Maga, ugye, nem fél? - faggatta tovább, és a szeme
fényes lett, de másképp, mint odafenn B.-nél. Legalábbis
Árvaynak most nem volt olyan kellemetlen, és felelt a kér
désre; nem, most nem fél. Grosz fogai azonban összeösszeütődtek, ami azért is feltűnő volt, mert hiszen nem volt
olyan hideg a szobában.
- Mindjárt gondoltam. Egy szalmaszálban is megbotlik a
kegyes - mondta. - Egyszerre kibújik az úriember. Orvul
embert ölni, hiába... Inkább áruló lett.
Árvayt a fáradt közömbösségében is felszisszentő tűszúrásként érte az „úriember" szó, de Grosz most gyorsan
folytatta, mintha nem akarna időt hagyni a másiknak.
- Emlékszik még az apámra, Árvay úr, a Grosz fűsze
resre, ott a templomutca sarkán? Apropó, mondtam, hogy
levelem van az ön számára, tessék, Árvafalvárói hoztam. De
mért teszi zsebre? Mindegy. Szóval, emlékszik az apámra?
Egy időben még járt is hozzánk Árvay úr, én még büszke is
voltam az ön barátságára. Kedves, öreg bácsi volt az apám,
ugye? Mi pedig mindketten gyerekek voltunk, de ön úgy
szólított engem: Grosz úr, mivelhogy én is önt Árvay úrnak
szólítottam.
- Könyveket kaptam kölcsön maguknál.
- És maga is kölcsönzött nekem könyveket.
- Nem - ellenkezett Ábris - , hiszen nekem csak a Tolnai
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Világlapja zöldkötéses ajándékkönyvei voltak meg... Ma
gának sokkal több könyve volt.
- De egyszer kaptam egy verseskönyvet, az volt a leg
fontosabb. Emlékszik? Emlékszik? Biztos, nem emlékszik
már. Akkoriban rajongtunk a versekért. Egész Árvafalván
csak mi ketten. Azt a bizonyos verseskönyvet Ilonka hozta
Pestről. Nekem adta, de én nem értettem meg. És maga...
- Ilonka?
- B.-né! - nevetett Grosz rekedtesen. - Pedig... és maga
leült nálunk, este volt, és magyarázta a verseket. Az apám is
ott ült és hallgatott. Már üzletzárás után volt.
„Ha éjszakába szekér vágtat,
mindig az elítéltet viszik... "
Grosz hirtelen elhallgatva, várakozásteljesen nézett
Ábrisra.
„És az én fényes szemeim látnak... " - folytatta Ábris,
megértve a pillantást.
Grosz egészen megelevenedett az örömtől, hogy Ábris is
emlékezett a közös eseményre, és megint átvette a szót.
- Az öregem, emlékszik, nem tudott jól magyarul. Azt
kérdezte: Mi az, hogy „elítélt"? Ön felvilágosította, és az
öreg nevetett, hogy micsoda bolondság... A szekerek kuko
ricát, szénát vagy más efféle hasznos dolgot szoktak vinni.
Évente ha egyszer előfordul, hogy valamely „Verbrecher"-t
felakasztják. És nem lehetett vele a verset megértetni. Pár
nap előtt pedig épp az apám temetéséről érkeztem, tudja-e?
S azt tudja-e, hogy az ön nővére Cserép főhadnagy úr
menyasszonya lett? Nem is tudta? Igen, a Cserép főhadnagy
menyasszonya. De hogy nem tudta?
- Nemigen kapok otthonról levelet - válaszolt felkö
nyökölve Ábris, és szorongó érzéssel nézett Grosz elválto
zott, meg-megrángó arcába.
- Hát akkor olvassa el az általam hozottat. Ott voltam
önöknél. A kedves özvegy édesanyja írta. Nagyon kedves
volt hozzám. Nagyon jól van; most anyagilag is jobban
megy nekik. És a kedves nővére is... Olvassa el.
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Ábris a zsebébe nyúlt és kibontotta a levelet. Míg szemé
vel a levél sorai között botorkált, Grosz tovább referált.
- A Cserép főhadnagy úr is aláírta. Ti. épp ott volt ő is,
mikor vizitelni mentem. Ő is rendkívül kedves volt hozzám.
Miért ne lenne kedves?
„Jól volnánk - olvasta közben Ábris - , de sajnos, kedves
Margitka még mindig nem ment férjhez... De az Olga
menyasszony... főhadnagy, reméljük... jól tennéd, kedves,
ha te is már felvétetnéd magad. A Cserép főhadnagy úr is azt
mondja, hogy most megint katonatiszté a jövő. Aggódó
anyád."
Grosz fölébe hajolt és ujjával a levél aljára mutatott, az
utóiratra:
„»Csapj fel öcsém katonanak« - írja a költő és ajánlja
ismeretlenül is szerető sógorod - Cserép fhdgy."
Grosz növekvő, lázas felindulását látva, Ábris aggód
va nézett fel rá, majd felkelt az ágyról, teavizet tett fel a spirituszfőzőre.
- Várjon - mondta neki őszinte szánalommal. - Igyon
egy csésze teát, és aztán beszélgethetünk tovább. Mért izgat
ja annyira a Cserép főhadnagy személye?
- Hiszen tudok én nyugodt is lenni - felelt kis szünet
után Grosz. Maga elé nézett, majd csendesen, mesélős han
gon újra beszédbe kezdett, de most ijesztően mozdulatlan
testtel ült beszéd közben, mint aki a lélegzetét fojtja vissza.
- Grosz Izsák árvafalvi fűszerkereskedő olyan közön
séges, mindennapi kis zsidó fűszerkereskedő volt, mint ami
lyen ezer meg ezer van, de én szerettem, énnekem az apám
volt. Ez minálunk, zsidóknál nagyon komoly tényező. Ez a
Grosz Izsák negyven éven keresztül szolgálta az ő urát, a
pénzt. Éjjel-nappal, mint mondani szokták. És az ő ura
kegyes volt hozzá, és a Grosz Izsák szerencsés volt, mert
egyetlen gyermekének minden kívánságát teljesíthette, és a
feleségét, kit nagyon szeretett, mind gyakrabban meglep
hette egy-egy ajándékkal. Közben áldotta Istenét a jótéte
ményekért, és akkor is hű maradt Istenéhez, mikor az anyám
meghalt. Halálos beteg volt, és apám péntek este bement a
saját szobájába - mint tudni tetszik, ő volt az egyetlen zsidó
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a községben - , és imádkozott. Én akkor még csak nyolcéves
voltam, és ott ültem az anyám ágyánál. Mindig úgy volt,
hogy péntek este nem szabad az apámat az imájában meg
zavarni. Én ugyan láttam, hogy anyám egyszerre rosszul
lesz, vonaglik, de összeszorítottam ajkamat, ülve maradtam.
Mikor számításom szerint a péntek esti imának már vége
lehetett, bementem az apámhoz és megmondtam neki, hogy
a mama meghalt. Csak megtántorodott, megcsókolt, az ölé
be emelt és tovább lapozott a nagy héber könyvekben.
Később lefektetett engem, ő meg visszaült a nagy könyvek
mellé. Másnapig, szombat estig ült mellettük. Úgy éreztem,
hogy nem szabad moccannom sem. Nem is aludtam, őt
néztem, ki háttal ült felém. Szombat este, mikor az első csil
lag feljött, akkor felsírt a Grosz Izsák. És sírt, ahogy embert
én még sírni... csak még egyszer, később láttam. Valóban az
élettársát veszítette el. Engem pedig megsimogatott és elma
gyarázta, hogy a szombat az Úr napja és szombaton nem
szabad sírni. Nagyon istenfélő ember volt az apám - nevetett
Grosz - , ebből is láthatja. És törvénytisztelő, törvényhívő.
Mikor a forradalom lecsapott, nem hitt benne. Majd vissza
jön a hatóság és rendet csinál, mondta bizalommal.
Abris betöltötte a teát, az egyik csészét Grosznak adta, és
kezében a maga csészéjével, leült az ágyra.
- Milyen békésen ülünk itt egymás mellett - nevetett
Grosz. - Nézze csak, a térdünk összeér. És isszuk együtt a
teát. Mondja, de előbb nagyon jól gondolja meg, lehetséges
nek tartja, hogy így együtt ülhetnénk B.-vel is?
- Lehetséges, csak az a baj, hogy nem több, mint lehet
séges.
- Ezt kitűnően mondta! - kiáltott fel Grosz. - Hiszen az
is lehetséges lett volna, csaknem több, mint lehetséges, hogy
az árvafalvi öreg fűszeres is itt üljön, és így, mint mi ketten
egymás mellett, mellette a Cserép főhadnagy, teát igyanak és
a térdük összeérjen. De itt a bibi. Mert a lehetséges meg
maradt lehetségesnek, a valóságban pedig nem a lehetséges,
hanem a lehetetlen a - hogy is mondjam - az aránytalanul
gyakoribb. Mert Cserép főhadnagy térde a vörös uralom után
nem szép csendben támaszkodott az apáméhoz, hanem rajta
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nyomakodott a mellén, az öreg ember mellén, és a teáscsésze
helyett a marka az ádámcsutkát szorongatta, az öklét pedig,
a másikat, az öreg ember csontjain verte kékre... A Cserép
főhadnagy ökle, láttam, egészen kék volt, hát képzelheti,
milyen lehetett az öreg Grosz fűszeresnek a bőre! Ismeri a
Cserép főhadnagyot? Nem? Szép szál, erős fiatalember,
csupa egészség... Vagy mondja, nem lett volna lehetséges,
hogy az Ilonka az én feleségem legyen? Mikor azt a ver
seskönyvet hozta nekem Pestről, s ő is felolvasta belőle: „Ha
éjszakába szekér vágtat..." Szépen olvasott fel. De a
lehetetlen lett a lehetséges, Ilonka lett a B. felesége. És az
nem lett volna lehetséges, hogy én tisztességes ember
legyek?
Felugrott az ágyról és a mellét verte hevesen.
- Mondom magának, én tudom, az a lehetetlen, hogy
nem vagyok tisztességes. Az a lehetetlen, hogy nem vagyok
az. Az a lehetetlen, hogy az apám gyilkosának, az apám
gyilkosainak ringyója lettem! Az a lehetetlen, hogy az apám,
aki nem értette meg, mi az, hogy éjszakában a szekerek
mindig elítéltet visznek - az apámat előbb verték, aztán
véresen szekérre dobták, elvitték, álló napig kínozták, és
másnap éjszaka megint szekér zörgött és egy húscsomót, egy
dagadt, véres csomagot raktak le a szobába, ahová engem
bezártak, mikor apámat elvitték. Hogy ne mehessek ki az
ablakon, szépen, gondosan odakötöztek az ágyra. Aztán
amikor visszajöttek, az apámat lefektették a szomszédos
ágyra - egymás mellett volt az ágyunk, mióta az anyám
meghalt - , de előbb le is vetkőztették, aztán le is takarták,
engem kioldoztak... Látja, mennyi lehetetlen, csupa lehe
tetlen! Az én apám sose hitte volna, hogy ilyesmi lehetséges.
Mikor Cserép főhadnagy megjelent és azt mondta neki:
Vége a zsidó lakodalomnak, add ide a pénzed... az öreg
Grosz jóformán csak azért ijedt meg, mert azt hitte, hogy a
főhadnagy megbolondult. Hogy ő az ő pénzét? Hiszen már
itt vannak megint a hatóságok, rend van. Persze, a főhadnagy
nem sokat magyarázott. Az apám mellett ültem két napig,
harmadik nap délben meghalt. Csak az utolsó nap nyerte
vissza az eszméletét...
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- Mi van, Árvay úr, úgy néz rám, mint aki azt gondolja:
most már értem, a Grosz fűszeres fia látta az apja pokoli
megkínzatását és megőrült. Pedig dehogy! Csak megtudtam,
hogy őrült vagyok, hogy őrült maga, a Cserép főhadnagy,
mindenki! Az apámtól tudtam meg, az utolsó délelőtt. Mert
magához térvén tanácsokat adott nekem. Bizonyára érezte,
hogy utoljára lát, és elrémült a gondolattól, hogy ebben a
világban hagy itt. Mert nagyon szeretett. Az apám, aki szom
baton nem sírt, mert Istennek örömnapja az, az apám az ő
féltő, nagy szeretetével azt tanácsolta: keresztelkedjek ki.
Nem átkozta el az Istent, csak rá se nézett. Az Isten, ha van,
éppolyan ügyefogyott nyomorék a nyomorítók hatalmában,
mint maguk a nyomorítók és mindnyájan, az Isten is őrült, és
nem ő, hanem a Véletlen a mindenható! Mindezt ő nem így
mondta, ő csak a kikeresztelkedést ajánlotta, és hogy alkal
mazkodni kell, mivel, lám, ő megjárta, amiért nem engedel
meskedett mindjárt a Cserép főhadnagy úrnak... És engem
intett, vigyázzak magamra, sose szálljak szembe nálam erő
sebbekkel, ezt ígérjem meg, kérte, mert ő irtózatos aggo
dalomban hal meg a gondolatra, hogy a fiát egyszer úgy
megkínozhatnák, mint... Állat nem is nyöszöröghet úgy,
mint egy öreg ember. Az apám nyöszörgött, mert megmoz
dult, hogy a „mint"-re megmutassa a nyomokat. Aztán
meghalt. Eltemettem. És Cserép főhadnagynak engedel
meskedtem. Grosz Izsák hirtelen jött betegségben halt meg.
A betegség nevét egy orvos írta be, ezt Cserép szépen elin
tézte. Én pedig szolgálni fogok, behúzott farkú kuvaszként
fogok szolgálni... Mert félek, borzasztóan félek, éjjel-nappal
félek; kimondhatatlanul, elképzelhetetlenül gyáva vagyok!
Nem a haláltól félek, hanem a fájdalomtól. Ha a fájdalomtól
nem félnék, talán már agyon is lőttem volna magam, csak
hogy ne kelljen tovább szűkölnöm.
- De magának nincs rá oka, hogy agyonlője magát szólalt meg Ábris. - Bújjon meg valahol, valami csendes
zugban, hagyja el ezt az önkínzó elaljasodást.
- Megbújni? Hol lehet megbújni? - kiáltott Grosz. Árvafalván fűszeresnek lenni, az nem elég megbúvás? De
az, hogy nem lehet, az van. Hogy őrült minden és hogy min
den hiába...
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Mr. Black soha ilyen részletes ismeretekhez nem jutha
tott volna az Árvay-Grosz-esettel kapcsolatban, ha az ő
elfogulatlan tárgyilagossága és szeretetreméltó egyénisége a
rendkívül elfoglalt B. rendőrtisztnek bizalmára nem talál. Az
események nagyobb részét ugyanis B. rendőrtiszt a saját
emlékezetéből adta elő neki, és Mr. Black hangsúlyozza
jegyzeteiben, hogy B. úr szavahihetőségében semmi oka
sincs kételkedni; annál kevésbé, mert a részletek, amiket B.
közölt vele, pontosan és ellentmondás nélkül beleillenek
abba az összbenyomásba, amit benne ennek a történetnek a
szereplői keltettek.
A nevezetes reggelen tehát B. a szokottnál is korábban
ment hivatalába, de a hivatali szobája előtt már fél nyolckor
ott állt és várt rá esti vendége, Grosz, az újságíró. B., aki nem
embere az érzékeny stilizálásoknak, még ma is bizonyos
borzadállyal emlékezik vissza erre a találkozásra és - ellen
tétben Mr. Blackkel - meggyőződése, hogy Grosz egy kö
zönséges őrült volt. Hajadonfővel állt B. ajtajában, és egész
viselkedése már első pillanatban annyira meglepte B.-t, hogy
Grosz kívánságának habozás nélkül engedett és összes
sürgős ügyeit félretéve, az éjszakai razziáról még a jelen
tések átvételét is azutánra hagyva, nyomban hivatali szobájá
ba vezette az eszelősnek látszó újságírót.
B. most úgy adja elő a dolgot, hogy ő általában nem vette
komolyan Árvay egész „forradalmiságát"; csak épp köte
lességből - mivel több oldalról is informálták Árvay különös
és visszavonult életmódjáról - , alkalomszerűen kérte fel
Groszt, hogy kicsit tartsa szemmel és közölje vele, mi igaz a
kósza hírekből. Nem is tudta tehát elképzelni, hogy mi
sürgős közölnivalóval várhatja őt Grosz, és még kevésbé
értette a dolgot, mikor ez a hebehurgya zsurnaliszta-spicli B. szavával - Ádámon és Éván kezdve, Árvayval való vi
szonyáról kezdte előadását.
- Tudja, kérem, mért örültem úgy az ön megbízásának?
- rontott B.-re Grosz mindjárt, mihelyt becsukták maguk
mögött a hivatali szoba ajtaját. - Azért örültem, mert ez az
Árvay régóta motoszkált a fejemben. Mert ő közte és én
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köztem volt a múltban egy furcsa, hamar jött és hamar múlt
barátság. Úgy kezdődött, hogy őt az apja egy napon vonatra
ültette és elvitte magával egy messzi útra. Finom, akkor még
jómódú úr volt idősb Árvay úr - emlékezni tetszik? - és azt
akarta, hogy a fia is tengert lásson, igazit, s elvitte Ham
burgba. A fiú tizenhat éves volt, életében akkor jutott először
nagyvárosba, méghozzá mindjárt egy hatalmas tenger
partjára; az öreg előre élvezte, hogy fog bámulni és ezer
kérdéssel rátörni a sarj. De másképp történt, miként azt ha
zaérve az ifjú Árvay úr akkor nekem elmondta. A kikötőbe
érkezve épp valami nagy hajó jött messzi világrészből, és
Árvay Ábris, az ifjabbik, nem az óriási és csodálatos ten
gertükröt nézte, hanem az emberek nyűgözték le. Szakadat
lan csakis rájuk bámult. A kurjongató matrózokra, kik a már
rájuk váró festett ringyókkal ölelkezve tűntek el az ezer
nyelven lármázó tömegben. A zsivaj és ordítozás, az állati
lökdösődés elborította a csendes vidéki úrifiút. Addig úgy
szokta meg, hogy ahol ő megjelenik, ott észreveszik, míg
akkor egyszerre senkitől se számon nem tartott élettel, min
denkitől különbözve - senki rá se hederített. - Egyszóval,
éppúgy állt ott, mintha a Grosz fűszeres fia lenne. Idősb
Ábris úr, aki világot járt úriember volt, nagy kék szemeit kel
letlenül járatta körül, és a fiú úgy nézte apját, mintha most
pillantaná meg életében először. Előkelő, igejj szép, kék
szemű úr állott előtte, a fia pedig - így mesélte Ábris - egy
szeriben más ember lett. Az valóban különös eset egy ma
gyar dzsentrinél, ami ott ezzel az ifjúval történt. Az történt
vele, hogy a hamburgi kikötő forgatagában életre szóló szán
dékkal hunyta le a szemét: Sohase szabad elfelejtenem a
koldusokat, a részeg matrózokat, a sovány, durva ringyókat,
őrizze őket a szemem! Nem tudta, hogy mit akar mindezzel,
csak érezte, hogy ez fontos, hogy ezt akarnia kell, nehogy az
árvafalvi élet megint az életként jelenjen meg előtte. Ott a
hatalmas tenger partján gyermeki lelkét zuhogó problémák
verték össze, és ő el akarta magának tenni őket, nehogy
elfelejtse, hanem hogy majd egyszer megoldja őket. Ezzel a
batyuval jött vissza az ifjú úrifiú, de apa és fia mellett ott ült
a fiú oldalán egy láthatatlan útitárs is: a kérdés, mely fele
leteket követel a magányosságra, minden boldogtalan
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létezésére, így hát a világra. Ezzel az útitárssal, Árvafalvára
érkezve, épp engem méltatott Árvay Ábris a barátságra,
melyet ez az új, láthatatlan útitárs szült. Szép idők voltak,
csak kicsit gyorsan elmúltak. Hamar meghalt az idősb úr, a
kastély hitelezőké lett, és az ifjú úr anyjával, két nővérével
szegényes kis házba szorult. Két pici kis szoba, fülledt han
gulat, a két lány fel-alá sétál és felváltva ásít, és a farsangról
van szó, amelyben most már nem vehetnek részt. Aztán jött
a háború, és ifjú Árvay arca felragyogott. Új élet! - el is fe
lejtett elbúcsúzni tőlem. És mi van a hamburgi kikötővel?
Árvay úr csak ment, én pedig figyeltem, vártam, aztán hal
lottam, hogy Árvay úr hős lett. Láttam egyszer Árvafalván a
fűszeresbolt előtt elmenni. Illegett a mellén a sok kitüntetés
- és az arca friss, elégedett, a fess katonatiszt arca volt.
Elsiettem, hogy ne is lássam, és később hallottam, hogy a III.
osztályú vaskoronarendet is megkapta, mert Bukovinában
van egy Csiota nevű hegy, és ő hadnagy volt, az oroszok meg
a hegyen tartózkodtak, és ő egy éjszaka nyolc emberével vir
tusból odalopózott. Az őrszemekre nem lőhettek, mert akkor
észreveszik őket. Ábris hirtelen előttük termett és a kézi
gránát nyelével vagdosta fejbe őket. Agyonverte őket, ti. a
muszkálikat, az én hajdani barátom, az ő nyolc emberével.
Azok a muszkák úgy meglepődtek, hogy szóhoz se juthattak.
Csak annyit mondtak: hu-hu, és a kezüket a fejükre tették,
aztán hamar elcsendesedtek. És az én hajdani barátom mula
tott a muszkákon, hogy azok csak azt mondták: hu-hu. Ezt
úgy hívták, hogy felderítő szolgálat. A dicsőségről az újsá
gokban olvastam - és vártam, vártam...
B. rendőrtiszt ekkorra már egy kissé türelmetlen lett, de
azért még mindig remélte, hogy mindez valami, az ő
számára érdekes tudnivalóval függ össze, s hellyel kínálta a
kis Groszt. De az nem fogadta el az elébe tett széket. Izga
tottan járt fel-alá a szobában, és elhadarta B.-nek, hogy a
háború óta most, B.-nél találkozott először Áryayval. Már
amint őt B. megbízta, hogy tartsa szemmel Árvayt - B.
ismételten hangsúlyozta Mr. Black előtt, hogy Grosz ennek
a felszólításnak sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonított,
mint megbízója - , akkor mindjárt sejtette, hogy a háború
elmúltával alighanem megint a hamburgi élmény került
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felül Árvaynál. És elmesélte B.-nek mindazt, ami közte és
Árvay között azon az éjszakán történt; nyíltan elmondta azt
is, hogy Árvay ölni akart, és hogy ő azért fogta le Árvay
kezét, mert látta, hogy Árvaynak nem sikerülne... Ez
megütötte B. fülét, de azt hitte, hogy a növekvő felin
dulásában e nyomorult spicli mást beszél, mint amit gondol.
Mennél tovább beszélt, annál ijesztőbb benyomást tett rá.
Részletesen elfecsegte, hogy mit beszélt Árvayval és Árvay
ővele, s azt is, amit B.-ről beszéltek.
A kis ember meggörbedt, homlokán két mély ránc táton
gott, és arca fehér, már egészen valószínűtlenül fehér volt.
- De nemcsak azért nem leszek öngyilkos - mondtam
aztán Árvay úrnak - , nemcsak azért, mert félek, hanem azért,
mert programom van, programom. Kimélyítettem apám
tanácsát, mindennek a fenekére értem. És éppen bele akar
tam kezdeni ennek az én programomnak az elmondásába,
amikor Árvay úr ajtaján kopogtak. Elakadt a lélekzetem.
Magáért jönnek - súgtam Árvay úrnak - , adja ide a revol
verét. Ha fegyvert találnak magánál, annál rosszabb. Engem
nem fognak megmotozni, én spicli vagyok.
Elbeszélésének ehhez a pontjához érve kivette zsebéből
az Árvaytól elvett revolvert. B.-t a Grosz beszámolója a saját
meglehetősen érthetetlen szerepéről kíváncsivá tette; egyál
talán nem lehetett még sejteni se, hogy tulajdonképp milyen
céllal játszotta el szerepét Árvaynál, és milyen céllal meséli
el most éjszakai beszélgetésüket a rokonságról, az Istenről és
miegymásról. És B.-nek még később is el kellett mosolyod
ni, valahányszor arról beszélt, hogy miként tartotta kezében
az Árvaytól elvett revolvert ez a szánalmas kis Grosz. Nem
egyszerűen félénken, hanem messze maga elé tartva, miköz
ben bandzsítva nézte, mint valami túlvilági szörnyeteget. És
aztán folytatta elbeszélését.
- De nem a rendőrségtől jöttek Árvay úrhoz, hanem egy
kislány érkezett, úgy tizennégy-tizenöt év körül járhat.
Csuromvizesen nyitott be a szobába, a koszorúba kötött
hajáról az arcába csöpögött a víz. Pici kis lába volt, és ahogy
a rongyos cipőjével topogott, minden mozdulatnál hallat
szott a tócsa cuppogása a kis talpa és cipőjének talpa között.
Ó, rendőrkapitány úr, tizennégy-tizenöt körül járhatott, és
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micsodákat beszélt! „Utasításokért" jött. Elfogták az éjjel az
apját és „utasításokat" kér. Árvay úr le akarta inteni és el
akarta küldeni, de ő makacsul tovább követelőzött. Felhány
torgatta, hogy őbenne nem bíznak és azért nem adnak neki
„utasítást". Olyanokat mondott, hogyha ő kicsi is, nem fél,
mert tudja, hogy győzni fognak. Kék tündöklő szeme volt.
Árvay úr csak hajtogatta, hogy menjen már, mert különben
őt is ott találják. Erre a gyermek zsarolni kezdett. Akkor
Árvay elvtárs lesz az oka... Igen, így mondta: elvtárs! És
akkor rám nézett, aki ott oldalt ültem, és nem tudom, mi volt
a képemen, de nagyon nézett, majdnem ijedten. És tessék
elképzelni, egyszerre azt kérdi: - És az elvtársnak mi a neve?
- Azt a teremtésit, Grosz a nevem, és nem vagyok elvtárs!
Tudod-e, hogy az apádat most verik, rugdossák? Hogy talán
a két szemét is kiverték már? - Tudom, tudom, felelgeti ő, és
én azt szerettem volna, hogy... Nem is tudom, mit. - És,
mondtam végül vigyorogva, nem sajnálod a vak apádat? De mielőtt tovább experimentálhattam volna, Árvay úr elkussoltatott. A kislány meg szavalni kezdett. Becsületemre,
olyanokat mondott, hogyha kiverik az egyik fogoly szemét,
a másik tíz jobban lát... És hogy ez nem lehet másképp
mindaddig, mígnem „mi - ti. ők - nem fogunk uralkodni".
Akkor már nem kell senkit bántanunk. - Nem igaz, mond
tam neki, akkor majd ti öldösitek azokat, akik ma titeket.
Gyilkosok! - Egyszerre csak a nagy vitatkozás közben oda
hoz nekem az ágyhoz egy csésze teát, és bájos részvéttel
megkérdez: Maga mért nem elvtárs? - A hasam fogtam, úgy
hahotáztam. - Ha kicsit előbb jössz, mondom neki, hallhat
tad volna, hogy miért nem. - És elmondtam neki, hogy Cse
rép főhadnagy úr miként ölte meg az apámat. A kölyök elko
molyodott, ellenben hamar összeszedte magát és beszélni
kezdett. Jellegzetesen kezdte. - De azért... mondta határo
zottan, ám tovább nem jutott, mert most én vettem át a
szavaló szerepét. A koravén „De azért" egyszerűen döhbe
hozott. Nem, én tudom, hogy mind őrültek vagyunk, mond
tam a kis boszorkának, mint most önnek mondom, rendőr
kapitány úr. Nem vagyok „elvtárs", hanem aljas és utolsó
akarok lenni! Akarok, értik? A gyilkosoknak, az apám
gyilkosainak a talpnyalója, és közben röhögök. A főhadnagy
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úr, B. rendőrkapitány úr, általában mindenki egy kicsit
megvet érte. De hiszen B. rendőrkapitány úr sem, csöppet
sem csodálkozott, ugyebár, amikor elvállaltam a megbízást?
És ez felgerjesztette ambíciómat, ti. az, hogy nem csodálko
zott... Valami olyan aljasat, gyalázatosat akarok elkövetni,
hogy végre csodálkozzék! Mert engem mindennél inkább
egy kérdés érdekel: van-e akkora gazság, amitől végre meg
mozdul a világ? Mert ez a káosz nem a győzelem, hanem a
rothadás felé vánszorog! És én, te gyermek, s ti bitang, ko
misz gyermekek, én hozzászegődöm, siettetem „az ember
angyalát", az időt; talán egyszer eljut oda, hogy nincs
fokozás, nincs tovább, és felfordul és megfullad, halleluja! A
kis boszorka sajnálkozva bámult rám. - Tudod mi az, hogy
spicli? - kérdeztem újra és újra. Csak akkor felelt a kérdé
semre, mikor már az ajtóban volt. - Maga nem az - ezt felel
te higgadtan, és én utána rohantam a lépcsőkön, és mikor
utolértem, akkor - kezet csókoltam a kis taknyosnak és az
arcát is megcsókoltam! Árvay úr pedig fentről nézte az
érzékeny jelenetet. - Fogadjunk, tudom, most mit gondol? kérdeztem tőle, mikor visszamentünk a szobába. Nem azt
gondolja, hogy Júdás is megcsókolta Krisztust? - Árvay úr
intett, hogy nem. Csakugyan nem azt gondolta. Hát elfelej
tette volna a programomat? Siettetni a rothadást, betetőzni az
aljasságot? Hát tudja-e, uram, uram, Árvay Ábris uram,
hogy most mit fogok csinálni? B.-hez megyek és mindent,
mindent beköpök neki. Mindent! legyen a lehetetlen! Ezzel
a jelszóval jöttem ide és...
B. jól emlékszik rá, hogy Grosz eddig ért el az egzaltált,
majdhogynem eszelős lamentációjában, s szerinte - és Mr.
Black szerint is - maga Grosz se tudhatta, még az utolsó
pillanatig se dönthette el, hogy mit fog tenni a következő pil
lanatban. Ekkor hirtelen megállt, ránézett B.-re, és határo
zottan ráirányította az Árvaytól elvett revolvert. A fegyver el
is sült, de a gyakorlatlan kézből, természetesen, célt tévesz
tett és a szoba másik sarkában vágódott a falba, anélkül hogy
bárkiben is kárt tett volna. Csak Grosz fizetett érte az életé
vel, mert a lövés zajára Kandóval az élen fél tucatnyi tiszt
viselő rontott be, s mikor a jellegzetesen zsidó külsejű Grosz
kezében megpillantották a revolvert, az első izgalomban
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rávetették magukat és - mielőtt még B. közbeléphetett volna
- úgy össze-vissza verték és legázolták, hogy a különben is
gyenge szervezetű ember még aznap kiszenvedett. B.-nek
máig is meggyőződése, hogy pillanatnyi elmezavarának lett
sajnálatos áldozata.
VI.
Azután, hogy Grosz kiabálva, kalapját is ott felejtve elro
hant, Árvay végigvetette magát az ágyon és egyfolytában
aludt estig. Már egészen besötétedett, mikor felébredt, és
annyira kábult volt, hogy nem is csodálkozott rajta, miért
nem jöttek érte még mindig. Az első érzése az volt, hogy fáj
a szeme. Az a különös fájás volt ez, ami akkor vette elő,
amikor B.-ékhez felment, és a B.-né feléje nyújtott keze
helyett a szeméhez kellett kapnia. Most a sötét szobában is
még mindig olyan szegletes, torz kontúrokat látott, mint fenn
B.-nél, sőt most döbbent rá, hogy átaludta a napot és álmá
ban is, összeálmodva mindenfélét, mindent ilyen különös
szemmel látott. És eszébe jutott az is, hogy valójában nem is
B.-éknél tört rá először ez a különös látásmód, melyben a
dolgok mind úgy jelennek meg, mintha köszörűkövön fenték
volna őket élesre. Egyszer gyerekkorában, mikor a színházi
látcsővel játszott, fordítva illesztette szemére a gukkert és
így közelített a nővéréhez, épp ahhoz, aki nemrég Cserép
főhadnagy felesége lett. A nővére egészen közel hozott arca
a látcső üvegén keresztül megnyúlt, kihegyesedett, és mint
valami mesebeli szipirtyó, úgy sziszegett a szemébe. Akkor
ő, a kisgyerek, rémülten hajította el a gukkert és sokáig
dörzsölte a szemét. És most gukker nélkül megint minden
így jelenik meg, mintha a sima, szabályos külső a dolgokon
és embereken csak maszk volna, mögöttük pedig mindenütt
a gyötrelmes, rút madárijesztő. Behunyta a szemét: a kislány
szemét akarta látni, de nem bírta maga elé idézni; a Grosz
elkínzott szeme villant föl helyette. Aztán mintha egyik a
másiknak a skatulyája lett volna: Grosz szeméből a B.-é nyílt
ki, B.-éből az Ilonkáé, és az Ilonka szemében csak egy go
lyó, mely mereven állt. Valaki meghalt, gondolta Ábris, és ez
aligha lehet más, mint Grosz. Akkor valahonnan a Kandó
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szeme is elővillant. Olyan volt, mint állott víz valami kis,
esőverte gödröcskében. De Ábris fölébe hajolt, hogy keres
sen benne valami biztatót, talán egy kicsi kis foltját az égnek.
De csak egy nagy tócsát látott. Akkor jött a reggeli kislány
szeme, és az egyre szélesedett és fölébe boltozódott meg
nyugtatón. Most hirtelen ráeszmélt, hogy indulnia kell.
Késő este volt, mikor a kapun kilépett. Az eső nem szűnt
meg. A nagy város félreeső, külvárosi kis utcáin járt, embert
alig látott, a magas falak pedig egykedvűen áztak. Sok a
sötét ablak, takarékoskodnak a világítással. És korán oltják
el a villanyt azért is, mert estére az ember helyett, aki még
reggel félig-meddig eleven volt, csak egy nagy darab, ágy
után kívánkozó fáradság tér haza. Egykedvű eső, egykedvű
föld, egykedvű falak, csak az ember ezerkedvű, ezerfájdalmú. Van itt-ott világos ablak is, talán gyereket dajkálnak,
vagy olyanoknak ég, akiket betegség vagy munka még az
éjjeli haláltól is megfoszt. És mi rosszat akart ő? Ezeket az
ablakokat betörni, hogy ezekben a nedves koporsókban ne
kelljen embereknek lakni és gyerekeknek születni... Lassan
kiállt a szeméből a kínzó érzés és kicsit fellélegzett, mikor
kiért a városból. És mikor még egyszer hátranézett, a sötét
ben minden moccanni látszott. Á szűk utca két házsora
összeszorult, mint két egymásba csukódó tenyér, s a mere
dező házak minden ablaka sötétségbe kormosodott. Kiszo
rították Ábrist, úgy kell neki - gondolta ő maga, és ment
előre a már ritkán beépített, jobbára üres városszéli telkek
között. Aztán sietni kezdett. Kelemen már biztosan várja, ha
ugyan még el nem fogták.
Az egész napi eső sárba temette a rétet, és a tartós csa
padék meg a felfreccsenő pocsolyák megnehezítették a já
rást, de meg nagy volt a sötét is. Egy bokor mögül hirtelen a
reggeli kislány-látogatója - akinek nevét se tudta, csak azt,
hogy az egyik elfogott ember lánya - szólította meg suttog
va. Figyelmeztette, hogy letévedt a kocsmába vezető útról.
Kelemen már régóta várja ott. De Ábrisnak nehezére esett a
gyerektől elsietni, aki nyilván már órák óta vacogott a bokor
mögött, őrá várva és vigyázva, hogy idejekorán jelt adjon, ha
valami veszedelmet észrevenne. Csak egy irányból jöhetnek
- mondta magabiztosan - , mert amott hegyek vannak.
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A kocsma előtt már várt rá a szigorú Kelemen. Sietősen
elmondta Árvaynak, hogy a kocsmáros a városi hírek hal
latára nem is akar tudni róluk, be se engedte, és most az erdő
felé, fel a hegynek kell szökniük. Alig tettek pár lépést, nyílt
a kocsmaajtó. Valaki kijött utánunk - állapította meg
Kelemen. Ábris mégis a kislányhoz akart visszamenni, hogy
hazaküldje, ne ázzon tovább. Erről azonban nem mert Kele
mennek beszélni, csupán azt mondta, hogy Kelemen
képzelődik, csak az eső meg a kezdődő szél ütött zajt a
nyomukban. Mégis jobb, ha előbb az erdő felé vesszük
utunkat - maradt meg a maga nézetén Kelemen. Hátha
nyomunkat vesztik. Az út lejtősen kanyargott felfelé, és
Kelemen tárgyilagosan a részletek iránt érdeklődött. S ami
Árvaynak a legkülönösebb volt: kétségbeesésnek még a
nyoma se érződött a hangjában. Csak akkor lett bosszús,
mikor meghallotta, hogy Árvay az egész napot tétlenül
töltötte szobájában, ahelyett hogy gondoskodott volna új
emberről, aki szükség esetén a helyére áll. Hát magát
készületlenül érte minden? Hát nem tudja, hogy egy idő
múlva rajtunk ütnek? Pedig - tette hozzá - még azokat is
lefogják majd, akik most a helyünkre jönnek. - Ábris a
Kelemen arcát szerette volna látni. így nem tudott vele
beszélni, mert csak a hangját hallotta, és az személytelenül
keményen hangzott.
Már beértek az erdőbe, ahol még nagyobb volt a sötétség.
Tapogatózva mentek előre, és minden mozdulatukra víz
csurrant arcukba a rezdülő gallyakról. Árvay most tudta meg
Kelementől, hogy mi történt Grosszal: úgy megverték, mint
még senkit; beszélik, hogy Kandó letépte az egyik fülét.
Árvay ekkor a földre vetette magát, és Kelemennek erővel
kellett felemelnie. - Valaki tényleg a nyomunkban van súgta Ábris. - Meg akarnak ijeszteni, hogy ijedtünkben egy
harmadik társhoz meneküljünk; egy csapásra többet akarnak
- súgta vissza Kelemen.
Kifelé indultak az erdőből. Árvay hívta Kelement, hogy
menjenek az ő lakására, ott csak őket foghatják le, de előbb
menjenek el a kislány bokra előtt, hogy hazaküldhessék.
Árvay szeretett volna nyílt szót váltani arról, hogy ő áruló,
hogy ő érzi, tudja, hogy áruló, de Kelemen ez iránt egyálf
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talán nem mutatott érdeklődést, mindig azzal szakította félbe
Árvay efféle próbálkozásait, hogy mit kell most majd csinál
ni és ki fogja ő utánuk a munkát gyakorlatilag kézbe venni.
Erről pedig Árvay Ábris most nem tudott gondolkodni, és
végül kitört belőle:
- Kegyetlen neved van, Kelemen! Nem lehet becézni.
Szeretném lágyan kimondani, de te vagy a megtestesült
mozdulatlanság. Kérlelhetetlen vagy, mint a sáros föld itt az
erdőben! Legalább az arcod láthatnám. Mért nem ölsz meg
engem, amiért elpackáztam B. likvidálását? Hiszen te mesél
ted, hogy annak idején az apád a többi paraszttal együtt jött
a vörösök ellen, és te tudtad, hogy köztük van, és mégis lőt
tél, és az apád el is esett, és lehet, hogy épp a te golyódtól.
De akkor mért nem ölsz meg engem, hiszen áruló vagyok!
Minden szavadnál erősebben érzem ezt.
- Szamár beszéd - válaszolt a másik, miután előbb fi
gyelve hallgatott. - Szamárságot csináltunk, és azt is rosszul.
Az egyéni terror az nem ér semmit, és az bosszant csak, hogy
a Bálinttól belelovaltattam magam. De magának kellett
volna annyi eszének lenni, hogy ezt megmagyarázza
nekünk. Most már késő.
Ezzel Kelemen türelmetlenül előre is ment, és mikor
ismét kiértek a tisztásra és Árvay újból beszélni akart,
Kelemen hátraintett, hogy hallgasson. Hajnalodott már, a
felhők átlátszóbbak lettek. Kelemen nagy lépésekkel sietett
előre, ügyet sem vetett rá, hogy mögötte meggörnyedve
támolyog ő, Árvay Ábris. A kislány még mindig a bokor
mögött rejtőzködött, mikor odaértek. A szél összeborzolta
nedves haját.
- Vigyáztam, nem jött senki - suttogta, és összeütődő
fogai közül barátságos mosoly nyílt a Kelemen mögött álló
Árvayra. De a kislány örömét Kelemen gyorsan eloszlatta.
- Mielőtt elbújtál, már a kocsmában lesett ránk valaki.
Jön is utánunk. Te gyorsan menj haza és feküdj ágyba.
A kislány megrémült arccal, de engedelmesen menni
akart, ám Ábris úgy nézett rá, hogy földbe gyökerezett a
lába. Kelemen dobbantott, mert az erdőből egy pillanatra két
alak bukkant fel.
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- Nem egy, ketten vannak! Te menj előttünk - parancsolt
a kislányra hidegvérrel. - És amint a város közelébe érünk,
tűnj el. Addig mi eltakarunk, vigyázz, hogy oldalt ne kerülj,
nehogy meglássanak.
így indultak el, most már hármasban. A kislány néha hát
ranézett, mintha sejtené, hogy Árvay lesi a biztató tekintetét.
Kelemen közben címeket sorolt Ábrisnak, amiket tartson a
fejében és ahová később majd látogasson el. Sietős járásuk
azonban feltűnhetett a követőiknek, mert ők is gyorsabbra
fogták lépteiket.
- Úgy látszik, már kergetnek bennünket - figyelmeztette
Árvayt Kelemen. - De haladjunk lassabban, mert ha sza
ladunk, lőnek, és a kislány...
- Hogy hívják a kislányt? - kérdezte Árvay, amire azon
ban Kelemen nem adott mindjárt feleletet.
- Mennél kevesebb nevet tud, annál jobb - felelte pár
perc múltán, és a közelebb-közelebb érő üldözőkre sandított.
- Menekülni most már úgyse lehet, már a kislány miatt se.
Lám, néha még egy kereszt is jó szolgálatot tesz - konstatál
ta szenvtelenül a városszél és a mező között emelkedő fe
születre mutatva.
Árvay csak bámult a Kelemen tárgyilagosságán. Ennek
az embernek a csontjai fölött nem hús és bőr, hanem acél
páncél lehet; a homloka megnőtt a szeme előtt, mint a kőfejű szfinxeké. Rendelkezésszerűen utasította a kislányt, hogy
most ő és Árvay meg fognak állni, és amíg ő foglalkoztatni
fogja az üldözőket, addig a kislány rohanjon a városig; ha
már benn van az első forgalmasabb utcán, akkor ne szalad
jon tovább, mert csak feltűnne.
Kelemen a keresztnél állította meg Ábrist; jobb híján jó
fedezék néhány lövés ellen. Ábris erre nem is gondolt. Tulaj
donképp már semmire se gondolt, nem is lehetett neki gon
dolata Kelemen mellett; rábízta magát, és elbámészkodott a
kereszten, hogy mennyire kifakult az esőzésektől, és a festék
hogy csöpög rajta lefelé. A fa-Krisztus fejébe nagy rozsdás
szög volt verve.
- A lányt majd észreveszik, ha futásnak ered. Nekünk
legalább addig kell ellenkeznünk, míg ő nem jut elég
messzire.
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Ábris mindenre igent mondott; kísértetiesen egyedüli
helyesnek érezte hatalmassá nőtt társa minden szavát. Egész
nyugodt lett, csak épp még mindig nem mert Kelemenre fel
nézni, hanem a feszületet bámulta. Valahányszor azelőtt a
kocsmába ment, ahol Bálinttal és Kelemennel találkozott, el
kellett haladnia e kereszt mellett, de természetesen rá se he
derített.
Ennek ellenére most ismerősnek tűnt fel neki: úgy lát
szik, észrevétlenül belefészkelte magát az agyába, mert úgy
nézte most, mint régi ismerőst, és a szeme nem akart az
ismerőstől megválni. Groszhoz is hasonlít egy kicsit ez a
Krisztus-arc itt a kereszten - mormogta. Aztán az anyjára
gondolt és a két nővérére, és úgy találta, hogy azok is hason
lítanak rá valamelyest... Csak az volt a kínos ebben a furcsa
gondolatban, hogy hasonlítottak is és nem is, és töprengenie
kellett, hogy mi az, amiben nem hasonlítanak. Egyszerre el
kiáltotta magát, mert rájött. Annyiban nem hasonlítottak,
hogy nincs az a vasszög a homlokukba verve! Mintha ebben
a pillanatban esett volna ki végleg a szeméből az a torzító
látásmód, mely a z óta az este óta marta. Félénken, lassan
fordult a bálvány szerű Kelemen felé és... Kelemen komor,
nyugodt arca is - hasonlított! hasonlított! De hirtelen a ham
burgi kikötő lármája zúgott fel körülötte, és minden arc
olyan volt, mint akkor, amikor sihederként az apja mellett
állt, és mégse olyan - nem olyan félelmesen idegen. Most az
apja kék szemére emlékezve a saját szemét érezte, a gyeakkori koldusok arcában is az ő mostani arcát találta meg, a
megöregedettet, és hogy a matrózok kurjongatása is fel
csendült, az ő saját hangja jajveszékelésén ütődött meg a
füle.
Csak pillanatok múlva eszmélt rá, hol is van és valójá
ban milyen lárma tombol körülötte. Kelemen visszalőtt az
üldözőkre. Lövés lövés után dördült. Most ő is a revolvere
után kapott volna, de hisz az a Grosznál maradt! Ám ezen
sem rémült már meg. Maga mögött friss lábak friss dobo
gását hallotta és a szíve örült: a kislány futott, futott, és
mikor egy pillanatra hátranézett, nyilván megérezte az ő te
kintetét és visszaintett neki. Kelement viszont golyó érte és
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holtan esett Ábris lábához. Neki pedig nem volt ideje leha
jolni hozzá, mert abban a pillanatban ott állt mellette Kandó
és egy másik.
Mr. Black hiteles feljegyzései^ melyek elkészítéséhez az
esztétikus hajlandóságú Árvay Ábris egykori jegyzeteit is
sikerült megszereznie, itt véget érnek. Árvayt a családja és
más magas állású protektorok igyekeznek a súlyos büntetés
alól kivonni vagy legalábbis várható büntetését lehetőség
szerint enyhíteni. Maga Mr. Black viszont, kinek szintén jó
összeköttetései lehetnének, ebben az irányban nem tesz sem
mit. Mert szerinte rafináltabb kínzást el se lehetne képzelni
egy ilyen Árvay-szerű ember számára, mint például azt,
hogy őt protekcióval elmegyógyintézetbe internálják,
amikor a többieket, kikkel ő élet-halál közösséget vállalt, a
törvény kegyetlenségével sújtják! Hiszen Árvay minden
tévedésének oka épp az volt, hogy közösséget akart a szen
vedőkkel, mert épp azt nem bírta elviselni, hogy a meg
kíméltek közé tartozzék. De bárhogy is alakult volna sorsa,
vagy fog is alakulni: segítség a földön nincs az ő számára,
mert hiszen nyilvánvalóan nem tartozik egyik táborhoz sem.
Talán - jegyzi meg végül Mr. Black - a hazátlanoknak ebből
a típusából egyszer kifejlődik egy újfajta vallásos ember, aki
a magánya elől nem fut, hanem... talán épp ebből vérez,
küzd ki egy új erődítést az emberi léleknek.
(1925)
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KÉSŐI NYÁRNAP MARCELLA ÉLETÉBŐL

Gondozott, szép lakásába nem szívesen fogadott be al
bérlőket. A fiatalasszony szerette volna, ha mindig olyan fé
nyesek, rendesek maradnak háztartásában a holmik, mint új
korukban voltak, s mégis, a rövid pár év alatt is, a legna
gyobb elővigyázat mellett, hol egy-egy karcolást, hol pedig
kopást kellett tapasztalnia. De férje úgy találta, hogy feles
leges nekik kettőjüknek öt szoba, s figyelmessé tette fele
ségét, hogy nemcsak az aktív, hanem a passzív könnyel
műség is a kerülendő oktalanságok közül való. S nyilván ez
utóbbi hibába esnének, ha elmulasztanák a folyosóról nyíló,
külön bejáratú szobát megfelelően kamatoztatni, holott jó
alkalom kínálkozik rá egy szelíd házaspár személyében. így
történt, hogy a Reimann házaspár - egy huszonöt-harminc
körüli fiatalember és felesége, egy vele körülbelül egykorú
orvostanhallgató - Marcella lakói lettek.
Harmadik hónapja laktak ott, s ha a házbért a második
hónapban már némi késedelemmel fizették is - kiderült
ugyanis, hogy a férfi állás nélkül van - , de azért megfizették
és senkit se zavart jelenlétük. Olyan nesztelenül és visszavo
nultan éltek, hogy meg lehetett volna feledkezni róluk, ha
épp ez a nesztelenség nem teszi őket feltűnőkké. Állandó,
megszokott lett azonban ez is, és Marcella számára ez a
csend már a lakása szokásai közé tartozott. Ha elköltöztek
volna, valami üresség maradt volna vissza a lakás levegő
jében, Marcella életének sajátos levegőjében, mert az ő élete
ez a lakás volt: a bútorok, a terítők és a mindenféle csecse
becsék szentélye. Ezeknek tisztántartása, karbantartása, ápo
lása szerzett az életének egyenletes szabályosságot.
Egy késői nyárnap délutánján azonban Marcella életében
szabálytalanság történt. Ebéd után le szokott feküdni s álta
lában négy óra körül ébredt. Ezen a nevezetes délutánon is
így volt, de mikor felült a díványon s hosszú pillás, álmos
szemével körülkerülte a leeresztett függönyöktől egyébként
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kellemes félhomályban pihenő szobát, szokatlan érzéssel
ugrott fel, mert olyan hevesen dobogott a szíve, hogy azt kel
lett hinnie, valami betegség környékezi. Súlyos fekete haja
rendetlenül hullt arcába; álma is nyugtalan lehetett, mert a
földről kellett összekeresnie hajtűit. Hiába tűzte fel gondo
san a haját, valahogy nem tudta magát rendbeszedni. Szo
rongva fürkészte a tompán feszülő csendet. Végül, mintha
kívülről hallaná, ahogy felszakítják a csendet - olyan idegesítőn éles hang volt, mint amilyet olyankor szokott hallani,
ha a szobalánynak valami nagyobb darab vászonból lehasít
egy kicsit - s ott talált magára a piros plüssterítős ebédlőasz
talnál, az asztallapra esett fejjel, még karja se volt a feje alatt,
sírt és ensírása ütemére - mintha ismeretlen kezek rángatnák
belülről - verődött a homloka a faragott lábú, hatalmas
ebédlőasztalhoz, de olyan ellenállhatatlan erővel, hogy a
vastag terítőn keresztül is sajgó homlokkal érezte a desz
kalap keménységét.
Ezen a délután is szokott időben érkezett hozzá az anyja.
Közös szokásuk volt az ebéd utáni lefekvés, és minthogy
körülbelül egyszerre ébredtek, s minthogy délutánonként az
anyjának se volt a maga háztartásában különösebb dolga, az
ébredését követő első negyedórában már ott ült csaknem
szomszédos, közelben lakó lányánál, a hat lány közül a
legszebbnél, legfiatalabbnál és legszolidabbnál - egyetlen
férjes lányánál. Marcella kiegyenesedve ült, anyja szavai
most monoton hullámverésként ütögették tudatának érzé
ketlen falát. Az előbbiek után jótékonyan zsibbasztotta, hogy
az élet megszokott medrét látja maga körül ismét, s történik
minden régtől fogott szabályszerűséggel, az a megfoghatat
lan pedig, ami az előbb verte ki - hála Isten! - nem terjed túl
az előbbi, már el is múlt perceken. Anyjánál most is ott volt
a kis szürke kosár a lányok lyukas harisnyáival. Most se
nézett körül, míg le nem ült az asztalhoz, ki nem szedte a
stoppolófát és a harisnyákat, és be nem fűzte a tűt - aztán
szeme elégedetten szaladt körül a gazdagon bútorozott
szobán s közben másodpercnyire a lányán is. Aztán meg
perdült a nyelve s pergett megállás nélkül, versenyt kere
pelve a vak rutinnal mozgó stoppolótűvel. A rossz öt lányról
beszélt, mint mindig, s az öt rossz között is a legrosszabbról,
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megint az Olguciról, az elvált asszonyról, aki már Marcella
lánykorában visszaköltözött a szülői házba, és reggelenként
jön haza, és egész nap az ágyban fekszik, és erkölcstelen, és
nem gondol rá, hogy mindez rossz fényt vet egy lányos
házra. A másik négy testvér legalább irodába jár, de Olguci
nem ért semmihez s nem is akar semmit megtanulni, csak
úgy átalussza a napokat. Marcella kábult feje mindenre
hálásan bólogatott. S aztán erre a napra is eljött az ismerős
este, mikor is anya a tűt beleszúrta a hússzínű selyemgom
bolyagba s a harisnyákat visszarakta kosarába. Marcellát szokás szerint volt ez is - még megkérdezte, hová mennek
estére, és minthogy a választ előre tudta, a kérdést mindjárt
követte a közlés, hogy ő is, ma is kimegy - mint minden este
- s ott lesz az öt lányával az Astoria Kávéház teraszán.
Marcella megint magára maradt. Végezte a szokott dol
gát. Kiment a konyhába, de a mostani jó, önálló szakácsnő
je már kifogástalanul feltette a vacsorát, úgyhogy ő csak tét
lenül ólálkodott volna körülötte, s a szakácsnő tekintete is
észrevétette vele, hogy útban van. Visszament az ebédlőbe,
és úgy találta, hogy már korán sötétedik és nehezen jön el
az esti nyolc óra. Végtelen lassúsággal múlt az idő, s hogy
gyorsabban múljon, gondolta, jó lesz elmenni sétálni, s
nyolcra, mikorra a férje is itthon lesz, pontosan visszaér. Ezt
minden este megtehetné, jó is volna, hisz a sok itthonüléstől
még el találna hízni, miként az elváltasszony-nővére is már
kezd gömbölyödni, pedig a kövér nőket az is mindig
utálkozó félelemmel kommentálja.
Az utcán a nagyváros szokásos esti képe: emberekkel teli
csemegekereskedések, lámpavilág alatt felvillanó arcok,
hajszás autók és unottan csengető, egymás elől futó villa
mosok. Marcellának most mindez látványosság volt, s úgy
csapta meg az utca friss élénksége, mint tikkasztó július
ban vizek felől kerekedett szellő. És ő élvezettel tartotta
oda egész magát, hogy csapdossa, frissítse. Jólesett éreznie a
testét, s eszébe jutott, férje már többször figyelmeztette,
hogy hajlott háttal jár. Kiegyenesedett, s tetszett neki, hogy
erre a sétára önállóan határozta el magát, s hogy olyan az
utcán ő is, mint a többi fiatal nő, kik szembe jönnek vele.
Különben csak vasárnap járt sétálni, s akkor is a férjével s
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még valakivel a férje ismerősei közül, s még csak nem is
minden vasárnap. A maradék nyugtalansága is elmúlt, mikor
az egyik lámpa fényénél megnézte a retiküljét s látta, hogy a
kulcsok mind nála vannak, s mikor gondolatban még egy
szer megtapogatta az otthoni holmikat, újra meggyőződött,
hogy mindent jól elzárt és rendben hagyott vissza. A lámpák
mind neki égtek, a kirakatok mind neki csillogtak, s jó volt a
sokadalomban arcokat, ruhákat nézni, hangokat el-elkapni
kalandozva.
Egyszerre egy ismerős, gyűrött kalap tűnt fel az emberek
tömegéből, mint egy mozgó póznán kimagasodva. Reimann
úré, a lakójuké volt, s mikor közelebb került hozzá, a hosszú
fiatalember mellett az asszonyt is felfedezte. Haszontalan
kedvének örülve, gyerekes kíváncsisággal tartotta őket
szemmel s ment utánuk észrevétlenül. Reimann-nak hosszú,
lelógó karjai voltak, most is lóbálta őket és egyszer csak meg
akarta fogni a felesége karját, hogy belekaroljon. Az asszony
- aki éppoly sovány volt, ha nem is olyan csontos, mint a
férje, egészében szikárabb és a járásában is határozottabb nevetve surrant el mellőle, hogy a férfi bele ne karoljon. A
sok ember között az utcán ezek ketten majdhogynem fogócs
kát játszottak. Marcella mosolygott és azt gondolta, hogy a
nőnek van igaza, kényelmetlen neki karonfogva járni a hóri
horgas Reimann-nal, aki gesztikulálva egyre csak magyará
zott valamit, a nő pedig a nevetéstől nem bírt tovább menni,
megállt és kezét a mellére szorítva álló percig kacagott miközben emberek siettek el mellettük. Marcella pedig csak
állt és kerekre nyílt szemekkel nézett utánuk, míg csak
megint el nem indultak, most már rendesen. Nem lehetett
látnia, mit csinálnak, beszélgetnek-e vagy épp csak bal
lagnak. Nem mert egész közvetlen mögéjük osonni, s a lakói
így egy-egy pillanatra alábuktak az emberhullámoknak,
hogy aztán a következő pillanatban megint kibukkanjanak.
Már nem gyerekes, a rendkívüliben, a szeszélyesben való
kedvtelés vitte őt utánuk; de követte őket izgalomban, egyre
várva, hogy fel-felbukkanak, mintha húznák maguk után,
mintha róluk, tőlük valami döntőt kellene megtudnia. Az
utca zsongó lármája egészen áthatotta, s mikor azok hirtelen
megfordulván szembejöttek vele, gyorsan félrehúzódott,
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hogy észre ne vegyék. Ekkor döbbent csak rá, hogy milyen
messzire kódorgott el, és ijedelmére az órája is már fél
kilencet mutatott. Reimannék is biztosan hazafelé tartanak
már. Előbb villamosra gondolt, de nem volt türelme várni és futni kezdett. Futva sietett el Reimannék mellett is, akik
persze felismerték, Reimann meg is emelte a kalapját, a gyű
röttet, s a kis nő is jó estét köszönt, ami Marcellát még job
ban megijesztette. S mit ad isten, még egy ismerőssel talál
kozott; az Eurosia-vállalat - ahol férje a szerény hivatalnok
tól a cégvezetőig vitte - főkönyvelőjével. Az némi csodál
kozással köszönt rá és érdeklődve állta el útját. Marcella
könyörgőre torzult arccal viszonozta köszönését és szó
nélkül iramodott tovább. Csak a férjére gondolt, aki tőle még
ilyent nem ért, és mintha bűnt követett volna el ellene, úgy
érezte magát, s mintha ez elől a bűn elől, ezt a bűnt jóváteendő kellene így futnia. Szeme előtt vibrált a terített asztal
és rajta a két teríték, és alig jutott levegőhöz, mikor végre a
szobába ért. Férje meghatott gyöngédséggel simogatta meg
az arcát.
- Nem kellett volna ennyire sietni, hisz egész kimele
gedtél, te szegény! Mi dolgod volt ilyen későn? - kérdezte
jóakarón.
Marcella egy pillanatig gondolt arra is, hogy - noha ezért
nagyon szégyellte volna magát - elmondja az egész szabály
talan mai délutánját. De az most, így szemtől szemben a
férje okos nyugalmával, lehetetlen volt neki.
- A mosónőnél voltam, és úgy látszik, rosszul jár az
órám. Csak a sarkon, a villanyosórán vettem észre, hogy már
ilyen késő van - füllentett Marcella. Szívét egyszerre jegesmarkú szomorúság szorította össze, és fáradtan ült le az asz
tal mellé. Látott asztalt két terítékkel s maga mellett nyak
kendőt csillogó tűvel, fejet, szemeket, mosolygó szájat mintha mindez külön volna és nem hasonlítana semmire,
ami ismerős. Észre se vette, hogy a férje mögéje kerül; amint
hirtelen elkapta kezét, csodálkozva fordult meg s magán látta
a férfi diadalmas szemét, a maga ujján pedig egy új, kék
kövű aranygyűrűt. Marcella nem értett az egészből semmit.
Férje a jó szívvel ajándékozó ember szerény mosolyával, de
némi megütközéssel is kérdezte, nem tudja-e, milyen nap
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lesz holnap? Eljegyzésük évfordulója lesz holnap! Marcella
még most sem értette a dolgot. Férje eddig nem vett neki
ajándékot, pedig már négy születésnap és négy eljegyzési
évforduló is kínálkozott alkalomnak.
- Ne csodálkozz, Marcellám, hogy most ajándékot
kapsz, holott eddig nem kaptál - szólalt meg elkomolyodva,
hangjában némi ünnepélyességgel a férje. Szokásává vált
bizonyos atyai, nevelői hang a feleségével szemben, hiszen
17 éves gyereklány volt, amikor elvette. - Nemcsak azért
nem adtam, mert eleinte még nem voltak olyan kedvezők az
anyagi viszonyaink, mint most. Hiszen mindig megvolt, mi
óta együtt vagyunk, a szükséges fölösleg. Temiattad nem
adtam. ítéld meg magad, hogy nem így volt-e helyes. Ma
már meg tudod ítélni. Mikor elvettelek, te akkor is jó lány
voltál, de még egészen gyerek, és bár nővéreidnél természe
tedtől fogva mindig komolyabb, az életről helytelen elképze
léseid voltak, komoly dolgait nem ismerted. Senki se okol
hat ezért téged, a körülmények, a környezet és neveltetésed
a hibásak. Bíztam benned s tudtam, hogy ezeknek ellenére jó
asszony lesz belőled. Engem soha senki se segített, sőt, ahol
lehetett, elálltak utamat, aki bírt, megmart - én korán meg
tanultam, hogy az embereknek nincs szívük és mindenkinek,
aki nem akar elpusztulni, magának kell élni, és mindig úgy,
mint ellenségek között. Mennél erősebb a házam, annál biz
tosabb vagyok velük szemben. És te erőssé tetted a házam.
Pedig emlékezz csak rá, kezdetben hogy csodálkoztál, mikor
figyelmeztettelek a legközönségesebb házidolgokban való
járatlanságodra. Most már te is természetesnek találod hogy én is a mosónőt említsem - , hogy a kiadott szennyes
minden darabját fel kell írni. S hogy az éléskamra kulcsát
nem szabad a szakácsnőre bízni könnyelműen - és ezer és
ezer ilyen apróság létezett, ami akkor még mind újság volt
neked. Vigyáznom kellett, hogy vissza ne essél nevelődésedben, és ezért ellenőriztem minden fillért, és nem engedtem
meg magamnak, hogy rendkívüli örömöket szerezzek neked,
nehogy az életet megint csak mint gyerekes örömök forrását
fogd fel. De most már valóban élettársam vagy, megál
lapodott, komoly nő. Eddig kis inas voltál, most felszabadí
talak!
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Zsebéből vadonatúj kis szattyánbőr erszényt húzott ki és
az asszony kezébe nyomta, majd hitvese összecsukott kezét
a tenyerébe véve, barna arca szokatlanul vidám kifejezésé
vel folytatta:
- Ha tudnád, milyen öröm nekem, hogy van benned
végre valakim, akiben korlátlanul megbízhatok! Megbíz
hatok, mint önmagamban!
Aztán kinyitotta az asszony markát, és felemelte a csinos
kis bugyellárist.
- Húszkoronás aranyak vannak benne! - kiáltotta, és
hatalmasat nevetett a Marcella megrökönyödött, hűvös
komolyságán, aki ezt az eddig nála nem tapasztalt merev
ségét még akkor is megtartotta, amikor már az ámulatból
felocsúdhatott volna. A szobalány már rég az asztalra tette a
vacsorát, s ha nem akarták, hogy egészen kihűljön, hozzá
kellett fogni. Még a végére sem értek, mikor óvatos kopog
tatás után Reimann jelent meg a szobában. Bocsánatot kért,
hogy vacsora közben zavarni kénytelen, de tudja, hogy va
csora után el szoktak menni az Astoriába, s már pár nap óta
keresi az alkalmat, hogy kimentse magát a szobabérlet
kifizetésének késedelme miatt. Marcella fel se nézett, úgy
tett, mintha az evés egészen elfoglalná. Férje megszóla
lásából - a hangnemet jól ismerte - kevés jóra következ
tetett, ő azonban meglehetősen udvariasan felelte, hogy haj
landó még várni. Reimann távozása után azonban rosszked
vűen vallotta meg, hogy tán mégis Marcellának volt igaza,
és kár volt a szobát kiadni. Marcella ellenvetésére azt felelte,
persze, hogy csendes lakók, de ha ennyire szegények,
üljenek kevesebbet otthon és nézzenek munka után. Gyors
elhatározással elővette névjegyét és pár soros indoklással
felmondott a lakóknak. Személyesen átadni zsenáns lett
volna, ezért feleségét kérte meg, hogy reggel majd küldje át
nekik a szobalánnyal. Marcella átvette a névjegyet, a férje
meg idegesen kelt fel az asztaltól. Marcella ülve maradt és
semmi kedve sem volt az Astoriába menni. Férje nem értette
ezt a szeszélyt. Ő maga napközben annyira igénybe van vé
ve, olyan töméntelen a dolga, hogy este életszükséglete egy
kicsit szórakozni. De nem firtatta tovább, mi szállt Marcellá
ba, hogy egyszerre nincs kedve kimenni. Megcsókolta és
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elsietett. Marcella csengetett, a szobalány leszedte az asztalt.
Férje nyilván megneheztelt érte, hogy nem örült a gyűrűnek
és az arannyal bélelt szattyánbőr erszénynek, s bizonyára azt
is nehezményezte, hogy egészen elfeledkezett az eljegyzési
évfordulóról. S csak most döbbent rá, hogy még köszönetet
se mondott a gáláns ajándékokért! Ő se értette, mi ütött belé,
és már arra gondolt, hogy férje után megy; de ha feltűnést
kelt azzal, hogy nem jött, még feltűnőbb volna, ha utóbb
jelenik meg és hozzá még késő este, egyedül. Az elvált
nővére nyilván gyanakvón, tán fölényes kárörömmel is
nézne rá.
Az asztal lapjára megint visszakerült a plüssterítő, s ő
már megint egyedül ült a hatalmas asztal mellett. Még soha
így nem hallotta a csendet, mely a lakóék szomszédos szobá
jából hallatszott át. Hiszen itt is, ebben a szobában is, az
egész lakásban is többnyire csend van, de ez más, ez üres
csend. Amazoké pedig erős, nyugodt, teli csend. És benne is
nagynéha felhangzik egy olyan gyerekes, hálás-víg nevetés,
mint amilyet ma az utcán tapasztalt a kicsi Reimann-nén.
Mert az a hangosság nem sebzi fel a csendet, úgy nő ki
belőle, mint földből a virág. Marcellának megsajdult a szíve,
mint gyerekkorában, mikor messziről nézte, hogy a me
zítlábas utcagyerekek hogy játszanak, s neki nem volt szabad
közébük elegyedni. És egyszerre elfogta az unalom. Új bugyellárisából kiszórta a térítőre az aranyakat, s gépiesen szá
molgatva őket, elkomorodott arccal gondolt rá, hogy neki
valójában semmi szüksége rájuk. Szórakozott ujjakkal
babrált köztük; férje ma nagykorúsította s úgy beszélt vele,
mint a tanítómester, mikor az év végén a kislánynak ki
kézbesíti a jó bizonyítványt. O most vakáción van, tehet,
amit akar, ezután már mindig vakációja lesz - de mit akar ő
igazából tenni? Semmi tennivalója. Erős házuk van - mond
ta a férje az imént, és megdicsérte, ezért dicsérte meg őt!
Hirtelen bugyogó nevetés tört fel melléből - de nem ártatlan,
hanem magának is ijesztő, gonosszal kacérkodó, idegen
lélek nevetése volt ez, még ha ő maga volt is, aki nevetett; s
mintha a fal mellett álló tekintélyes kredenc, melyet a nászúton Münchenben vettek, és a szoba többi bútordarabjai is,
maguk a falak is borzongva visszhangozták volna. Minden
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úgy nézett ki a bútorzaton, mint vadonatúj korában - most
nem látta a máskor aggasztó sérüléseket sem - , most tűnt ki,
hogy a hosszú évek, a naphosszat együtt töltött órák alatt
éppoly feszes idegenek maradtak, mint voltak, mikor a
bútorkereskedő raktárában száz más holmi között cifrán
sorakoztak. Holnap reggel megint kinyitja majd valamelyik
szekrény ajtaját, óvatosan, nehogy a kulcscsomóval a fénye
zést megsértse, s aztán megint bezárja majd - az aranyakat
kell majd elzárni. S ebben a pillanatban gyűlölet lobbant
benne az aranyak iránt. Hát nem tehetné velük azt, ami neki
jólesik? Hiszen ő kapta őket, az övéi! És megint az „erős
ház" jutott eszébe, ahogy a férje mondaná. De hát minek az
erős ház, ha minden csak általa és érte van? Surranva ment
az ablakhoz, kinyitotta, majd félve, kémlelődve dugta ki
fejét. Megvárta, míg az emberek, kik a ház előtt haladtak el,
valamelyest távolabb értek, s akkor, próbaképpen, két ujja
közé vett egy aranyat s olyan nagy ívben, ahogy csak karja
bírta, kihajította az utcára. Mindez oly ijesztően váratlanul
történt, és amint megtörtént, halkan csukta be az ablakot s
visszafojtott lélegzettel állt és figyelt; várta, hogy most mi
következik. A pattanásig feszült izgalom kínos és gyönyö
rűséges is volt egyúttal, mintha a lába előtt igéző, vad ör
vény nyílna. De az aranyak egy híján még mindig ott feküd
tek az asztalon. Sárga fényük szemtelen csillogásával su
gallták, hogy még mindig sokan vannak. Leült velük szem
be, nem egészen közel - csak a díványról nézett velük farkas
szemet -, állát tenyerére támasztva, sajátságos viaskodással
nézte őket. Rossz volt a férjétől, hogy ebben a lelketlen
csendes szobában, mely az esti lámpafénytől még érezhe
tőbben csendes volt, így egyedül hagyta. Ma este ő semmiért
se tudott volna vele menni az Astoriába. Ott ülne most a férje
mellett, ott ül az ő anyja, s az elváltasszony-nővére, meg a
másik négy, a négy eladó lány, a cigány pedig muzsikál és a
hosszú asztalhoz fiatalemberek ülnek le, csupa udvarló, de
eszük ágában sincs nősülni. És az anyja holnap majd jön és
megint panaszkodni fog, hogy nem győzi pénzzel; amit a
lányok keresnek, ruhára költik, drága a minden esti kávéház,
és az öt lány minden nappal öregebb és szekánsabb lesz.
Neki, Marcellának hálásnak kell lenni. Férje nélkül ő is itt
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csücsülne, hatodik eladó lányként, vagy járhatna irodába,
körmölhetne naphosszat, hogy este aztán kivonuljon a kávé
házba és a kávéház után savanyú szájízzel térjen haza, har
madmagával lefeküdni egy szobába, s még vetkőzés közben
is az Olguci és anyja csípős feleselgetését hallgatni... Olguci
egyébként az ő helyében biztos boldog lenne. Sok pénz, az
jó! - ez az Olguci szavajárása. Sok pénz, az jó! - ismétel
gette Marcella, s az aranyak szemtelenül csillogtak.
- Reimann úr! - kiáltotta el magát hirtelen Marcella.
Furcsán kiálthatott, mert ijedt arccal és csodálkozva s
egyszerre szaladtak be azok mindketten: a hosszú ember és
a kicsi nő.
- Semmi, semmi! - igyekezett mosolyogni Marcella. Ő
is csodálkozott, mint azok, s várta, hogy mit fog mondani. Nem lennének szívesek - szólt egyszerre - elkísérni az Asto
riába? Ilyen későn egyedül... ha lennének szívesek fér
jemhez kísérni. Öt perc múlva, csak kicsit rendbe hozom
magam.
Mikor a lakóik kimentek, Marcella még mindig nem
tudta, mit fog csinálni, s mért mondta, amit mondott. Csak
ellenállhatatlan vágya támadt valami egész őrületes dolog
után. Tagjai reszkettek, mikor az aranyakba markolt, és
kezében a számolatlan pénzzel, kiszaladt a cselédszobába. A
szakácsnő és a szobalány az asztal mellett ültek, előbbi kár
tyát vetett a szobalánynak. Ezeknek van még sorsuk, ezek
még várnak, veszíthetnek, nyerhetnek, még nincs erős
házuk, elkülönítő, megvédő, elidegenítő házuk - sajgott fel
Marcellában a gondolat, miközben hirelen felmondott nekik,
de nem tizennégy napra. Most mindjárt menniük kell! szólította fel őket, mivel hosszabb időre el kell utaznia, egy
óra múlva már megy is a vonatja. Azok egyszerre felelték,
hogy nincs hol aludniuk.
- Sebaj! Itt a pénz, menjenek hotelba, csak gyorsan,
gyorsan!
Titokban egy-egy pillantást vetve Marcellára, fejcsóvál
va szedelőzködtek. A szobalány búcsúzóul megkérdezte,
hogy a lakók is ma mennek?
- És ha mennek? Sebaj, semmi baj! sok a pénz! - volt
Marcella minden felelete, és nagyokat nevetett, mikor látta,
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hogy azok úgy néznek rá, mint félénk emberek valakire,
kiről nem tudják, hogy nem eszelős-e?
Tuszkolva kísérte a cselédeket az ajtóig, s miután vissza
ment a szobába, tekintete elsőként a plüssterítőre esett. Most
már jóval kevesebb volt rajta az arany, de azért még mindig
volt. S most már nekibátorodott. Zsebébe gyömöszölte az
erszényt az aranyakkal és menni akart. Reimannék a fo
lyosón várták, s ez sürgette, ám a kredencen észrevette a
nagy üveg Jamaica-rumot. Hűvösebb estéken, mielőtt kávé
házba mentek, vacsorához rumos teát ittak, és férje a rumot
mindig meggyújtotta. De ő gyújtotta meg, Marcellának nem
volt szabad. Marcella most levette az üveget a kredencről,
nem is habozott, hiszen künn várták és sietnie kellett.
Különös volt számára, hogy minden, amit tett, kényszerből
történt, mintha vezetnék a kezét, és mégis ő is tette, ő is akar
ta, amit tett. Semmit sem előzött meg gondolkodás.
Ráöntötte a plüssterítőre a rumot, és aztán a dohányzóasztal
nál meggyújtott egy szál gyufát.
Kiérve a szobából, gyorsan csukta be maga mögött az
ajtót, ráfordította a kulcsot. Látta, hogy a Reimann házaspár
összenéz, de most egész nyugodt lett és megint úgy beszélt
és úgy mozgott, mint azelőtt. Csak minden könnyebb, fesz
telenebb volt neki. Lassan mentek le a lépcsőkön s künn az
utcán megkérdezte:
- Önök, ugye, nem szoktak kávéházba járni este?
- Nem - felelte kurtán a nő, kiről Marcella mindig is
érezte, hogy zárkózott ember lehet.
- Legjobban szeretünk otthon - folytatta a férfi, mintegy
jóváteendő az asszony szűkszavúságát.
- Otthon a csendben - tette hozzá Marcella, és szívében
gyengédséget érzet a két ember iránt. - Ha sok pénzük volna,
ugye, akkor se járnának kávéházba? Magukon látszik, hogy
jól megférnek egymással.
A kicsi asszony halkan nevetett.
- O, de kedvesen tud nevetni - kiáltott fel Marcella és
lépteit jól meggyorsította. - Látja, ezért a nevetésért irigy
lem.
És mikor ezt kimondta, egy mellettük elrobogó autó lám
pafényénél találkozott tekintete a kis nőével. És sose tudta
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meg, véletlen volt-e vagy szándékos, de kis, meleg kéz sik
lott el a keze fölött; csak egy pillanat volt az egész, és mégis
az volt az érzése, hogy beleszédül. Ó nem, nem erős ház kell;
ég, fény kell az ember feje fölé hajléknak, az kell az
embernek, hogy olykor idegenek simogassák meg. Érezte,
hogy most egy idegennek sajdult meg érte a szíve, és ez
nagyon jó volt, olyan jó, hogy félt egy szót is szólni, és
amikor - mindössze pár percig mentek együtt - megállt, nem
a nőhöz, hanem Reimannhoz fordult.
- Most menjenek vissza, nehogy a holmijuknak baja
történjék. Azt hiszem, elfelejtettem az előszobát bezárni...
Hiszen itt van már a kávéház, odatalálok egyedül is.
Siessenek vissza.
Marcella hangja olyan határozott és nyugodt volt, hogy
azok ketten, ha tétovázva is, de engedelmeskedtek. Marcella
megállt az utcán és nézte, ahogy a lakói eltűnnek előle a
sötétben. Az a félénk simogatás most még jobban megvilá
gosodott előtte; azt jelentette, hogy bocsáss meg, ha boldo
gabb vagyok, mint te! Nem tudta, mióta áll így, mikor férjét
pillantotta meg, amint jön vele szembe. Az Astoriából jött, és
látszott rajta, alig hisz a szemének, hogy ki áll ott az éjsza
kai utcán, egyedül; de Marcella szívét hirtelen felbuzgó
nagy, édes öröm hatotta át és nem is futott, hanem valóság
gal röpült férje elébe.
- Szent Isten! Mi baj? - meredt rá döbbenten a férfi.
- Baj nincs, semmi baj! - nevetett Marcella és hevesen
karolt férjébe. - Csak volt baj, méghozzá nagyon nagy, de
most már nincs, és nem is lesz többet soha! No mit állsz itt,
mért nézel rám olyan furcsán? O Istenem, ó édes, édes
Istenem...
Nem rémülettel, hanem túláradó, reszketeg reménnyel
mondta: édes, édes Istenem! Mert csodás jót látott Marcella.
A férje, ki eddig titokzatosan pedáns, de jóindulatú taní
tóként állt vele szemben mindig, most nyugtalan, gyerekes
kíváncsisággal nézett rá, és a szeme olyan különös fényt
tükrözött, hogy Marcellában anyás, szerelmes forróság
támadt, testi-lelki ujjongás: életében először látta így a férjét.
Most már tudta, hogy csakugyan szereti, hogy mindennél
jobban szereti ezt az embert. Hiszen szép, nagy, meleg
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szeme van az ő férjének, és olyan hangon tud kérdezni, hogy
felmuzsikál tőle még az utca köve is! És Marcella most a
saját igazi hangját is boldogan ismerte fel; sose tudta, hogy
ilyen dajkáló, gondos odaadás szólalhat belőle. Karja szorí
totta a férjéét, és szóhoz se engedte; egyre csak ő beszélt, és
az álmélkodó, zavarában iskolásgyerek módra viselkedő
nagy gyerekét szinte erőszakkal vonszolta maga után. És
gyönyörűséget érzett, mikor annak karját szorítva a maga
karjának feltámadt erejére ismert, és gyönyörűséggel érezte
egész testének karcsúságát, saját arcának melegét, lábai
frissességét is, mert mindezt ennek a jó, csacsi, oktalan
embernek adhatja; nem ezért vagy azért, hanem mert adni s
mert csak neki akarja adni! Olyan szavakat talált, miközben
hozzá beszélt csacsogva, mint még soha.
- Kincsecske, bohócska, mit kérdezgetsz, nem mind
egy-e? Még mindig azt kérded, hogy mért jöttem eléd,
mért éjszaka, mért, mért, mért? Hát nem mindegy, most már
mindegy, így-e, úgy-e, nem mindegy, hogy hogyan? A fontos
az, hogy egyáltalán itt teremtem, hogy most egészen itt
vagyok, hogy soha még így nem álltam melletted. Mit bán
juk mi a hogyan-t? Utat vágtam magamnak, magam se
tudom, miért, de sötét volt és törtem magam, törtem a sötét
ben - és egyszerre kiértem hozzád! És most már elkezdődik
majd a mi igazi életünk is. Nem fogunk a csúf Astoriába
járni, otthon fogunk ülni, egymás mellett, egyedül, nevetni
fogunk, ha egymásra nézünk, és ha kedvünk tartja, buk
fenceket hányunk, mint a többi csintalan gyerek. Ótalmacska, szabad lesz, no ne félj, szabad lesz azért komolynak is
lenni! Ha például az utcán majd meglátok egy szegény,
boldogtalan asszonyt, nem megyek el mellette közömbösen,
s ha a szomszéd szobából az a drága kicsi asszony netán el
kiáltja magát: Marcella! - akkor ketten sietünk be hozzá, és
én megsimogatom a kezét komoly szemekkel. Mert kell,
persze hogy kell, nagyon komolynak is lenni, de nem holmi
bútorokért, meg leltárért, meg fehérneműért - megszabadíta
lak, felszabadítalak, te csacsi, oktondi kis csacsikám!
- Nem, Marcella, nem értelek, magyarázd már meg
nekem józanul e különös viselkedésed okát! - szólt férje
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szigorúan a szavába vágva, és erőteljes mozdulatot tett, hogy
karját kiszabadítsa az övéből.
Marcella megijedt e hangtól: mint messziről jött éles,
hideg szélbe, úgy borzongott bele. Megrázta fejét és egész
erejével szorította magához a férfi karját.
- Ne így, ilyen csúnyán! - kérlelte könyörgőn, és szíve
irtózatosan elszorult, mikor meglátta, hogy máris a házuk elé
értek. Férje már az utcáról észrevette, hogy az ebédlő vilá
gos.
- Égve felejtetted a villanyt.
Marcella nem akarta hallani s elállta a kaput az embere
elől.
- Tudod-e, hogy én mindennél jobban szeretlek? mondta, hangját halkra tompítva, s tekintete ijedten kutatott
valami reménysugár után férje arcának jelei közt. - Ugye, te
is, de nemcsak úgy, mint eddig, mert az semmi, hanem min
dennél jobban?
A mindennél jobban-t egész lényével, keze izomzatával
is hangsúlyozta. Karja azonban mégse bizonyult erősebbnek,
mint férjéé, ki rosszat sejtve idegesen tolta őt félre a kapu
ból és sietett fel a lakásba. Marcella utána kiáltott, de az viszsza se fordulva loholt felfelé. Marcellát valami elszánt, hideg
erő szállta meg. Az ég csillagos volt, az utca néptelen; moz
dulatlanul állt egy pillanatig, aztán lassú léptekkel - még a
szíve se vert hevesebben - felment a férje után. Az ebédlő,
még a folyosó is, víz alatt állt, és Reimannék már nagyban
sürgölődtek. Mikor visszajöttek - mesélték sietősen - , az
előszobában fojtó füst volt, és feltörve az ebédlőt, lángban
állt a szőnyeg, és az asztalterítő az üszkös asztalon már
hamuvá égett. A kredenc is jól megpörkölődött. Míg a lakók
felindultan referáltak, Marcella az ajtóban lehajtott fejjel,
némán állt. Amikor Reimannék visszavonultak szobájukba
és ők ketten egyedül maradtak, Marcella a férje kezét érezte
a vállán. Megértette, hogy ez számonkérő kérdés, és eltökél
ten felelt:
- A cselédeket elküldtem, hogy pusztíthassam a dolgo
kat, az aranyakat elszórtam, mert eltakartak téged előlem és
engem előled, mert mindig róluk volt szó, én pedig azt akar
tam, hogy engem szeress és én legyek az erős házad.
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Szegénynek akarlak magamért, és szegény akarok lenni érted.
Csak most emelte fel egészen a fejét. De térddel nyom
ban a vizes padlóra ereszkedett, mikor férje arcát meglátta,
és látta a karját a levegőbe emelkedni. Nem őt akarta megüt
ni, talán csak a saját haját akarta tépni, de hiszen ez Marcel
lának egyet jelentett - és a két karja a férj lábát fogta át.
Egyszerre csak súlyos ütést érzett a homlokán - a férje térde
volt talán? - és még csak azt hallotta, hogy valaki dühödt
átkot mond a feje fölött, mikor az ütés erejétől hanyatt esett.
A díványon tért magához, férje ott ült mellette, sírt, kezét
tördelte, haja borzas volt és a fogai vacogtak.
- Mért tetted ezt? Ezt érdemeltem én? Rossz voltam hoz
zád? Mért? mért? És épp ma? Csak érteném legalább!
Marcella kábultan ült fel. Révetegen tekintett ki a
tejszürke, szomorú őszies hajnalba. Ő is fázott. Aztán megint
az emberre nézett; nem érzett szánalmat, csak egy rettenetes,
kimondhatatlan fáradtságot, majdnem unalmat.
- Én se tudom másként megmagyarázni magamnak, mint
pillanatnyi tébollyal - mondta maga elé révülve. - A terítő, a
szőnyeg, az asztal odavan, d e a kredencet ki lehet még javí
tani. És az aranyból is maradt még a zsebemben. Bocsáss
meg nekem.
- És a botrány? Te tudod, hogy én félek az emberektől...
- Reimannéknak úgyis fel akartál mondani. És én megint
olyan leszek, hogy visszanyerjem bizalmadat. Olyan komoly
akarok lenni, mint voltam. Szárítsd meg magad és bocsáss
meg nekem.
Marcella a gyűrűt is megtalálta. Szerencsére az ujján
maradt, annak se történt semmi baja. És Marcella életéből ez
a késői nyári nap egyre halványodva mind messzebbre
távolodik, végül már szóba se kerül köztük, és esténként ott
ülnek az Astoria Kávéházban, de már csak négy leány
testvérével, mert Olguci másodszor is férjhez ment, az
Eurasia-vállalat főkönyvelője vette el; ott ülnek esténként
mind az Astoria Kávéházban, télen a belső helyiségek egyi
kében, nyáron pedig, a kellemes levegő miatt, a gyönyörű
öreg fák alatt a teraszon.
(1925)
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A HULLABÖRZE
I.
- Csak semmi szentimentalizmus, uraim! A szentimen
talizmus nem segít rajtunk, de ez nem jelenti azt, hogy a vad
és könyörtelen létért való harcnak, a homo homini lupusnak
az elvét hirdessük - mondta a homokvárosi kaszinóban az a
jó családból való, de némileg elszegényedett, mindazonáltal
még mindig tekintélyes megjelenésű férfiú, név szerint Talpi
Elemér, aki a „Bölcső és Sír" nevű kiházasítási és temet
kezési segélyegylet megalapításával néhány hét óta Homok
város nehezen megbolygatható nyugalmát fenekestül felka
varta.
A klasszikus műveltség még ma se téveszti el hatását,
még akkor se, ha csak egy latin idézetben nyilvánul is meg,
és így történt, hogy a beszélgetésre, mely eredetileg egyrészt
Bálint Oszkár és Lobmayer szeszkereskedők, másrészt Talpi
Elemér között folyt, még a kaszinóban kártyázó sertés-,
fűszer- és kézműáru-kereskedők is felfigyeltek, s ennek
következtében a beszélgetésből valóságos előadás lett, me
lyet a „Bölcső és Sír" egylet alapítója a kaszinó figyelő kö
zönsége számára rögtönzött.
- Engedjék meg, uraim - folytatta széles gesztussal, mo
solyogva s a kellemes visszaemlékezés lágyabb hangján - ,
hadd mutassam be az egész vállalkozást egyik ifjúkori
olvasmányom világánál. Bizonyára nem ismeretlen Önök
előtt herceg Kropotkin neve. Ennek a nagynevű bölcselő
nek - persze, még egyetemi éveimben - olvastam egy
könyvét, mely szembeszáll a közkeletű felfogással, mintha a
természetben az „aki bírja, marja" elve uralkodnék. Ez a fi
nom lelkű, nagynevű hercegi bölcselő azt bizonyítja, hogy a
természetben a növényvilágtól az állatvilágig a kölcsönös
segítség az uralkodó elv. Ezt a nézetét megható példákkal is
bizonyítja, melyeknek felsorolása itt most túl hosszadalmas
volna. Ámde nézzük meg ezzel a nemes, bár talán kissé ideá
lisan túlzó, de kétségtelenül emelkedett szellemű elképzelés-
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sel szemben a mi életünket, hogy tovább ne menjek, a mi
városunkét, a homokvárosit. Bácska egyik legnagyobb váro
sa vagyunk, közel százezer lakossal, és ki volna, aki tagad
ná, hogy kereskedelem, ipar, minden a súlyos depresszió
alatt pang, a földbirtok értéke állandóan csökken, az agrár
reform, mint minduntalan felbukkanó félelmes kísértet,
megöli a munkakedvet, hogy a tűrhetetlen adóterhekről ne is
tegyek említést. Azt kérdem én, uraim: így kell ennek lenni?
Nem mondom, hogy gyökeresen orvosolhatjuk ezt az egész
kríziskomplexumot - mi lojális állampolgárok vagyunk és
maradunk, hagyjuk ezt a kérdést a politikusokra. Mi egysze
rű emberek magunkra és kedveseinkre gondolunk, és erre
mondom: van segítség ma is, éspedig a kölcsönös segítség
elve, vagy helyesebben: az önsegély alapján. Együttes erő
vel! Mindenki megtalálja a maga számítását, de nem mások
rovására, sőt! Hogy ezt igenis lehet, hogy ez a kérdés a
Kolumbus tojásának kérdése, erre példa a „Bölcső és Sír"
nevű kiházasítási és temetkezési segélyegyesület. Tegyük
fel, valaki belép tagnak vagy beírat valakit, hogy kiházasítási
segélyt biztosítson neki. Befizeti a belépési díjat és addig,
amíg az ő biztosítottja nem házasodik, tagtársai házassági
segélyéhez minden esetben ötven dinárral járul hozzá. Ha
húsz esetben befizetett mások segélyéhez - tehát összesen
ezer dinárt - a további fizetések alól fel van mentve, és ha ő
házasodik, illetőleg a bebiztosítottja, akkor megkapja az
ugyanilyen módon befolyó pénzekből a kerek 5000 dinár
házassági segélyt. Hol itt a boszorkányság? Mi a titka ennek
a számításnak? A tagok nagy száma. Nincs másként a halál
esetre való biztosítással sem. Van két-három idősebb
rokonom. Bebiztosítom őket, és ha meghaltak, felveszem az
utánuk járó biztosítási összeget. Ha nem sokkal a beíratás
után halnak meg, akkor csak a minimális tíz esetben kell
fizetnem az egyes tagok haláláért, ha viszont hosszú életűek,
akkor maximum hússzor - de ugyebár, előbb-utóbb mégis
csak jobblétre szenderül a bebiztosított, s én legfeljebb húsz
esetben fizetek más tagok haláláért - , azután nyugodtan
várhatok. Csak semmi szentimentalizmus! Ez až, amit én
ismétlek, uraim! Ártok én azzal az én 80 éves ismerősöm
nek, ha halálával kapcsolatban én a mi földi életünkben
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annyira szükséges pénzhez jutok? A hozomány problémája
az önsegély alapján megszűnik, az egylet tagjai összeadják
egymásnak a hozományt, ezt a tételt nem lehet megtámadni.
De a halálesetre való beíratást egyesek gáncsolják. Az öreg
koldusasszony, akit bebiztosítanak, egy nappal se fog
kevesebbet élni az által, hogy aláíratták vele a belépési nyi
latkozatot - ellenben az, aki beíratta, az ún. kedvezmé
nyezett, szintén jól jár, mert a koldusasszony halála napján
tekintélyes összeget kap. Ki nem fogja a szegény öreg
koldust egy kicsit megörvendeztetni, ha csak egy-egy jó
ebéddel is, ha az neki a belépési nyilatkozatot aláírta? íme
egy új kilátás: az öreg, beteg koldusok - kik eddig csak ter
hére voltak a dolgozó társadalomnak - emberbaráti szol
gálatot teljesítenek majd, ha már életükkel nem, akkor a
halálukkal. Ez nem tréfa, uraim! És az talán tréfa, ha meg
kérdezem, hány szegény család ül a nagybeteg ágya körül és
előre fő a feje, hogy a temetési költségeket honnan kaparja
majd elő? Hál' Isten, a jelenlevőkre ez nem vonatkozik, de
emberbaráti szempontból mondom ezt. És épp azért állítom,
hogy emelt fejjel állhatunk bebiztosított halottunk ágya,
illetve koporsója mellett.
A „Bölcső és Sír" alapítója valóban mély hatást tett hall
gatóságára. Természetesen nem épp az előadásának filozófi
ai részével, mint inkább az egésznek a pointjével, hogy ti.
már másnap meg is tartják az alapító közgyűlést, mert együtt
van a belügyminisztériumi jóváhagyással kikötött taglét
szám, a 2000 tag. Sajnos, Talpi úr nem időzhetett tovább;
hivatkozva a holnapi alapító közgyűléssel kapcsolatos
előkészületekre, magukra hagyta az urakat. Volt nála vélet
lenül néhány példány az egyesület nyomtatott alapszabá
lyából, és ezeket a példányokat otthagyta arra az esetre, hogy
talán az urak közül közelebbről is érdekel valakit a dolog.
A kaszinó vendégei fejben utána számoltak a dolognak,
és többé-kevésbé rájöttek, hogy pár hónapon belül az egylet
nek be kell majd szüntetni a kifizetéseket, mert - ha sűrűn
fordulnak elő a tagok között házasságok vagy halálesetek nem fogja bírni szusszal a kifizetést. De többé-kevésbé azt is
tudták mind az utánaszámolok - mert számolni jól tudtak - ,
hogy amíg ez a kritikus pillanat nem következik be, addig
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lehetne keresni, sőt sokat lehetne keresni. A kaszinóbeli urak
mindezért határozottan feszélyezett hangulatban maradtak
vissza. Talán egy se volt köztük, kinek nem lett volna kedve
nyomban 3-4 haldoklót beíratni; hogy a befektetés ma még,
mikor 2000 friss tag van, biztos, abban nem volt semmi két
ség, a dolgot csak épp a hullaszag szülte kereset tette zsenánssá, no meg a társaság az egyletben, ahol varrólányok,
kis cselédek biztosították be magukat házassági segélyre. Az
emberek zavartan mosolyogtak, mikor az egyik úr elmesélte,
hogy a „Zöld hárs"-hoz címzett korcsmáros 11 darab tagsá
gi könyvecskét - egész kis könyvtárt - mutatott neki; öreg
koldusokat és félholt pincéreket biztosított be halálesetre.
Egy másik úr erre nem állhatta meg és színlelt szórako
zottsággal emelt fel egyet a nyomtatott kis füzetek közül,
melyeket az előadó otthagyott.
- Jó svádája van Talpi úrnak, az az egy biztos - jegyezte
meg valaki, mire Bálint Oszkár, a kis szeszkereskedő a
nyelvével csettintett: Képzeljék el, máris 2000 tag, ő lesz az
elnök - mit fog ez az ember keresni!
Bálint ettől a gondolattól egész melankolikus lett, és egy
pillanat alatt teljes erővel támadt fel benne az a gondolat,
amely alatt, magát másokkal összehasonlítva, már sokat
szenvedett. Neki az volt a véleménye magáról, hogy ő nem
elég okos. Igaz, hogy jó, de nem elég okos ember a konku
rensekhez képest. A világháborúban a szakmabeliek majd
nem mind aranybányára találtak, ő megmaradt kis szeszes
nek, és most - abban az egész társaságban - ő volt a legsze
gényebb ember. O, ha őneki olyan feje volna, mint ennek a
Talpinak! És mintha az ő gondolatát kapta volna el a mil
liomos Lobmayer, ez a minden hájjal megkent hadimil
liomos, megszólalt az is:
- Nem szolid dolog ez, szerintem komoly kereskedő nem
foglalkozik ilyen dolgokkal. Ellenben meg kell adni, ez a
Talpi, ennek helyén van az esze; hiába, egy jó ötlet, és ma is
lehet, sokat lehet keresni. Ez a Talpi! De, mondom, szerin
tem nem komoly kereskedőnek való az ilyesmiben részt
venni.
- Könnyű neked! - gondolta magában Bálint. De azért
bólintott, hogy úgy van, mint Lobmayer mondja. A Homok126

városi Napló helyettes szerkesztője azonban megigazította
cvikkerét és kedvenc szavát: a perspektívát a szokottnál is
sűrűbben alkalmazva, így szólt:
- Függetlenül Lobmayer vezérigazgató úr tiszteletre
méltó nézetétől: ha az ember a dolgot előítélet-mentes pers
pektívába állítja be - tessék elhinni, a perspektíva minden!
Én merném állítani: az ősember perspektívája a bizonytalan
tól való félelem és ennek következtében a vallás; korunk
perspektívája: a természettudományos megismerés és a
véletlen hatalmának kikapcsolása. És ez nemcsak a technika
vívmányaiban nyilvánul meg, hanem a gyakorlati életben is,
ti. épp az élet-, vagyon- és tűzkár, baleset ellen való biz
tosításban is. Ebből a perspektívából, szerény nézetem sze
rint, a Talpi úr egylet-alapítása par excellence modern.
Bálint ravaszkás mosollyal hallgatott, és szúrós sze
mekkel vizsgálgatta a társaságot: hányan fognak ezek közül
halottakban utazni - persze titokban, amennyire lehet.
II.
Bálint Oszkár azok közé a kis boltosok közé tartozott,
akikben egy amerikai milliárdos lelke lakik - akik életüknek
majd minden napján ennek az ábrándnak a lidércével ülnek
szürke kis butikjaikban - , igen, ő úgy érezte magát, mint pél
dául egy olyan struccmadár érezhetné magát, kinek lelkében
van a szédületes iram, de láb és szárny nélkül jött a világra.
Már nem volt fiatal ember, és ha ifjúkorában szenvedett
vágyainak és képességeinek diszharmóniája alatt, most
idősebb korára ezt a szenvedést az a körülmény is fokozta,
hogy volt egy szép, kék szemű, felnőtt lánya, aki - ha más
képp is nyilvánult ez meg nála - örökölte apja nagyra törő
lelkét. Bálint korán lett özvegy, és bármennyire is fájt neki,
a kék szemű Henriettát mindjárt a négy polgári elvégzése
után be kellett állítania a boltba. Ha este bezárták a boltot,
akkor Henrietta elővette hegedűjét és a földszintes házban, a
nyitott ablakok, de összehúzott csipkefüggönyök mögött,
piros ernyős lámpa világánál néha éjfélig is elhegedült min
denfélét, még klasszikusokat is! Mit, de mit használt mindez,
ha Henriettának is kora hajnalban már lenn kellett lenni a
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boltban, mert a munkások meg a piacra menő fuvarosok siet
nek, és egyedül Bálint maga nem győzte volna a munkát.
Bálint jó ember volt, és néha elfacsarodott a szíve a lánya
miatt.
A kaszinóból hazajövet - vasárnap délután volt - Bálint
beszélt a lányával a „Bölcső és Sír" egyesületről. Henrietta egyébként nagyon jóban voltak - felháborodva utasította
vissza még a gondolatot is, hogy ő kiházasítási segélyre pá
lyázzon. Megmagyarázta, hogy ez ő hozzá méltatlan és
lealázó volna, amit Bálint annál is inkább belátott, mert
egyelőre úgyse látszott valószínűnek, hogy valaki Henri
ettának - a szegény lánynak - kezére pályázzék. Ezzel egy
időre ez a kérdés le is került a napirendről, de csak rövid
időre, amin nem is lehet csodálkozni. Két napra rá a Homok
városi Naplóban tudósítás jelent meg az alakuló közgyűlés
ről - Talpi Elemér lett az elnök - , harmadnap pedig megje
lentek az újságban a hirdetések: felkérjük az ilyen és ilyen
számú tagsági könyvek tulajdonosait, jelentkezzenek, hogy a
házassági, illetve halálozási segélyt kifizethessük. És a hir
detések alatt ott állt a „Bölcső és Sír" egyesület neve. Azután
megjelentek nyilatkozatok is. Valaki - Bálint véletlenül sze
mélyesen is ismerte - a Nyílt tér rovatban hálás köszönetet
mond az egyletnek a boldogult nagybátyja elhalálozása al
kalmából felvett 10 000 dinár segélyért. Bálint nyugtalan
lett. Megint mások az okosak, és ő megint le fog maradni a
vonatról? A boltban az emberek alig beszéltek másról, s
Bálint a halogatás egyik új veszedelmét látta: hogy ti. a jó
eseteket mások biztosítják majd be, mert különösen az öreg
koldusokért már valóságos versengés folyt. A „Zöld hárs"hoz címzett vendéglősről azt beszélték a fuvarosok, hogy
tucatszámra íratja be az embereit, akiket aztán minden nap
itat, önti, dönti beléjük az italt - hihetetlen számok keringtek
a vendéglős könyvtáráról és eddigi bevételeiről.
- Mondd, Henrietta - kérdezte egy este Bálint - , mit
szólnál egy elhalálozási biztosításhoz?
- De papa! - tiltakozott Henrietta.
Bálint - ha nem is tudta olyan szépen, de elismételte,
amit erre vonatkozóan a kaszinóban Talpi úr és a helyettes
szerkesztő mondott.
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Henriettát gondolkodóba ejtette apja.
- És ha épp neked lesz peched, és akit beíratsz, nem hal
meg?
- Épp azért választottam ki már valakit - felelte Bálint az
előrelátó emberek dicsekvős nyugalmával, és mosolyogva
mindjárt meg is mondta: - a kufferost.
A kufferost Homokvárosban mindenki ismerte, míg
maga a kufferos - igen, még ezt is el lehetne hinni róla - nem
csak hogy senkit se ismert, hanem talán még azt se tudta,
hogy mi a város neve, amelyben él. Kívülről nézve: a kuf
feros egy emberképű, két lábon járó, püffedt, rossz hordó
volt, amelyik kívül került a létező dolgok és emberek világán
az alkohol állandó óhajtásában - idővel már csak egy-két
stampedli pálinka kellett hozzá, és máris gurult az utcán.
Felületes megjelölés volna azt mondani róla, hogy részeges
koldus volt, mert a koldus még beletartozik a társadalomba,
a társadalom egyik tagozatának hatósági engedéllyel ellátott
tagja. A kufferossal szemben a koldusok egy magasabb tár
sadalmi osztályt képviseltek, hiszen az ő életük általában
rendezett, állandó, bizonyos napokon mindig ugyanazon a
helyen találhatók meg, s nemcsak hogy bizonyos értelemben
összeköttetésben vannak a hatósággal, hanem még egymás
közt is épp a munkahelyek felosztásában egyetértő rendet
tartanak. Ahogy az egyes homokvárosi orvosokról mindenki
tudja, hogy melyik kávéházban szoktak kártyázni és mikor
lehet őket ott megtalálni, az igazi koldus is a maga mester
ségét épp ilyen impozáns rendszeretettel és következe
tességgel űzi. Azonban épp oly kevéssé volna találó, ha a
kufferost részeges csavargónak nevezné valaki. Mert a csa
vargó ugyan rangban az állandó lakhellyel rendelkező, szo
lid koldus alatt áll, és abban meg is egyezik társadalmi
helyzete a kufferoséval, hogy társadalmon kívül élő, sem
miféle összefüggésbe bele nem illeszkedő típus, viszont a
csavargó is, a részeges csavargó is felette áll a kufferosnak
annyiban, hogy céljai vannak, ha egy helyütt nem tetszik
már neki, keres jobb falut vagy várost, és mindenképp részt
vesz a létért folyó harcban. A koldus lezüllhet csavargóvá,
mint ahogy egy szerény fizetésű, de karrier lehetőségével
megáldott, rendes, pontos tisztviselővel is megtörténhet,
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hogy egyszerre lírai költő lesz - ez kétségtelenül nagy zu
hanás a komoly emberek társadalmában, de még innen is van
további zuhanási lehetőség, míg a kufferost épp azzal
lehetne jellemezni, hogy már semmiféle társadalmi kate
góriába nem tartozott, hogy senkivel se lehet összehasonlí
tani, ő unikum volt. Harmadik eset nem volt nála, csak ez a
kettő: vagy valamelyik árokban feküdt, vagy pedig a kocsiutat taposta egy, mindig csak ezt az egy nótát fújva, melytől
a nevét is kapta, s mely így szól:
Mikor kezdtem kufferomba pakolni,
Akkor kezdett édesanyám zokogni.
Édesanyám, ne sirass,
Köszönöm a nevelést,
Megcsókolom sírva
Mind a két kezét.
Homokvárost se kerülte el a világháború, Homokváros
ban is volt forradalom, Homokvárosban impériumváltozás is
volt: mindebből a kufferoson olyan kevés látszott meg,
mintha nem is emberek között ember volna, hanem erdőben,
valami furcsa állatként tengődne. Még csak új nótát se ta
nult. Ez azonban legkevésbé se csodálni való, ti. az, hogy
csak ezt az egy nótát hajtogatta, mert ezzel az eggyel, ami a
dallamát illeti, a maga számára mindent ki tudott fejezni. Ha
kocsmába vagy pálinkás boltba lépett be, nem azt mondta,
hogy jó napot, kérek egy kis itókát, hanem behízelgő, lágy
hangon, fejét oldalt fordítva: „Mikor kezdtem kufferomba
pakolni"... Ha néha előfordult, hogy egy napon mindenün
nen kidobták és sehol se jutott egy korty pálinkához sem,
akkor a „Mikor kezdtem kufferomba pakolni"-t olyan dal
lammal énekelte, hogy valóságos fenyegető, harcias, pogány
csatakiáltásként dübörgött. Az emberek általában nem fino
mak, és megtörtént, hogy úgy lökték ki egy-egy kocsmából
vagy szeszkimérésből, hogy orra bukott és összevissza verte
magát; ilyenkor, mint ahogy a gyerekek sírnak, el-elcsukló
hangon, szipákolva bőgte: „Mikor kezdtem..." Egyáltalán,
más szót a szájából kevesen hallhattak; ahogy léteznek vad
népek, akik pár szóval élnek egész életükben, a kufferos
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ennek az egy nótának szuverén dallam-variációival fejezett
ki kérést, köszönetet, örömet, bánatot, haragot, mindent. Kis
gömböc volt az egész ember, mintha csak gurulásra lett vol
na teremtve. Bajusza is volt; ritkás, hosszú, sötétszőke kis
bajusz, amely rálógott az alsó ajkára. Mindig a kocsiúton
járt; puffadt hasa, melyen bal kezével a leesni akaró nad
rágját fogta össze, messze előreugrott, jobb kezét pedig, mint
aki cigány mellett mulat, fejéhez szorította, mikor énekelt.
Talán ebből a kevés részletből is kitetszik már, hogy nem
volna túlzás, ha valaki rejtélyes egy alaknak mondaná a kuf
ferost; hiszen az már maga is rejtély, hogy miből élt, mert
kevesen emlékezhetnek arra, hogy pénzt koldult volna; ő
főleg pálinkáért koldulta végig azokat a helyiségeket, ahon
nan néhanapján nem dobták ki, hanem adtak is neki.
Bálint azelőtt már csak azért is el szokta volt kergetni a
kufferost, mert nem akarta az örökösen óbégató embert a
bolthoz szoktatni. De most, mikor Homokvárosban az em
berek bizonyos általános lázban kutattak rövid lejáratú,
beíratható tagok után, mikor egy reggel a kufferos az ő nótá
jával beállított, Bálint elgondolkodva vendégelte meg. Azon
gondolkodott, hogy a kufferos életkorát nem lehet ugyan
megállapítani, mert éppúgy lehet negyven-, mint ötvenéves,
de ha ő, Bálint minden hajnalban nem is tesz egyebet, mint
hogy annyit ad neki inni, amennyit a kufferos akar, ez eset
ben neki nagyon hamar nyert ügye lehet. Abban állapodtak
meg tehát Henriettel, hogy a kufferos embert beíratják, s ha
ez a kísérlet beválik, akkor 5-6, esetleg 8-10 másikat is
beíratnak.
- Belátom, papa - szólt Henriette - , belátom, hogy az
ötlet nem rossz. Az ilyen emberek, mint amilyen ez a kuffe
ros, úgyis csak terhére vannak a társadalomnak, és épp mos
tanában sűrűn lehet az újságokban olvasni, hogy a tudósok
arról tárgyalnak, hogy az ilyen emberektől mesterséges be
avatkozással szabadítsák meg a társadalmat, mert az ilyenek
töltik meg a tébolydákat és részben a börtönöket, és úgyis
teljesen gyógyíthatatlanok.
Bálint elégedetten csókolta homlokon okos leányát.
Ezzel az ügy el is lett volna döntve, csak a kufferos nevét
kellett megtudni; Henriette megmagyarázta, hogy a rend131

őrségen biztosan még a kufferos is nyilván van tartva, s így
a rendőr által, aki reggelenként pohárka szilvóriumra járt be,
hamar meg is szerezték ezt is. Kiderült, hogy Jávor Palinak
hívják, anyja után kapta a nevét, mert törvénytelen gyerek
volt. Bálint mindjárt elment az egyletbe, hogy a részletek
iránt még egyszer behatóan érdeklődjék. Adtak neki egy
könyvecskét, oda fogják beírni a tag nevét, s melléje azt,
hogy ő, Bálint a kedvezményezett. A tagnak magának csak a
belépési nyilatkozatot kell aláírni, s a kedvezményezettnek
azontúl a taggal semmi dolga sincs. Lehet 5000 dinárra
beíratni, s akkor 20 esetben kell a beírató kedvezménye
zettnek a tagtársak halálsegélyéhez 50 dinárral hozzájárulni,
de lehet 15 000-re is biztosítani, és akkor 35 esetben lesz
köteles á 150 dinárral hozzájárulni a kifizetésekhez.
A tény, hogy reggel pálinkát kapott, reményt keltett a
kufferosban, aki még aznap este megint megjelent. Henrietta
ekkor barátságos, biztató tekintetet váltva apjával, átment a
lakásba, a piros lámpás szobájába, a hegedűjéhez. Bálint
jónak látta, hogy kicsit taktikázzon. Rosszkedvűnek és közö
nyösnek mutatta magát, morogva húzta le félig a bolt
redőnyét, amivel értésére akarta adni a kufferosnak, hogy
már boltzárás van. (Valójában pedig azért sietett lehúzni a
redőnyt, mert kellemes volt, hogy kettőjükön kívül nincs
más a boltban, s így akarta biztosítani magát megzavartatás
ellen.) Túlzott óvatosság volt azonban a Bálint taktikázása; a
kufferosra a legkisebb hatást se tette, nem szoktatták őt
hozzá jelbeszédhez sohasem. Szokása szerint egyik kezével
elől a nadrágját tartotta, másik tenyerével a pultra támasz
kodott, míg hátul a mocskos inge - az elől felemelt és hátul
lecsúszott nadrágból - kilógott. Őszi napok jártak, és az utca
sara tetőtől talpig meglátszott Jávor Pálon.
- Hát megint pálinkát akar? - kérdezte szigorúan Bálint.
- „Mikor kezdtem kufferomba pakkolni" - dúdolta huncutkás, gyáva mosollyal, de érzelmes dallammal a kérdezett,
és kezét a pultról elvéve, a zsebébe nyúlt és vájkált benne,
mint aki pénzt keres. Ez volt a nóta mellett a kufferos
egyetlen koldus-trükkje. Mindig úgy tett, mintha azt hinné,
hogy van pénze és elő akarná kotorni; tudta ugyan, hogy ezt
senki se veszi komolyan, s ilyen értelemben nem is annyira
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trükk volt ez, mint beidegzett formaság a kocsmárosokkal és
pálinkaboltosokkal való érintkezésben. A szokás az volt,
hogy vagy kilökték mindjárt, amint a zsebébe nyúlt, vagy
pedig hagyták egy kis ideig caplizni, de ez már azt jelentette,
hogy kap valami innivalót. Ez a formaság ebben az esetben
csak arra volt jó, hogy az italok urának alkalmat adjon a gu
nyoros megjegyzésre, hogy ugye, a kufferban maradt a bu
gyelláris. .. Ez volt úgyszólván a törvényesen bevett, hagyo
mányos előzménye a stampedli pálinka odalökésének. Bálint
azonban végsőkig, minden szelídsége és érzelmes ter
mészete ellenére valósággal a kegyetlenségig óvatos volt, és
ezért ez alkalommal jónak látta úgy tenni, mint aki ko
molyan vár rá, hogy csakugyan találjon is valamit a kufferos
a zsebében. A kuffer-nóta dallama egyszerre megváltozott,
szemrehányó panasz lett, ijedt, segítségért kiáltó panasz,
miközben a Jávor Pali keze mind hevesebben és idegesebben
kutatott a lyukas zsebekben. Bálint hivatalos arccal állt a pult
mögött, előtte és mögötte a sok színben pompázó italokkal
teli üvegek, poharak, hordócskák és hordók. Ha Bálint gal
léron fogja és kilöki már pár perc előtt, a kufferos ember
lelkének egyensúlya meg se rezzent volna; ha most kidobja,
még akkor is minden rendbejöhetett volna, de épp hogy ez
elmaradt, viszont még mindig pálinkát se kapott, ez meg
foghatatlan volt előtte. Keze tovább kotorászott, nótáját is
tovább énekelte gépiesen, de arcán, szemén meglátszott
agyának erőfeszítése, hogy eligazodjon az érthetetlenben,
hogy visszataláljon magához. Ismeretlen, új helyzettel talál
ta szemben magát, látszott rajta, azzal gyötrődik, hogy neki
most valamit ki kellene találni, valamit a nótáján, életén,
egész eddigi életén túl levőt. Bálint jól látta: az érezheti
magát úgy, mint a kufferos, akinek hosszú évek óta van egy
kapukulcsa, és egyszer, egy éjszaka, a kulcsot hiába forgat
ja, a kapu zára nem mozdul, pedig a kulcs ugyanaz, a zár is
ugyanaz, mint volt; igen, eleinte csak épp ennyire csodálko
zott a kufferos, de mikor már túl soká tartott a dolog, már
nemcsak arról volt szó, hogy a kapu nem nyílik ki, hanem
arról is, hogy vele szemben áll egy ember, akinek szeme van,
aki őt látja, hallja és mégse ismeri meg. A kufferosnak torkán
akadt a nóta, kotorászó keze bénultan állt meg a zsebében,
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kiülő szemmel, nyitott szájjal állt és bámult. Látszott rajta az
ijedelem és az is, hogy közel van a síráshoz, úgyhogy Bálint
megsokallta már a maga óvatosságát és zsebéből kihúzta az
egyletben kapott kis barna födelű könyvecskét, felnyitotta
ott, ahol a belépési nyilatkozat volt, és odatolta a kufferos
elé.
- Hát tudja-e, hogy ez mi?
Bálintnak nem volt önbizalma és könnyen hajlott a túl
zott feltevésre, hogy mindenki ravaszkodik, és ezért min
denkinél ravaszabb akart lenni. Még a kufferos is gyanús
volt neki, s nem akart ő semmi rosszat, csak előre megpuhí
tani. De épp ez az óvatosság tette bizalmatlanná a kufferost,
akiről azt lehet mondani, hogy e világ dolgaiban úgyszólván
- az angyalinak egyáltalán nem mondható életformája által angyali ártatlansággal mozgott. Oda se nézett az elébe tolt
könyvre. Bálint megtöltött egy poharat, mire a kufferos
arcán, anélkül, hogy az ijedt gyanakvás kifejezése eltűnt
volna róla, hízelkedő vigyorgás jelent meg. Bálint a betöltött
pálinkát arrébb tolta, aztán bemártotta a tollat a másik asz
talon a tintába, és a pohár helyett azt nyomta a kufferos ki
nyújtott kezébe.
- írja ide a nevét - mondta neki röviden, miután az előb
biekből arra a meggyőződésre jutott, hogy teljesen céltalan
és felesleges volna ennek az embernek megmagyarázni,
hogy ez a könyvecske mit jelent, és minek az aláírás. Talán
igaza is volt Bálintnak, hogy a kufferos nem is értette volna
meg. Mivel a kezébe adták, tartotta is a tollat, de közben
oldalt nézett, a pálinkás pohárra, és egyszerre a másik, a
nadrágszíjat helyettesítő bal kezével felkapta és fel is hajtot
ta a pohár tartalmát, mégpedig oly gyorsasággal, hogy még
idejekorán elkaphatta lecsúszni készülő nadrágját is. A pálin
ka némileg visszazökkentette régi önmagához, úgyhogy
rákezdett a nótára, de csak addig jutott vele, hogy „akkor
kezdett édesanyám zokogni". Itt a nóta elakadt a torkán,
mert szeme a kinyújtott kezébe nyomott tollszárra tévedt.
Bálint türelmetlen lett.
- Tud írni? - kérdezte. A kufferos felső ajka csúnyát rán
dult, úgyhogy rossz, hiányos fogai kilátszottak, majd egy
gyors lépést tett hátrafelé. Szemébe állati félelem ült ki: mit
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akarnak vele? Hogy azt a szerszámot a kezébe nyomták,
hogy kérdést intéznek hozzá? Bálint azonban most már
sietett. Belátta, hogy itt beszédnek egyáltalán nincs helye;
megfogta a kufferos kezét, odahúzta a pulthoz és a meg
megakadó tollal nagy nehezen odapingált valamit, ami a
freccsenő sok apró packa közt éppúgy lehetett volna akárki
neve, mint Jávor Pálé, akinek - miután az „aláírást" leitatta
és a könyvecskét zsebre tette - megveregette a vállát, amitől
az még furcsábban nézett rá. Hiába töltött neki Bálint jófaj
ta prominclis pálinkát, a kufferos nem kezdett nótába és csak
lassan nyújtotta kezét a stampedli felé.
III.
Miután Bálint a bolt redőnyét leeresztette és gondosan
bezárta, a szitáló őszi eső elől szaladva sietett fel a lakásba a
lányához, akit azonban meglepő társaságban talált. A kot
taállvány mellett, a piros ernyős lámpa alatt - úgy, hogy a
fény egyenesen rávilágított gondozott fejére és nyúlánk, fess
alakjára - Talpi Elemér, a „Bölcső és Sír" elnöke állott.
Henrietta könyedén elpirult, mikor az apja belépett, mert épp
a zene szépségeiről beszélgettek, és Henrietta mindig zsenírozta magát egy kicsit a prózai apja miatt, akiben viszont
volt elég poétikus érzés ahhoz, hogy lánya ezen emóciójának
jogosságát belássa, minélfogva tehát ő is piros lett; nem
tudta, hogy most mit kell csinálnia, nem lesz-e illetlenség, ha
kifejezést ad meglepetésének, s nem lesz-e épp az illetlen
ség, ha nem ad neki kifejezést. Talpi azonban nem jött zavar
ba. Kellemes, friss hangon, könnyed meghajlással üdvözölte
Bálint urat. Mintha nem is Bálint, hanem ő volna a házi
gazda, hellyel kínálta meg - ezen ő maga is otthonosan
nevetett - , aztán gyűrűs kezét Bálint foteljének támlájára
fektetve, bizalmasan közel hajolva elmondta, hogy Henriette
kisasszony hegedült, mikor ő épp az ablak előtt ment el, és a
Henriette kisasszony muzsikájában van valami olyan nagy
vonalúan szenvedélyes, hogy noha neki még ma sürgős
megbeszélése lett volna - meg kellett állnia. Bolondja va
gyok a zenének - mondta - , szégyellem megmondani, de így
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van. (Henriette már leküzdötte zavarát, térdére eresztve
hegedűjét, szelíden mosolygott.) Nem is tudom, hogy tör
tént - nevetett Talpi Henriettére, aki erre még szelídebben
mosolygott - , régi ismerősök vagyunk, a nőegylet tavalyi
jótékony koncertjén találkoztunk először - és most itt ülök.
Hanem hogy mennyit fejlődött Henrietta kisasszony tavaly
óta a művészetében!
Bálint szerette volna ezt a bizalmas hangulatú együttlétet
komoly dolgok megbeszélésére használni. Kérdő pillantást
vetve lányára, mindjárt elő is vette a könyvecskét a frissen
aláírt belépési nyilatkozattal. Az elnök örömének adott kife
jezést és hivatkozva kaszinói beszélgetésükre, bevallotta,
hogy ő kezdettől fogva épp Henrietta apjával - így mondta Henrietta apjával szeretett volna együtt dolgozni. De - tette
hozzá - talán halasszák az üzleti dolgok megbeszélését más
alkalomra, nehogy Henriettát ilyen prózai lappáliákkal
zavarják. Bálint apai büszkeséggel simogatta meg Henrietta
szőke fejét és nyugtatta meg az elnököt, hogy legkevésbé
sem, ó nem, mert ő úgyis minden üzleti ügyet meg szokott
beszélni a lányával, aki hihetetlenül sokoldalú teremtés.
- Hát akkor - kezdte el az elnök - , ugyebár, nem kell kü
lön hangsúlyoznom, hogy az ember nemcsak üzletember és
nemcsak elnök, hanem mindenekelőtt, ugyebár, ember? Üz
leti szempontból - ugyebár - nekem mindegy lehetne, hogy
Lobmayernek vagy Önnek fizet-e az egylet 15 ezreket?
- A piszok Lobmayer! - kiáltott fel Bálint - , hát ő is
beíratott valakit? A kaszinóban fent hordta az orrát: Nem
szolid dolog - mondta, és lám!
Az elnök fölényesen mosolygott.
- Az egyik kishivatalnokával bonyolíttatja le a dolgot,
de én nagyon jól tudom, hogy ki lappang az ő kishivatalnoka bokrának megette! - nevetett fel hangosan - , a Lob
mayer strómanja eddig 3 szerencsés halálesetet jelentett be
á 15 000!
Az elnök jól célzott, mert Bálint felszisszent:
- 4 5 000-t már fel is vett?!
- És azonkívül - legyintett Talpi - még 6 beíratottja van.
De - folytatta aztán az elnök szigorúbb hangján - el is hatá136

roztam, hogy az ilyen Lobmayer-féle alakoknak nem fog az
egylet a jövőben minden további nélkül beíratásokat esz
közölni. Ragaszkodni fognak hozzá, hogy a beíratandó tag
egészségi állapotáról orvosi bizonyítványt mutassanak be.
Fizessenek ők a kisemberek halottjaiért, fizessenek, mint a
köles!
- De remélhetőleg - aggodalmaskodott Bálint - , az én
esetemben lesz szíves elnök úr eltekinteni az ilyen formasá
goktól?
- De kérem - válaszolt majdnem sértődötten Talpi - , hát
beszélnék én így, ilyen bizalmasan, ha Önnel szemben,
tisztelt Bálint úr, rideg bürokrata akarnék lenni? Őszintén
beszélek: nekem, mint elnöknek, kellemetlen valakit beírat
ni, de úgy gondolom, hogy Önnel, kinek az üzlete is ebből a
szempontból igen alkalmas, és akit személy szerint is
kellemes és tisztességes, diszkrét társnak tartok, eredménye
sen működhetnék együtt. A tagok jelenlegi nagy száma mel
lett a halálesetek meglehetősen sűrűn fordulnak elő, úgy
hogy csak a bejelentés sorrendjében, tehát némi haladékkal,
esetleg csak részletekben fog az egylet fizetni. Ha azonban
nekem választanom kell majd, hogy Lobmayer-féle alakok
nak vagy Önnek fizessem ki a 15 ezreket a halottjaik után különösen, mikor tudom, hogy Önnek egy ilyen szép tehet
ség megmentéséhez, illetve az ő művészi kifejlesztésére kell
a pénz - mutatott az elnök, a fotelről felemelt kezével, a
hegedűjét ölében tartó Henriettára - , akkor természetesen túl
fogom tenni magam a formaságokon.
Bálint végtelenül örült. Percig se hitt ugyan abban, hogy
Talpi ezt Henriettára való tekintettel fogja megtenni, hanem
inkább azért, mert egy ilyen feltűnés nélkül dolgozó kis
szeszkereskedőre, mint amilyen ő, szüksége van, de a fontos
az volt, hogy egy ilyen okos, ravasz emberrel, mint Talpi,
közös üzletei legyenek. Egymaga, a saját erejéből, egész
élete eddigi tapasztalatai bizonyítják, soha nem tudta elérni
azt a boszorkányos valamit, ami az életben való boldo
guláshoz kell. És most csónakjára akarja venni egy ilyen
evezős, aki előtt még Lobmayer is kénytelen volt nyíltan
zászlót hajtani!
- De ha közös számlára fogunk dolgozni - folytatta Tal137

pi - , akkor igen tisztelt, kedves Bálint úr, nem egy taggal kell
kezdeni. Ez az Ön kis üzlete és az egylet, ha a kettő
együttműködik, valóságos kincsesbányává nőheti ki magát!
- fejezte be nyomatékosan.
Bálint jól látta, hogy Talpi most egész másképp beszél,
mint annak idején a kaszinóban, és az ő érzelmes természe
tét sértette is kissé, hogy ilyen nyíltan és ennyire hangsú
lyozza az elnök a szeszkereskedésnek szánt üzleti szerepet.
Ellágyuló tekintettel nézett Henriettára és kezét a szívére
téve mondta:
- Higgye el, elnök úr, ha az én Henriettám nem volna, ezt
nem tenném.
A fiatalok azonban ennek a megjegyzésnek már nem
szenteltek figyelmet. Egymással beszélgettek. Ki tudja kiáltott fel Henriette egyszerre - , talán egy év múlva egy
szer Párizsban vagy Pesten fogunk találkozni. Párizs! Párizs!
- lelkesedett Talpi - , micsoda nagystílű élet az ott. Talán
csak mint egy rossz, szürke emlék lesz mögöttünk ez a
szellemtelen, unalmas város.
így beszélgettek azok ketten, Bálint viszont az egészből
nem sokat értett - egyszerű kereskedőember volt csak - , de
egy gondolat azért megragadta, mert kereskedő volta elle
nére is volt benne valami kis rügyhajtása a fantáziának, mely
könnyen nyílt ki hatalmas, szédítő virággá, ha egy, a Hen
riette jövőjére tartozó gondolat érintette meg: elképzelte,
hogy Henriette Párizsban sikereket fog aratni, ragyogó
ruhákat fog viselni, az újságokban lesz a neve, és ő naponta
fog tőle leveleket kapni - és ő itt fog ülni tovább a kis
üzletében, csendben, a „Bölcső és Sír"-ral megszakítja majd
az együttműködést - mert hiszen ő nem magáért szövet
kezett - , s minden évben egyszer hazalátogat majd az ő híres
lánya. O, boldogság!
De az elnök úrnak most már igazán mennie kellett.
Henrietta lassú tekintettel kísérte a feléje nyújtott kezét,
miközben a másikkal hegedűje nyakát tartotta. Bálint egész
a kapuig kísérte a vendéget, kivel másnap estére randevút
adtak egymásnak. Bálint a kapuban még igen jó hangulat
ban volt, de a kaputól vissza a szobáig egy kérdés villant át
az agyán, mely nyugtalanná tette. A Jávor Pál az ő halottja
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lesz-e vajon, vagy Talpi már azt is felezni akarja? Ez határo
zottan igazságtalanság volna Talpi részéről. Henrietta fel
sem nézett, mikor apja visszajött; Bálint tudta, hogy ez azt
jelenti, hogy Henrietta most álmodozik. Ezért halkan hom
lokon csókolta és visszavonult a másik szobába, de vetkőzés
közben és az ágyban is tovább motoszkált fejében a Jávor
féle jövedelem kérdése, és minthogy túlságosan megszokta
már, hogy minden gondját megossza lányával, nem állta meg
és kiszólt az ágyból.
- Milyen kicsinyes vagy te, papa! - válaszolta meg
botránkozva Henriette és eloltotta a lámpást annak jeléül,
hogy csendet kér.
Másnap - fertelmes, ködös őszi hajnal volt, olyan sötét,
hogy Bálint alig tudta a boltajtó redőnyén a kulcslyukat
megtalálni - Henriette még a szokottnál is melankolikusabb
arccal állt be a pult mögé. Amint a boltban lámpát gyújtot
tak, mint adott jelre, szállingózni kezdtek befelé a meg
szokott alakok; a közeli parkból átfázott csavargók jöttek, az
arra haladó szekerekről - a világosságot látva - hangos jó
reggelt kívánva ugrottak le a parasztok meg a fuvarosok.
Henrietta még talán soha ilyen mélységes részvéttel nem
volt eltelve önmaga iránt, mint ezen a reggelen, úgyhogy
alig hederített rá, mikor az apja gyengéden meglökve oda
súgta neki, hogy a kufferos máris itt van. A füstös levegő
ben, a gyenge lámpafénytől már alig megvilágítva, a többi
álldogáló mögött hátát az ajtónak támasztva állt a tömzsi
kufferos. A kis bolthelyiségben a sok ember olyan lármát
csapott, hogy Bálint nyugodtan odasúghatta lányának, hogy
lehetőleg feltűnés nélkül intse előbbre a kufferost és adjon
neki inni, sőt maga Bálint mindjárt be is töltött egy pohár
prominclist erre a célra, de a stampedlit csak félig töltötte
promincli-pálinkával, a másik felét pedig spiritusszal. Ezt az
éjszaka gondolta ki. O maga viszont úgy akart tenni, mintha
észre se vette volna a kufferost, és a többiekkel foglalkozott,
akik most is, mint az utóbbi időkben annyiszor, a biztosítóról
beszéltek. Egy jól megtermett fiatal szállási paraszt, akinek
a szekere a bolt előtt állt, hóna alatt az ostorával, jobb
kezében a slivoviccel, azt mondta például, hogy ő ma megy
oda megtudni, igaz-e, hogy egy halottért 5, sőt 15 ezret is
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fizetnek, ha az ember előzőleg beíratta, mert ha igen, akkor
beíratja az apját, aki már a végit járja, és akkor legalább
megtérül a temetési költség és meg lehet majd adni a végső
tiszteletet egy szép temetéssel. A szomszédos park csősze piros orrú, öreg ember - dühösen magyarázta a Sárog tűzoltó
esetét, akinek vesebaja van, egészen sárga, gyakran vér
megy el tőle, a doktor már hat hét előtt azt mondta, hogy
nem ad neki egy hetet, de a tűzoltó csak nem akar meghalni.
A Sárogné pedig csak úgy izzad már a nagy türelmetlen
ségtől. Eddigelé a biztosítás az urára több mint ezer dinár
jában van, és az öregje nem eszik, nem iszik, nem alszik,
szóval már nem is él, de az egyletben azt mondják, hiába,
hogy nem is él már, ellenben még nem is halt meg. A piros
orrú öreg dühösködött, de egyben kárörömtől is ragyogott az
arca. A hosszú szál fiatal paraszt megkopogtatta ostora nye
lével a padlót és nevetett a csőszön.
- Haragszik az öreg bakter a fiatalokra, mert a fiatalokat
csak a király sorozza be, de az öregeket a halál!
Ezzel le is tette poharát, fizetett, aztán hóna alá kapva
ostorát, indult az ajtó felé. Henrietta ezenközben integetett a
kufferosnak, mosolyogva mutatta neki a rá váró poharat. A
kufferos azonban nem mozdult az ajtó mellől, ahol most a
fiatal paraszt beléje botlott.
- Itt a kufferos! - kiáltott fel csodálkozva. Hát hol maradt
a nótád, hé? De komoly képet vágsz, hallod-e?
Erős kezével vállon fogta, rázott rajta egyet és távozott.
A figyelem azonban ezáltal a kufferosra terelődött, és egyre
csak nőtt, mikor furcsa, szokatlan hallgatását látták. Végre
lassan megindult és elvette Henrietta kezéből a poharat.
- Ej, de jó szívvel van hozzád a kisasszony - jegyezte
meg a csősz tréfás, de az is meglehet, komolyan érzett irigy
séggel. - Aztán nézze meg az ember, még a nótájával se
köszöni meg, csak mint a ló, megissza. Hol hagytad a kufferod?
A kufferos minderre meg se mukkant; mindig híres
volt arról, hogy békés természetű, és akármilyen részeg is,
nem köt bele senkibe, vele meg akárki csúfolódhat, ő csak
hagyja.
- Talán bizony téged is beírattak halottnak, azért lógatod
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az orrod? - peckelte állon a fiákeros. Jávor Pali épp hogy
kiitta a pálinkát, a pohár még a kezében volt. Ijedt, értel
metlen szemekkel nézett a fiákeros szájára, aztán Bálintra,
aztán megint a fiákeros szájára, és reszketés vette elő,
mintha nyárfalevél volna, tántorgott egyet és aztán hoszszában elvágódott, fejével a fiákeros csizmájára. - Ez már
nem bírja az italt - állapította meg a fiákeros, és elhúzta
csizmáját. Henrietta viszont felsikoltott, amikor a kufferos
elvágódott, a legtöbben azonban nevettek; Bálint az órájára
nézett, és elhatározta, hogy nyolc órakor, mikorra a főforgalom már úgyis elmúlt és Henriettára hagyhatja az üzletet,
elmegy az egyletbe, hogy bemutassa Jávor Pál belépési nyi
latkozatát és befizesse a beiratkozási és tagsági díjat.
A kufferos pár perc múlva feltápászkodott. Feltá
pászkodott, és megint nem énekelt. Megállt a bolt közepén,
állati riadtsággal meredt Bálintra, Bálintról Henriettára, úgy
hogy az utóbbi valósággal ijedten kapta el fejét. Bálint
mosolyogva simogatta meg az ő drága szőke lányát, aki még
mindig megijed egy részeg embertől. A többieknek is feltűnt
a kufferos szokatlan viselkedése: Mit bámulsz, hékás? Jávor Pali, mintha elvesztette volna nyelvét, hangtalanul for
dult meg és ment ki a boltból.
Mikor nyolc óra körül Bálint elindult az egyletbe, talál
kozott a kufferossal, aki ott ólálkodott a bolt körül. Bálint
egyenesen hozzáment. Mi bajod? - kérdezte. (Nem tudta,
miért, de haragudott rá, és azért tegezte le.) Ki bántott, miért
bámulsz így rám tegnap óta? - A kufferos csakugyan most is
olyan megnevezhetetlenül barátságtalan arccal meredt rá,
mint tegnap, de a kérdésre nem adott nótás feleletet, csak
elfordította fejét és úgy állt ott Bálint mellett. Bálint meg
tehetetlenül vont vállat és indult az egyletbe. De még az első
sarokhoz sem ért, mikor hátranézett, s bár a ködtől nem
lehetett tisztán látni, úgy tűnt fel neki, hogy a kufferos még
mindig a bolt körül ólálkodik.
IV.
Henrietta nem sokáig volt egyedül, mert a szótlanná vált
kufferos újra megjelent a boltban. Ekkor már határozottan
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kellemetlen kezdett lenni számára ez a kufferos; félt, hogyha
inni ad neki, megint elvágódik, és ettől ő meg fog ijedni.
Viszont elkergetni se akarta. A legrosszabb az volt, hogy
nem lehetett vele beszélni. Megint úgy állt az ajtóban, mint
hajnalban. Kezével elől a nadrágot tartotta, ujjaival meg a
hasán dobolgatott. Henriette végül is az elvágódás látvá
nyától akarta megkímélni magát, s mert a boltban a kufferoson kívül úgyse volt senki, bezárta a fiókot, melyben a pénz
volt, egy üveg pálinkát tett ki a pultra, s aztán bement a
bolthelyiségre nyíló kis kamrába, félig behajtva maga
mögött az ajtót. Pár percig fülelve ott maradt a kamrában, és
mert semmi neszt se hallott, megint kijött. Csodálkozva látta,
hogy az üveg érintetlenül áll, akárcsak a kufferos is a doboló
ujjaival, változatlanul ajtónak vetett háttal. Henriettán átsu
hant a szánalom, mert azzal magyarázta a dolgot, hogy talán
azért olyan elkínzott a kufferos arca, mert szeretne inni, de
nem mer. Szegényt még soha életében nem kínálták, legfel
jebb gorombáskodva adtak neki, és most egész meghabaro
dott attól, hogy jók hozzá. - Szabad inni, adok - mondta
anyáskodón, mosolyogva, de még annyi ideje se volt, hogy
töltsön, csak az üveg volt még a kezében, mikor a kufferos
valami különös, szaggatott hangon felbődült és elszaladt.
- Még ma visszajön és inni kér, kicsit raplis - mondta
Bálint, mikor Henrietta elbeszélte neki a kufferos furcsa
viselkedését. Bálint egyébként vidáman tért vissza a boltba.
Mert amíg nem járt az egyletben, titokban nyugtalanította az
egész vállalkozás, valamiféle belső küzdelem dúlt benne. De
az egyletben egészen megnyugodott. Az nyugtatta meg,
hogy az a dolog, amit ő némileg rendkívülinek érzett, egész
egyszerű, közönséges. Még az egylethez vezető úton is rossz
volt rágondolnia, szégyellte is kicsit magát, de aztán belátta,
hogy ez csak az ő híres élhetetlensége, mert ott mindenki
úgy intézte el az ügyet, mint más aktát akármilyen más
hivatalban. Kifizette a tagsági díjat, kiállították a nyugtát és kész. Abban azonban nem lett Bálintnak igaza, hogy a
kufferos még aznap vissza fog jönni, ellenben a beíratás
napján két tagtárs halálesete után kellett fizetnie az egylettől
küldött pénzbeszedőnek. Bálint nem ment el a randevúra,
amelyet Talpival estére beszélt meg. Henrietta ezért hibáz142

tattá, de Bálint rosszkedvű volt, és ha rosszkedvű volt, akkor
mindig makacs maradt. Ezen az éjszakán Bálint nyugtalanul
aludt, sőt nagyobbrészt egyáltalán nem is aludt. Számok
zsongtak a fejében, a Lobmayer 15 ezerje; anélkül, hogy az
ezerféle gondolatfoszlányok határozott alakot öltöttek vol
na, mindenféle megfordult a fejében. Sötét gondolatok
esetekről, mikor valaki minden emberi számítást megcsúfol
va, túlélte a rá váró örökösöket. Aztán a halállal kapcsolat
ban a boldogult felesége, akit ő annyira szeretett. Aztán az,
hogyha mégis szerencsés volna ez a spekuláció, és Henri
ettának ezáltal... Bálintnak könny tódult a szemébe: a meg
boldogult csak a szegénység gondjaiban vehetett részt, nem
adatott meg neki, hogy Henriette szerencséjében is gyö
nyörködjék. De furcsa az emberi szív ilyenkor éjjel! Bálint
még csak le se törölte könnyeit, melyekkel boldogult fele
sége emlékének áldozott, s már az jutott eszébe, hogy ő még
csak 50 éves, és ha Henriette valamely nagyvárosban fog
élni, ő csak nem lehet egészen egyedül, s talán még meg is
nősül másodszor. Henriettát megnyugtatná az örökség miatt,
és a házassági szerződésbe belevétetné, hogy a második aszszonynak nincs joga...
Mindez azonban csak éjjel volt. A józan, kegyetlen nap
pal mást hozott. Négy napon keresztül csak az egyleti pénz
beszedőt hozta, úgyhogy a kufferos élete, aki e négy nap
alatt meg sem jelent, Bálintnak máris tetemes pénzébe
került. S nemcsak hogy nem jelentkezett a kufferos, hanem
aggasztó hírek is jöttek felőle. A fiákeros, kinek akkor a
csizmájára esett, beszélte el, hogy a kufferos egyáltalán nem
kufferos már, a nadrágját többé nem a kezével tartja, hanem
egy madzaggal kötötte meg, és nem énekel, és - nem iszik!
Előző éjjel látta egy kocsmában, szót nem beszél, ül és hall
gatja, amit az emberek beszélnek. Direkt alattomosan hallgat
- mondta a fiákeros.
A várakozás ötödik napján történt. Úgy reggeli nyolc óra
lehetett, mikor Jávor Pali szótlanul belépett a boltba.
Belépett és mindjárt ki is ment. Déltájban megint megis
métlődött ugyanez a pillanatig tartó néma látogatás. Mindig
úgy nézett körül a boltban, hol Bálintra, hol a lányára,
mintha görcsös erőlködéssel keresne valamit. Henrietta a
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fejét rázta és azt mondta: Nekem unheimlich! A kufferos
egész délután nem mutatkozott, csak késő este, mikor már le
akarták húzni a redőnyt. Bálintnak ekkor már nagyon nem
tetszett ez az ember, és határozott hangon mondta: Zárunk!
Jávor Pali azonban benn volt már a boltban, és egyszerre megjött a hangja! Nem a nótás, hanem a közönséges emberi
hangja: Kérek inni! - mondta.
Különös dolog az, hogy néha a különben félénk és szelíd
emberek egyszerre hencegők és agresszívek lesznek és különös - mindig a legrosszabbul választott időpontban. Ez
történt Bálinttal is. Talán a lánya előtt akart nyugalmával
imponálni, talán az utóbbi napok aggódásáért akart bosszút
állni, vagy tán nem is gondolt semmire - ez még a legvaló
színűbb - , mindenesetre Bálint zsebre tette a kezét és a
győző „ahá" felkiáltásával vonta kérdőre a kis embert:
- A h á ! Hát hol volt négy napig?
- Inni! - kiáltotta erre a kufferos, és mindjárt fel is kapott
egy üveget és a szájához emelte, miközben másik kezét,
melynek talán szokatlan volt még, hogy nem kell a nadrágot
tartania - mert az tényleg spárgával volt átkötve - , hevesen
lóbálta. De az üveget épp csak a szájáig emelte, aztán megint
azzal a baromi riadt tekintettel Bálintra nézve, messze eltol
ta magától az italt.
- Nono, hát jól van, igya csak - mondta Bálint, és közben
szokása szerint, de azzal a külön szándékkal is, hogy
Henrietta esetleges unheimlich érzését csillapítsa, megsimo
gatta lánya szőke fejét.
- Csak igyon nyugodtan - biztatta Bálint, már maga is
nyugtalankodva a kufferos vad tekintete miatt, és most már
idegességből simogatta tovább Henrietta szőke fejét.
- Mért... mért akarják, hogy igyak?
Ezt Jávor Pali kérdezte. Henrietta az apjára nézett, aztán
a kufferosra, majd felpattant, hogy kimenjen a boltból, de
sebesen lóbálódzó bal kezével, mielőtt még Henrietta a pult
mögül kimehetett volna, a kufferos a pult mögött, Henrietta
mellett termett. Öklét rázva hirtelen nagyot ivott az üvegből,
de nem itta ki, hanem a földhöz vágta, s szilánkjai csöröm
pölve hullottak szerteszét. Aztán a kezére nézett, arra, ame
lyikben az előbb az üveg volt, és mintha tűnődne, hogy most
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mit csináljon vele, lassan kinyújtotta és Henrietta vékony
nyakát fogta át vele, miközben Henriettára rá se nézett, csak
Bálintra, méghozzá olyan tekintettel, mintha vallatni akarná.
Bálint dulakodni próbált, rendőrért kiáltott, de a kufferos
keze csak nem engedte el Henrietta nyakát. Közben Jávor
Pali egyszerre rákezdett a nótájára, szótagolva énekelte,
szemét Bálintról le nem véve, minden szótagot megnyomva
és minden szótagnál újabbat szorítva a falhoz merevített
Henrietta fehér nyakán.
Mi-kor-kezd-tem kuf-fe-rom-ba pak-kol-ni...
A rendőrnek szüksége volt a Bálint segítségére, mert a
kufferos dühöngött és utolsó percig tartotta Henrietta nyakát.
Mikor végre sikerült lefogni a kezét, Henrietta oldalt dőlt, és
elvágódó teste egy üveget is magával rántott a pultról. Jávor
Pali meg szakadatlanul a nótáját bömbölte. Bálint a du
lakodás közben szintén kapott tőle néhány ütést, de ezt alig
is érezte az aggodalom mellett: szegény szőke Henrietta,
egyetlen leánya, ilyen brutalitásokat kellett elszenvednie az
ő finom lelkével! Bálint hozzáhajolt, hogy magához térítse,
mert arra egyáltalán, egy percig se gondolt, amiről már
ebben a percben meg kellett győződnie, hogy a lánya a kuf
feros marka alatt feltámaszthatatlanul megfulladt.
Mindenki, aki Homokvárosban ismerte Bálint Oszkárt,
azt mondta, hogy ő ezt nem fogja túlélni. Egyedül Talpi Ele
mér volt más véleményen. Ő se volt vak, hogy ne látta volna,
hogy Bálint mindennél jobban szerette Henriettát, de más
részt, amint meggyőződése volt, hogy az ember nemcsak
üzletember és elnök, hanem ember is, éppúgy meggyőző
dése volt, hogy az ember nemcsak ember, az apa nemcsak
apa, hanem üzletember is. Az életnek megvannak a maga
jogai - mondta ő - , és ha fordítva történt volna, és ez az őrült
kufferos Bálint Oszkárt fojtja meg, Henrietta érvényesítette
volna ezeket a jogokat éppúgy, mint ahogy Bálint Oszkáron
is érvényesülni fognak.
Ezzel a meggyőződéssel Talpi már másnap fel merte
keresni az egy éjszaka alatt évtizedekkel megöregedett apát.
Maga Talpi is sírt, mikor meglátta Bálintot, és könnyek közt
vallotta meg neki, hogy ő azzal a gondolattal foglalkozott,
hogy ideje jöttén megkérje Henrietta kezét, s ilyenformán őt
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is nagyon közelről érte ez a rettenetes csapás, melyért senkit
okolni nem lehet, csak a kiszámíthatatlan végzetet. Az őrült
kufferos még az éjszaka irtózatos dühöngés közben meg
halt, és - folytatta Talpi - bármennyire is nem egyezik ez
meg az ő mostani hangulatával, de mint elnök kénytelen
erről is beszélni, ti. ő elhozta a 15 000 dinár biztosítási
összeget. Bálint erre még jobban sírt, sírt, mint egy gyerek,
és - mert az ember nemcsak ember, hanem kereskedő is, és
kereskedő soha számolatlanul nem vesz át pénzt - könnyek
közt számolta utána az asztalra tett bankjegyeket. Nagyon,
kimondhatatlanul szerette Henriettát! Mit ér neki most a
pénz! Nincs senkije már e földön! Talpi szerényen kérte,
hogy fogadja őt barátjának, őt, akit, ha akármilyen kevés is
az, amit nyújtani tud, őszinte nagyrabecsülés köt és
azonkívül a kegyelet is. így történt, hogy Henrietta - kinek
temetésén különben úgyszólván egész Homokváros talpon
volt - még a halálban is támasza volt apjának.
Miután Talpi néhány hónapon keresztül intenzíven
együttműködött Bálinttal, lemondott a „Bölcső és Sír" kihá
zasítási és temetkezési segélyegyesület elnökségéről. Az
egyesület körül később nagy botrányok lettek, mert a segé
lyeket nem tudta kifizetni, az új vezetőséget bíróság elé is
állították, az pedig mindent a régire tolt rá, amelynek Talpi
Elemér volt az elnöke. De Talpi Elemér ellen nem lehetett
semmi bizonyítékot se kovácsolni, mert bebizonyult, hogy a
belügyminisztérium által jóváhagyott alapszabálynak meg
felelően végezte az ügykezelést.
Bálintnak Homokváros főterén nagy szeszüzlete nyílt.
Talpi Elemér az üzlet tulajdonképpeni feje, s ez az eredmé
nyeken meg is látszik, mert a cég máris majdnem egyen
rangú a Lobmayer-féle részvénytársasággal. Bálint inkább
az üzlet adminisztratív munkáját végzi, a bevásárlásokat,
átvételeket, és a végletekig pontos és lelkiismeretes, s ezért
még mindig minden kicsiség éppúgy gondot okoz neki, mint
kisszeszkereskedő korában. S ha egy fiatal lányt lát, aki
Henriettára emlékezteti, mindig könnyezik.
(1926)
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II.
EGY ELVESZETT EMBER
(Novellák 1927-1938)

AZ UTOLSÓ CSÉSZE TEA

Tán észre sem venné az ember az idő múlását, ha olykor
nem ütközne bele cégtulajdonosokba, apákba és anyákba,
emberekbe, akiknek arcán a társadalmi fontosságuknak, a
megfigyeltség tudatának méltósága épületeskedik. De mind
untalan adódnak ilyen, korosabb férfiút már zavarba ejtő
találkozások, mert hát hogyan is szólítsa az ember azt az
ügyvédet, ügyvédnét, vaskereskedőt, akiket pöttöm lábú kis
kófickorukban ismert meg, s akikből azóta mindenféle cé
gek, dámák, előkelőségek lettek, míg a korosabb férfiúból,
kinek az idő múlását szemléltetik, semmi más se lett; ma
radt, ami volt: örök Lehotai bácsi, aki könyvelő. A gyere
kekből, uramisten, polgárok lesznek! Mozgás nélkül nincsen
idő, vagy idő nélkül nincs mozgás, így vagy úgy tanítják az
iskolában, hogy hogyan, arra már nemigen emlékszik az
ember öreg fejjel, de az biztos, az idő múlik, lám, múlik...
íme, a Hilduskának, a főnök úr unokájának lakodalmáról
osont el most Lehotai, a főnök úr unokájának lakodalmáról!
És még mintha csak tegnap lett volna Hilduska szüleinek a
lakodalma, ahová szintén meghívták Lehotai bácsit. Hil
duska szüleinek a lakodalma... Akkor még Lehotai nem volt
gyomorbajos és nem kellett éjfél előtt elszöknie, és nem kel
lett ilyen óvatosan csoszognia a síkos téli járdán. Az huszon
hat év előtt, és ősszel volt. Huszonhat darab esztendő me
gint, persze, épp annyi! A főnök úr, az eredeti, a kezdetből
való, már csak épp hogy be-benéz az irodába; az igazi főnök
a hajdani kis Pista lett, az, aki - ez is mintha csak tegnap lett
volna! - mindig az elhasznált, rossz tollakért kunyerált Le
hotai bácsinál, s akinek a leánya, a Hilduska, a mai meny
asszony. Jesszus, mennyi idő, s hogy múlik!
Lehotai bácsi így morfondírozott hazamenet, közben
mosolygott, sóhajtott is, fejét is csóválta, egy-egy szót han
gosan mondott ki, mint ahogy ez már különösen a magá
nyosságban élő, más agglegényeknek is szokása, és a botja
egyenetlenül kopogott az ismerős, hazafelé vezető járdán.
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Már botjának ez az egyenetlen időközökben való, hol
erősebb, hol csendesebb meg-megkoppanása is elárulta,
hogy Lehotai bácsi szíve ez órában rendetlenül vert, s a má
sik keze a pamutkesztyűben békétlenül heves, rövid gesztu
sokkal kísérte az ő időről és mozgásról való, elméletileg
ingatag, egyébként azonban igen világos gondolatmunkáját.
Nem az agglegények önző, morcos fajtájából való volt ő, s
nem is azok közé tartozott, akik azért nem nősülnek, mert
félnek az élettől és az élet folytatásától. Lehotai bácsi olyan
véletlenül maradt meg agglegénynek, vagy ha épp minden
nek kell, hogy oka legyen, hát akkor nem véletlenül, hanem
azért, mert hamar múlt az idő és ő későn vette észre, hogy
milyen hamar. Először nem is gondolt házasságra, később
már igen, de akkor még túlságosan kevés volt a fizetése,
azután meg múlt az idő és minden maradt a régiben, mint
Lehotai bácsi a cégnél, hová közel ötven éve, hogy belépett.
Hilduska szép menyasszony volt, őhozzá is odament,
vele is kezet fogott, mindenki kezet fogott vele, akárcsak a
többi meghívott vendéggel, s ez jólesett neki és tovább is ott
maradt volna, ha nem zavarja a kínos gyomorégése és a túl
nagy lárma, meg a késői szokatlan fennmaradás. És még
valami: maga a lakodalom, mely a többi lakodalmakat is
felidézte emlékezetében, a mások lakodalmait; valami szo
morú izgatottság, melyet ő fáradtságnak vélt, keserűvé tette
számára a megtisztelő együttlétet az ismerős gyülekezettel.
Ha okoskodó ember lett volna, akkor talán faggatta volna
magát, hogy tán irigység, késett életvágy sose tüzelt tűzhe
lye, egész hosszú, egyforma élet támadt-e rá nyugalmára, de
Lehotai bácsi egyszerű ember volt és csak annyit mondott
magában, hogy ideje már hazamenni.
A szobája - egyébként barátságos legényfészek, melyet
pedáns, jó bejárónő takarított - természetesen nem volt
fűtve, s mikor Lehotai bácsi a lábtörlőt dörzsölte kalocsnija
talpával, akkor erre való tekintettel lelkében elhatározta,
hogy sietni fog a lefekvéssel s remélte, hogy neki mindjárt
jobb dolga lesz, mint amazoknak ott, mert ő mindjárt ágyá
ba fog bújni és álláig húzza magára a jó meleg dunyhát.
Ámde felcsavarván a villanylámpát, körülnézett a szobában
és az ágy ugyan fehéren megvetve mosolygott, és az ágy
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előtt a pokrócon szelíd két hű állatként várt rá a pár puha,
meleg papucs - a késői óra ellenére mégse maradt meg a
lefekvéshez való kedvénél, sőt inkább annyira ébernek
érezte magát, hogy elképzelhetetlen lett volna: így lefeküd
ni. Heves, testi-lelki éberségérzés volt ez, olyan nyughatat
lan, pezsgő éberség, mely nálánál jóval fiatalabb embereket
szokott elővenni, akiket ha elővesz, akkor vagy bolondul jár
nak föl-alá a szobájukban, bolondul a kimerülésig, vagy
elszabadulnak hazulról kávéházba, utcára, társaságba, hogy
ha nem még rosszabb helyekre. Alighanem az a pohár fehér
bor okozta ezt, amit Lehotai bácsi a lakodalmon hörpintgetett, de akármitől is, elég az hozzá, hogy lefekvésről szó se
lehetett, s tekintve, hogy a holnapi nap vasárnapra esik,
elhatározta, hogy kiruccan a szokott kerékvágásból: gyorsan
nekiállt és tüzet rakott a kis vaskályhába. Mikor már égett és
ropogott a fa, a játék annyira megtetszett neki, hogy még egy
lépéssel tovább ment. Ha az ember nem álmos, ha csöppet se
álmos, és a tűz már úgyis ég a kályhában, s másnap alhat,
ameddig akar - ugyan mért ne tegyen fel az ember, ha éjfél
is van, akkor is, egy kis fazék vizet, és miért ne főzzön
magának finom meleg teát? Mindjárt kedélyesebb lesz a
szoba.
Sürgött-forgott Lehotai bácsi, valósággal szertartásosan
bánt saját magával. A kis asztalt közelebb húzta a kályhához,
a papírmasé tálcát leterítette piros szegélyes tálcakendővel, s
úgy tette rá az alsó tányérral együtt a csészéjét. A vizet óva
tosan öntötte a kannába a tealevelekre, és a csendben élvezte
a víztől felsistergő teát, a gőzt, a tea aranyszínét, mely a vil
lanylámpa aranyfényétől még aranylóbbnak látszott. Szép
nyugodtan és hihetetlenül fontosnak érezve magát állt a kis
asztal mellett, várva a megfelelő pillanatra, mikor a tea már
eléggé sárga lett, s aztán a szűrőn keresztül leöntötte a csé
széjébe. Az asztal mellett a kályhánál a kedvenc, kényelmes
karosszéke állt, s most közelebb húzva magához a csészét,
leült. Önmaga és sorsa iránt legjobb szándékkal ült le,
határozottan azzal a szándékkal, hogy ma éjjel ő is egy kis
szerény lakodalomfélét folytat itt, élvezni fogja a szobáját, a
nyugalmát, a kényelmét, a tea ízét, az egész élet ízét, és
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éppen kedvtelve készült szemét az ő birodalmán körüljárat
ni, amikor különös dolog történt.
Mert miután az előkészületek megvoltak és a szoba
igazán otthonosan és a rendkívüliség varázsában nyújtózott
a ropogó kályha melegétől - Lehotai bácsi egyszerre
egészen megzavarodott, magával szemben bizonytalan lett.
Azzal kezdődött minden, hogy valami fekete pont irritálta a
szemét. Ez a fekete pont egy közönséges szemölcs volt
Lehotai bácsi simára borotvált képének bal pofacsontja
fölött. Összehúzta a szemét, vonogatta az arcizmát, jobb
szemével, bal szemével kancsalított - a szemölcs mégsem
tűnt el, valahogy most szemet szúrt, és soká tartott, míg
tudott nem gondolni rá. És ekkor történt a még különösebb
dolog. Lehotai bácsi egyszerre egy kezet látott kinyúlni a
teáscsésze után. Oldalt vetette a fejét, persze, hogy nem ült
mellette senki. A kéz azonban ott meredezett kinyújtva a
szeme előtt, az ujjak szétnyíltak és a csésze fülén megint
összefogództak. Lehotai bácsi előrehajolt. Fele se tréfa: a
kéz éppolyan, mint az övé, s a jégering kilátszik az ing alól
a kézfejnél. Ördögbe is, hisz ez az én kezem, az én karom dünnyögte magában méltatlankodva, és úgy is volt. És még
is, a szeme megbabonázva nézte, mit csinálnak az ujjak az
előrenyúló karvégen. Az ujjak a csésze fülét fogták, aztán a
kar megmozdult, a csésze megemelkedett és Lehotai bácsi
szájánál állt meg. Érezte a porcelán melegét, és mégis,
mintha a szoba másik sarkából nézne ide a kályha felé arra
az emberre, aki nem más, mint ő, és aki ott a csészét felemeli
és a szájához érinti. A fogai összeütődtek és a keze mintha
megbénult volna. Csak bizonyos idő múlva tudta vissza
ereszteni a csészét az alsó tányérra, s mikor a csésze az alsó
tányérhoz ért és kicsit csörrent, Lehotai bácsi összerezzent,
kezét leeresztette és egész ki volt kelve magából. Mint ahogy
nehezebb számolási műveletnél szokta lehunyta a szemét,
hogy tisztábban tudjon gondolkodni. És ahogy lehunyta a
szemét, egyszerre megint látott: látott egy embert borotvált
arccal, holdvilág fejjel, barna karosszékben, kis vaskályha
mellett, lehunyt szemmel, és a bal pofacsont felett egy
szemölccsel... Mit keres ez az ő karosszékében, mit akar
tőle, mi köze őneki ehhez az ott ülő Lehotaihoz? Lehotai
;
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bácsi felpattant, tágra nyitotta a szemét, nevetett maga
magán és igyekezett megnyugodni. És nem tudott megnyu
godni. Mert ahogy fel-alá járt, vagy valamelyik fiókban
matatott, vagy ahogy az ablakhoz ment - ezeket a mozdula
tokat valaki más csinálta, akit Lehotai bácsi vacogva szem
lélt és nem értett. Kimerülten ült vissza a kályha mellé a
karosszékébe. És látta, hogy valaki kimerülten ül vissza a
kályha mellé a karosszékébe, és rémlett neki, hogy ez a vala
ki ő maga, akihez őneki semmi köze sincs. Karok, lábak, fej,
ujjak. - Lehotai bácsi bámulta őket, és rémülten dőlt hátra. Kiiszom ezt a csésze teát, és aztán lefekszem és jól kialuszom magam - gondolta, és egyszerre hallotta a saját gon
dolatát, mintha valaki idegen hangosan gondolkodna a
szobában! De azért ki akarta inni a teáját, mert ha barátság
talan is volt ez az egész furcsa állapot, tudatában volt, hogy
ez csak igen-igen sajátságos, de múló izgalmi állapot, mely
nek különösebb jelentősége nincs. Ezért nagyon csodálko
zott, mikor újból fel akarta emelni a csészét és a karjában
nem volt elég erő hozzá. Próbálgatta, erőlködött, túl nehéz
volt a karja, nem bírta többé fölemelni.
így halt meg Lehotai bácsi nagyon csodálkozva.
(1927)
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ANGÉLA

Csak a sötétzöld, nagy levelű tömpe fáról tépett
gyümölcsre, a füge tejes szárára, puha, szőrös héjára és min
denekelőtt a szájban elolvadó édes ízére emlékezett. Ez volt
az egyetlen, ami a távoli, egykori hazai vidékekből megma
radt a kontyos fejében, a fekete, csillogó szemében és az
ínyében. Csak hallomásból tudta, hogy Olaszország egyik
legnaposabb, forró szögletéből indult vándorútra. Hol az
apja, hol az anyja hátán, végül a saját, többnyire meztelen
két lábán. Sok országba, sok nagy és kisebb városba vetődött
el. Idegen szavak ragadtak meg emlékezetében, azt sem
tudta, melyik nép nyelvéből. A sok, sűrűn következő hely
változás csupán egyhangú ismétlése volt a változatlannak:
sok ennivaló sehol sem jutott, s elég is csak néha.
Valahol, szintén régen, lemaradt az anyja is; Lucia né
ven emlegette, ha eszébe jutott a boldogult - la m i a
L u c i a , mondta az apja - , s további változást, amire már
tisztán emlékezett, az jelentett, hogy mikor az apja lába már
elnehezedett a nagy vándorutak folytatására, akkor meg
próbáltak valahol Stájerországban egy kicsit hosszabbra
megállni. Az öreg mindenféle, mulatságos pofájú bábukat
faragott, a képüket Angéla pingálta be, és aztán, felosztva
egymás közt a furcsa nyelvű várost, árusítgatták forgalmas
utcákon, kávéházakban és éjjeli mulatóhelyek előtt. Aztán ez
sem ment tovább, illetőleg megint tovább kellett menniük, és
így jutottak utolsó állomáshelyükre, egy nagyvárosba, ahol
megint új nyelven beszéltek az emberek, Pestre; ott valami
szigorú papírgyár csodálatos szerencseképp a jármába
fogadta az öregedő fantaszta taliánt.
Angéla is nagylány lett közben, és egy építésznél kapott
munkát. Cselédnek kellett volna lennie, de mert még beszél
ni sem tudtak vele, és mozogni sem tudott kellőképp egy úri
lakásban, nemhogy takarítani, jószívűségből az építész egy
kifogyhatatlannak látszó, nagy, piros téglarakás mellé állí154

totta; valami nagy házat építettek ott, sokemeleteset, s
Angéla dolga az volt, hogy egyenként lódítsa fel a téglákat
egy másik nő kezébe, aki magasabban, egy állványon állt.
Ha Angéla elunta magát a téglarakás mellett, akkor ő ment
fel az állványra, s dobta onnét magasabbra a téglát, míg az ő
helyére, a földre, a másik nő állt, egy Ambrus nevű kőműves
szőke felesége.
Angéla örült. Csillogó, fekete szemmel nézte, mint
röpülnek kezéből a piros téglák; erős volt, s olyan könnyen,
akkora jókedvvel hajította magasba vagy kapta el őket, mint
ha nem is pénzért, csak a maga mulatságára labdázna. Fent
ről, valahonnan a magasból, ahol már szinte az ég kezdődött,
a kőművesállvány kerítéséről kedvtelve nézte a szép lányt a
hórihorgas Gábor, és nevetve figyelmeztette, a magasból le
lekiáltva, hogy ha nem vigyáz, meglátja, ki fog sebesedni a
tenyere. Úgy is lett. És mire aztán az Angéla szép, nagy keze
hozzákeményedett volna a munkához, egyszerre csak meg
eredtek az őszi esők.
Az a Gábor pedig, aki éppen olyan nevető szemű, és
olyan nagy szál legény volt, hogy még Angéla is épp csak a
válláig ért, munka nélkül maradt, akárcsak a bogárszemű
jövevény lány. Együtt vették hát nyakukba a nagy várost,
hogy új munkát keressenek, mert a fiú jobban kiismerte
magát Pesten. Igazából csak ürügy volt ez a naphosszanti
mulatságos csavargásra, hisz Gábor jókat mulatott azon,
hogy Angéla milyen furcsa módon, hol c i t t á n a k , hol
S t a d t nak nevezi a várost, és virág helyett az egyik villa
kerítésén át ügyesen letépett rózsát f 1 e u r nek nevezte. Alig
értették meg egymást, de ezen is nagyokat lehetett nevetni.
Ha közben hol az egyik, hol a másik csakugyan hozzájutott
valami alkalmi keresethez, mint jó cimborák, másnap együtt
hágtak a pénz nyakára. A nagy szál barna legény akár
mennyit evett, mindig éhes maradt. Ezen Angéla - hisz hoz
zászokott, hogy az embernek nagyon kevéssel is be kell
érnie - elszörnyülködött, bámulta is a nagy étkűt, mint vala
mi csodát, és nagyokat mulatott. S mert az öreg olasz nem
bírta ki a portásfülke ketrecében, akármilyen rossz volt a
lába, úgy döntött, hogy épp azért, mert már öregszik, nem
várhat a szerencsére, hanem elébe kell sietnie, s megint
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kezébe vette a vándorbotot. Az öreg helyén, a harmadik
emelet felett, a padláson, a két fiatal, Gábor és Angéla rakott
magának fészket.
- A szoba szoba. S ebben még sparhert is van - mondta
Angéla, mikor nem sokkal azután, hogy ott megtelepedtek,
Gábor szidni kezdte a sötét, udvarra nyíló kamrácskát. An
géla nevetett, mint ahogy a Gábor nagyétkűségén is jót mu
latott. Öröme telt benne, hogy olyan ura van, aki nem éri be
akármivel; ő, Angéla, még azt is élvezte, hogy olyan messzi
re ellátni kis kamrájukból. Ha az ember lenéz, mintha kiszá
radt kút fenekére látna, és szédül, mint a körhintán, amire
csavargásaik idején Gábor be-befizette.
Rég nem ültek körhintán. S ha éhesek voltak, Gábor most
már nem akart csatangolni vele, mint azelőtt. Nem is
nevetett annyit, mint régen. Káromkodott, meg-megmorogta
a hideget, mint valami vakkantgató kutya, haragudott, és
nyavalyatörést kívánt a zsibárus fejére, akinek a tél elején
még az ünneplő ingét is el kellett potom áron adnia. Ha
nagyon foga volt a hidegnek, fel sem keltek a csupasz szal
mazsákról, melyen csak egy elnyűtt takaró gubancolódott
magában. Angélának rég szerzett tapasztalata volt, hogy
nemcsak nem fázik, de az éhséget is jobban bírja az ember,
ha szépen i n 1 e 1 1 o , fekve marad.
- Jó itt, még a hólé se csurog be - mondogatta Angéla, és
rég begyakorolt türelemmel várt a majd csak beköszöntő
tavaszra és az új munkalehetőségre.
Gábort kezdte bőszíteni ez a nyugalom. Épp az, hogy
Angéla természetesnek találta, hogy amíg a tél tart, addig mi
mást tehetne az ember, mint koplal és fázik, és várja a
tavaszt. A p o v e r e l l o - így nevezte Angéla - , Gábornak a
gondolata egyre gyakrabban somfordált irigykedve Ambrus
kőművesek meleg tűzhelye körül. Azok is munka nélkül
voltak, még gyerekük is volt, s Ambrus kőművesnek mégse
kellett eladnia a télikabátját, sál is van a nyaka körül, és
fütyül a télre. Ambrus felesége már nem olyan fiatal, nem is
olyan szép, s mégis érti a módját. Az magyar asszony, és
nem ilyen, ki tudja, hátha nem is olasz, hanem valamiféle
cigány eredet. Ha Angéla feltápászkodott mellőle a szal
mazsákról, és a penészvirágos falak között fölragyogott a
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fiatalasszony meleg fényű barna teste, Gábor kezdett homá
lyos gyűlölettel sandítani erre a buta, haszontalan szépségre.
Ingerelte, ha aludni látta, és még inkább, ha a farkasordító
hidegben is valami idegen dalt dudorászva mosdott. Egyszer
aztán a maga nagy éhségére és olyan dühre riadva, hogy
törni-zúzni szeretett volna, Gábor fogcsikorgatva fenyegette
meg.
- Ha megtudnám egyszer, hogy te valakivel megcsalsz,
biz' isten, agyonvernélek!
Angéla elcsudálkozott a hóbortosán, és hirtelen támadt
anyás gyöngédséggel, csendes nevetéssel vissza akart bújni
melléje a takaró alá. Gábor azonban ellökte magától. Angéla
ajka körül még ott volt a mosoly, mintha kissé reményte
lenül, de még visszakéredzkedne. Gábor azonban hirtelen
mind a két öklével ráütött, s mintha ez a két ököl, tőle külön
válva, nem telt volna be az ütlegeléssel a néma, forró s moz
dulatlan testen. Mert Angéla meg se szisszent. Gábor végül
is lihegve pattant fel, magára kapta ruháját, és elrohant.
Mikor az ajtó becsapódott, Angéla még mindig várt. A
lépések azonban elhangzottak, s ő ott maradt a szalmazsá
kon, és sandított föl a plafon egyik repedésére, mintha onnan
várna valami magyarázatot. Tudta, a férfiak nehezebben
viselik el, ha rosszul megy a dolguk. Úgy látszik, hogy
valakin ki kell tölteniük a beléjük szorult keserűséget. Mit
használt volna, ha visszaüt? Állt az ablaknál, és csak bámult.
Ki kellene valamit gondolni, mert egyszer ezt is el lehetett
tűrni, de többé soha! Sáros, szürke kis ablakok néztek vele
szembe. A négy oldalról magas falakkal körülvett kis udvar
eddig a körhinta mulatságos szédületét juttatta eszébe, ha a
magasból, ahonnan ellátni messzire, hirtelen lenézett. Most
azonban mintha először látná, beleborzadt, hogy milyen
mélyen van alatta az a piszkos kis udvar. Soha még így nem
sajnálta, de ennyire még sohase is szerette ezt a mindig éhes,
bolond, szegény, nagy szál, jó embert.
Gábor az utcán épp csak megbillentette fejét Ambrus
köszöntésére, amikor szembetalálkozott vele. Szembeötlőit a
jó cipője. Rendes és rendben tartott, bajuszos, barátságos
személy ez az Ambrus. - Nem cserélnék vele mégse! - biz
tatta magát Gábor, élvezve, hogy valójában megveti.
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Itt mindenütt munkások laktak. A szerencsés kevesek,
akiknek volt munkájuk, már rég bementek a gyárba. A töb
biek alighanem igyekeztek odúikban megtoldani az éjszakát.
Az egyforma magas, szürke házak közt a kocsiúton csontos,
rossz gebék, prüszkölve és gőzölögve, egy szeneskocsival
vesződtek. A kocsis, kantárjukat húzgálva s ostorát csattog
tatva, maga is térdig az eltakarítatlan, magas hóban, keser
vesen nógatta az állatokat. Valamelyik emeletről szennyvizet
loccsantottak ki az utcára, aztán gyorsan becsapták az
ablakot.
Az olvadó hó szuttyogva ette bele magát Gábor lyukas
cipőjébe. A fűszeres a jó meleg, sárga, prémgalléros, rövid
bundájában a boltja ajtajából unatkozva nézte az álomverte,
kihalt, havas, reggeli utcát. Előre is szigorú képet vágott,
mikor Gábort megpillantotta, nehogy az nála újabb próbál
kozásra merészkedjék.
- Ennek nem fázik még a nyaka se - gondolta Gábor, s
feltűrte a maga kiskabátja gallérját, de olyan görcsösen mar
kolta meg, mintha valakit meg akarna fojtani. Mert egy
szerre csontjáig fájt, cudarul élesen harapott bele a gyanú:
Mért tűrte az asszony olyan megadással az ő vad öklét?
Gondolatban sorba vette minden férfi ismerősét. Nyug
talanul fordult vissza, s hogy ne kelljen még egyszer a fű
szeresbolt előtt elmennie, kerülő úton, de annál inkább sietve
ment haza.
Angéla azonban már nem volt otthon. Gábor, lerúgva a
vizes cipőjét, rádőlt a szalmazsákra, magára húzta a takarót,
és félig alva, félig ébren várt. A gyári kürtök - mind a három,
amelyik még dolgozott - egyszerre visongták el a delet.
Angéla még nem jött. Ledobta magáról a takarót, undorral
nyúlt a rongy cipője után, és aztán elindult. Senkinek se
mondta meg, hogy Angélát keresi, csak mintha a ráérő
ember henye, fecsegő kedvéből tenné, be-benézett sorba az
ismerősökhöz. Estére még Ambrusékhoz is eljutott. Akkorra
már elfojtotta magában, hogy Angélát fogta gyanúba, csak a
korgó gyomrát érezte, mert előző este óta csak a nyálát
nyeldeste a hidegben.
Ott tűz pattogott a konyhában, s Ambrus szőke felesége
épp a duzzadó, fényes májashurkát vette ki a ropogó zsírból.
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Afféle vékony húsú, híg vérű szőkeség, Angéla kisujja töb
bet ér - állapította meg magában Gábor, és Angéla hosszú
hajának a sötétjére gondolt, amikor az esténként a fésű alatt
sercegve szórja a szikrát.
Ambrus is megjött, s Gábor is kapott helyet az asztalnál;
a család a vendéggel együtt ülte körül a hatalmas, egy-egy
késszúrásra hegyeset freccsenő hurkát. Egy kis szöszke lány
eközben egyre az apja nagy bajuszát húzogatta, s az vala
hányszor túlzottan nagyot szisszent, a kicsi felkacagott. Életgőz, nevetés, lárma, gondosan sürgő-forgó asszony... Gábor
jóllakott, s szinte elfelejtette, hogy nemsokára már megint
ott lesz fönn a sötétben, a hideg vackában, a sok használattól
porrá tört szalmán.
De mikor az asszony kivezette a gyereket, hogy lefek
tesse, Gábor hátrébb húzta székét az asztaltól, lábát ke
resztbe rakva, fél szemét a maga agyonázott, rongyos cipő
jére vetve, egyet köhintett, s ártatlan hangon érdeklődött:
- Aztán hol dolgozik most az asszony?
Ambrus ferdére húzott szájjal csak vállat vont.
- Aki kíváncsi, hamar megöregszik. Nem vagyok rá kí
váncsi. A gyereknek van mit ennie, én se panaszkodhatom.
Olyan asszony ez, hogy jut ideje mindenre. Rosszalkodik a
gyerek, hallod, nem akar szót fogadni! Bemegyek, várj
csak...
Gábor kihasználta a pillanatot, az asztalról egy darab ke
nyeret dugott zsebre, s aztán megzörgette a szomszédos
szoba ajtaját, és jó éjszakát kívánt. Utálta Ambrusékat, utál
ta magát; sietett haza a kenyérrel a zsebében az ő asszo
nyához, az is biztosan éhes.
A sötétben az ablaknál, két karjával a felhúzott két térdét
átfogva, gubbasztott Angéla. S mindjárt beleharapott az
odanyújtott kenyérbe, ő meg leült a lábához a szalmazsákra.
Hazamenet Gábor nagy kibékülésre készült, tréfákra, amik
kel majd megnevetteti az asszonyt... De ahogy itt ült a sötét
ben, a vigasztalan, süppedő szalmazsákon, és hallgatta,
amint az asszony mohón rágja a vendégségben lopott ke
nyeret, rosszkedvűen fújt a tenyerébe, lerúgta lucskos cipő
jét, és magára húzta a takarót. Még csak nem is kérdezte, hol
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járt Angéla. Rég volt, hogy Gábor úgy teleette magát, mint
ma, s ahogy végigfeküdt a szalmazsákon, már aludt is.
- Mi az, te nem fekszel le? - kérdezte, mikor a hideg
később fölriasztotta.
Nem kapott feleletet. Erre eszébe jutott, csak úgy föl
rémlett előtte Ambrusék sparhertja, hurkája, zsírja, a pirított
hagyma szaga és a meleg konyha. Káromkodott egyet.
- Legjobb volna, ha az ember ki tudná köpni a lelkét,
mint a slejmot. Mindjárt könnyebben lélegzene. Kiköpni,
mint ahogy Ambrus...
Árnyék mozdult, Angéla jött feléje a sötétben. Rátérdelt
a szalmazsák szélére, s két keze máris ott volt az ember vál
lán; úgy markolta meg, hogy fájt. Gábor nem is tudta, hogy
ennyi erő van az asszony kezében.
- Mint ahogy... - ismételte, de a nevet már nem tudta
kimondani.
- Mint ahogy... - ismételte Angéla is. Élesen hangzott,
mint valami segélykiáltás.
Gábor eltolta magától, és némán a falnak fordult.
Szokássá vált köztük a hallgatás. Gábor nehezen bírta ezt
a csendet, de már nem lehetett változtatni rajta, mert tör
vénnyé vált. Reggelenként elsietett hazulról, s csak este tért
vissza. Ha valami keresethez jutott, mert fel-felfogadták,
hogy havat lapátoljon, amit keresett, mindig megosztotta
Angélával. Az azonban mostanában egy falat kenyeret sem
hozott a házhoz. Még a meleg ebédet se, amit azelőtt he
tenként egyszer kapott az építésznél, akinek sok gyereke
volt, és mosni kellett rájuk. Az asszony szemében valami
fényesség, mintha lázas volna; valójában Gábor volt a
komor, komor az asszony még most se volt. Mit gondol? Mit
akar? - nézte Gábor, és várta a szót, de Angéla hallgatott.
Ajka, mint szoros, jól záródó kapocs. - Meddig bírja még?
Gábor már gyűlölte. Néha órák hosszat azon törte fejét,
miként alázhatná meg, hogyan, mivel bánthatná meg úgy,
hogy felsikoltson. De lehetett volna tüzes vassal is csipked
ni, Angéla még akkor is biztosan hallgatott volna.
Volt miről hallgatnia. Hozzászegődött a szerencse. Most
is rossz ruhában lótott-futott, de még ha úri ház ajtajában állt
160

is meg, nem csapták be az orra előtt az ajtót. Valami meglepő
lehetett az ábrázatán, mert minduntalan megtörtént, hogy ha
vaktában vagy hirdetésekre munkát indult keresni, furcsán
néztek rá, előbb a ruhájára, aztán az arcára, mintha megüt
köznének valami szokatlan ellentéten. O maga nem sokat
találgatta, minek köszönheti, hogy egyszerre van mit kupor
gatnia. Mintha m o s t másképp nem is lehetne, mint hogy a
dobozgyárban mégis legalább pár napra munkát adjanak
neki. Innen utat talált egy másik műhelybe; ott a mester
ugyan néha meg-megcsipkedte, de Angéla ezzel éppoly ke
veset törődött, mint később az előadásokkal, amiket a fiatal
fogorvosnő a társadalmi rend igazságtalanságairól tartott
neki; a fontos az volt, hogy a mester fizetett, és hogy délelőt
tönként a fiatal fogorvosnő szobáit takaríthatta. Kuporgatott
minden fillért, azt is, amit Gábortól kenyérre kapott. A fog
orvosnő mintha csak kitalálta volna, hogy mi hiányzik még
Angélának, egy kék ruhát is ajándékozott neki. Az úgy fény
lett, mintha selyemből lett volna.
Ekkorra már elmúltak a nagy hóesések, és Gábor megint
jó ideje semmit sem keresett. Angélának nem volt lelkifur
dalása: nemsokára itt a tavasz, megint építeni fognak, lesz
munka. Minden összekuporgatott pénzét, az utolsó fillérig,
el akarta költeni. Ha tudta is, hogy Gábor csak estefelé jön
haza, sietett, s két kezében csomagokkal - csupa ennivaló
val - , hóna alatt nagy köteg fával fordult be a kapun. Három
lépcsőt hágott egyszerre. Fent, a kamrában, begyújtott a
sparhertbe, aztán még egyszer leszaladt petróleumért a rövid
bundájáról híres szatócshoz. A régi adósságokat majd csak
tavasszal fogja kifizetni, de petróleumra még éppen futotta.
Ez az ő napja volt. Huncutkás mosollyal élvezte minden
saját mozdulatát. A tüzet még egyszer megigazította, az asz
tal közepére kirakta a kolbászt, a sonkát, a sajtot, a nagy
cipót, fehéret mint a kalács, mindenből annyit, amennyit ez
az asztal még nem is látott; bort is tett ki, mert az is volt:
méregdrága, boltból való, nagyon szép üvegben.
A szoba mintha maga is csodálkozna a barátságos mele
gen, s a zsugorodott belű lámpa is megmutatta, hogy csak
meg kell tisztítani a cilinderét, s akkor tud ő is vidám fény
lői

ben, még csak nem is füstölve, rendesen égni. Már nem volt
más tennivaló, mint felvenni az ajándékba kapott kék se
lyemruhát. Megigazította haját is; ezt Gábor azelőtt mindig
talán azért szerette, mert olyan sűrű volt, hogy el lehetett
bújni benne a fejének. P o v e r e l l o . Leste, hogy nyíljon az
ajtó. O, hogy fog nevetni, ha majd Gábor belép, megáll,
bámul egy nagyot, s aztán ütni fogja, ütni, verni... De csak
kettőt-hármat üthet majd rajta, annyit megenged majd neki,
hogy aztán, ha majd végre nemcsak magában, hanem han
gosan is fölnevethet, annál jobban szégyellje magát az osto
ba, az az ostoba, nagy szál, édes ember! Mint a tűzhelyben a
fa, úgy lobogott Angélában a türelmetlenség, és az előre
nevető öröm.
Megjött. Megállt az ajtóban. Hajszálpontosan úgy, ahogy
Angéla elképzelte. Majdnem baj történt, mert kevésen múlt,
hogy Angéla azon nyomban ki nem pukkad a nevetéstől.
Hogy el ne rontsa a játékot, hátat fordított, mintha ott a sa
rokban valami igazítanivalója akadt volna még. így legalább
hátulról is láthatja Gábor a fényes kék ruhát azokkal a szép,
cifra gombokkal! Csak kibírja, hogy ne forduljon meg, mert
ha meglátja ráncolt homlokát és a dühbe boruló embert,
akkor mindjárt, idő előtt kiül arcára az árulkodó, csiklandós,
nevető diadal: lám, azt hitted, hogy csak annyi vagyok neked
is, mint annak a senkiházi Ambrusnak az ő asszonya... de
ugye, jobban ismertelek, mint te magadat... lám, éhes kutya,
szegény kutya, szentem...
Háttal állt Angéla, az örömtől és a várakozástól már alig
bírt magával. Azonkívül mindennek a tetejébe ő is éhes volt,
és alig várta, hogy túlessenek mindenen, és leüljenek az asz
tal mellé, és mintha új lakodalmat csapnának...
Hiába várt. Lassan megfordult. Gábor komor arccal ott
ült az asztalnál. És evett. Angéla szeme tisztán látott, látta a
kelepcét, azzá vált itt minden, ez a kamra, ezek a falak, ez az
egész világ ezzel az emberrel. Menekülni kellene valahová,
messzire, máshová, de haladéktalanul, de azonnal. Levegő
kell, mert sikítani se tud, megfullad. Felszakította az ablakot,
és egyetlen gondolat nélkül, csak mint akit űzőbe vettek és
csak menekülésre gondol. Ki, a szabadba! Átvetette magát
az ablakdeszkán.
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Gábor, szájában a jóízű kolbásszal, odament az ablakhoz,
és bambán nézett le, bámult az olvadó hóbuckáktól fel-fel
csillanó sötét udvarra. A szűk udvar fölött magasan, egy
barna felhő mögül előrebukott a hold. Most már nem mert az
udvarra lenézni, de onnan lentről emberek lármája verődött
fel hozzá. Egy percig mintha csak az a kérdés lett volna
megoldhatatlan, hogy mit kezdjen a szájában levő jóízű
falattal, de az mintegy magától csúszott le a torkán. Indult le
az udvarba, mintha ott az emberektől - akik egyre zajosab
ban vitatkoztak - kellene vagy lehetne megtudnia mindazt,
hogy mi is történt és miért.
(1927)
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CSÉVÓ RÓZSI CSATÁT VESZT

Reggel, elmenés előtt, leakasztotta a falról a kis petró
leumlámpát, odaállította az ablakba, levette róla a cilinderét,
hogy megnézhesse magát a zöld üveg bádogfoglalatába
ékelt, szív alakú kis tükörben. Az üvegtartályban a maradék
lámpabél szárazon fonnyadozott, már régóta csak a tükre
szolgált, de az is félig vak volt. Egy pillantást vetett a
sovány, de még mindig friss asszonyarcra, mely a foltos
tükörből nézett vissza rá. Visszarakta a cilindert és újra
felakasztotta a lámpát a helyére, egy nevetségesen túl nagy
kampósszögre, melyet az előző lakó, a tönkrement asztalos
felejtett a falban.
- A fene egye meg - ropogtatta közben a fehér fogai közt.
- Mit dörmögsz már megint? - mordult rá a szoba
sarkából az embere. Hetek óta gubbaszt, hogy néha, mint
valami beteg állat, meg-megvicsorítsa a fogát. Ilyenkor csak
ki kell térni az útjából s akkor nem árt még a légynek se.
Csévó Rózsi tehát felelet helyett vállat vont. Úgyis tudja az
embere, hogy az a „fene egye meg" természetesen minden
nek és mindenkinek kívántatik, ha ez esetben csak a zöld
lámpa érintése fakasztotta is ki belőle.
Gazdagoknál másképp van. Ha azok kezükbe veszik va
lami holmijukat, nem kell, hogy attól valami rossz is eszük
be jusson: boltban vették, hazavitték - és kész. Szegény
embernek azonban mindene, amit a testén visel, s amit a
szobájában lát, csak úgy tapad a lemondások árának, min
denféle keserűségeknek izzadtságos rossz emlékétől.
A zöld lámpa Rózsi anyai öröksége volt. Nagynénje - A
te jó Julcsa nénid! - ahogy saját magát nevezte a Fántus
papucskészítő mester felesége - boldogította vele Rózsit egy
teli kosár mindenféle más, még hasznavehetetlenebb lim
lommal együtt. Tudta Rózsi, hogy maradt más is az anyja
után, aki az utolsó öt évében a papucsosék házában élt
kegyelemkenyéren. Pár darab bútor, főzőedény meg a íulbe164

valója - ezekről hallgattak a papucsosék. Rózsinak pedig
még meg is kellett köszönnie az anyja testvérének az érték
telen kacattal megrakott nehéz kosarat, melyet jó órahosszat
kellett cipelnie - mert ennyi volt az út az iparosmestertől,
aki, persze, benn a városban lakott - a Rózsi városvégen
düledező vityillójáig. Még másnap is fájt a karja a fületlen
kosárral való küszködéstől.
Már kendővel a vállán, elgondolkodva tétovázott most a
szoba közepén. A zöld lámpa volt az, ami megingatta a teg
nap esti elhatározásában, hogy ma reggel megint beállít
papucsosékhoz segítségért. A fene egye meg - ropogtatta
másodszor is Csévó Rózsi, csak halkabban, a fehér fogai
közt, mert hiába ingadozott, tudta, hogy a végén mégse
marad más hátra, mint hogy megint odatolja a képét, holott
nincs még tíz napja sem, hogy nagy dérrel-durral csapta be
maga mögött Fántusék házának rézkilincses kapuját. Nem
bírta türelemmel hallgatni a jó Julcsa nénit, aki nagy sóhajtozással bement ugyan a konyhából a kamrába, s az egymás
mellett függő nagy szalonnaoldalakból levágott és aprólékos
gonddal benn a konyhában sok papírba be is csomagolt egy
darabot, de keservesen sóhajtva adta át Rózsinak: - Szegény
jó édesanyád, de jó, hogy nem érte ezt meg!
- Az már nem szegény, hisz már meghalt, a szegény az
én vagyok! - mondta Rózsi, de erre Fántusné is könnyített a
szívén. Hogy úgy kell neki, a család szégyenére vadházas
ságban él egy semmirekellő jöttment lakatossal, akiről még
azt se lehet tudni, hogy ki fia-borja, s még nagy ünnepeken
se látni őket templomban. Csévó Rózsi erre odavágta a már
bepakolt szalonnát, s ő is csípőre rakta a kezét. Ugyan mi
köszönnivalója van neki az Úristennek? S ugyan miért
szemmirekellő az ő embere? Idejött a falujából dolgozni a
vagongyárba, s mit tehet róla, hogy most bezárták a gyárat?
S hogy vadházasság? Maradt volna inkább a hites urával, aki
keres ugyan most is, de iszik, és ha leitta magát, bottal esik
neki? - Mindjárt meg is bánta Rózsi a dühkitörését, mert
igazi összeveszés lett a vége, s még a szalonnát se hozta el,
amiért odament. S most, tíz nap után újra odamenni...
Félszemmel a gunnyasztó emberét nézte, mintha attól
várna segítséget. Az két évvel idősebb nála, erős, mint a
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bika, s mégis dajkálnia kell, mintha csak csecsszopó volna.
Makacs és buta, gondolta gyakran Csévó Rózsi, aki város
ban nőtt fel, és nem is látott azelőtt efféle falusi férfit. De
nem rossz ember ez a Sándor, csak igazi élhetetlen. Egy
hónapig, igaz, járt munka után, lótott-futott, tülekedett, de
aztán azt mondta: Nincs és nem is lesz! - s azóta ül nagyo
kat, alszik, s az arca sötét, mint a szénné vált keserűség. Csak
azt tudná, miket gondol így naphosszat, hallgatagon? Azt
tudta, hogy Sándornak is volt hites felesége, de nem tudtak
megélni a falujukban, az asszony cselédnek ment, a gye
rekük a nagyanyjánál maradt, de Sándor mostanában róluk
se beszélt. Azóta nem beszélt róluk se, mióta az ünneplőru
háját és az óráját is pénzzé kellett tennie. Megdühödött vala
mi félelmesen szótlan, tétlen dühvel, s a bivalyerejével ült,
csak ült. S tegnap itt volt a háziasszony, azt mondta, fél éve
adósak már a kvártélyért, még egy napig vár, ha ma délig
nem fizetnek, kiteszi őket. Sándor még erre se billent ki béna
közönyéből. Mikor egyedül maradtak, mintha nem is róla
volna szó, azt mondta az ő mély hangján: Hát meg kell
dögleni és kész.
Az ember nem kérdezte Rózsit, hová megy. Rózsi meg
nem mondta; tudta az ember úgyis, hogy amíg ez a föld föld
marad, nincs menekvés. Rózsinak mindig újra, akárhogy is,
de Fántusékhoz kell menni. Csévó Rózsi ment.
Amint messzebbre került otthonról s a mocorgó tavasztól
jó szagú és a szorgalmas söprűktől tiszta, kövezett utcákra
ért ki, a dereka kihúzódott. Ringó derékkal pedig bátrabban
lépegetett. Előbb csak azért, mert a kisvárosban ő lett a
rosszhírű Csévó Rózsi, és ez is rangot jelent, mely kötelez.
De aztán, hogy meg-megcsapta egy-egy szembejövőnek a
felfedező pillantása, s hogy az utcát szegélyező akác még
szemérmes illata a jövő-menő emberek lehelletével vegyült
körülötte: az utca, mint mindig, kellemesen éreztette vele,
hogy ő is számottevő, ő is él. A büszke testét érezte és nem
a foltozott szoknyáját, nem az avult kendőjét, melyek otthon
a négy fal között már maguk is oly csüggedtté tudták tenni,
mint amilyen nem is lehet más, csak az, akinek nincs egyet
len ép fölvenni való ruhadarabja se. Lassan friss, egyenletes
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pirosság takarta el az arca soványságát, s kezdett bátrabban
gondolni a csatára, mely rá várt.
Azért mégis megtántorodott az önbizalmában, mikor
meglátta a Fántus papucskészítő mester cégérével díszített,
fakerítéses, szigorúan takaros házat, különösen azt a kiska
put, melyet a hivalkodó fényes rézkilincsével tíz nap előtt
akkora zajjal vágott be maga mögött. De nyelt egy nagyot, és
a kilincset mégis lenyomta. A papucsosék gyereke - jóképű,
fekete kislány, aki az udvarból elsőnek látta meg őt - , amint
észrevette, futott hátra a konyha felé, és már messziről kiál
totta:
- Megint itt a Rózsi néni!
- Azt hittem, felénk se nézel többé - így fogadta Julcsa
néni. Egy lépéssel se ment elébe, csak állt a már ebédre
begyújtott tűzhely mellett, fehér köténnyel a nagy hasán.
Rózsi maga alá húzta az egyik, ragyogó tisztára sikált kony
hazsámolyt. Julcsa néni a tűzhelyen rakosgatott s a torkát
reszelgette. Előkerült a műhelyből Fántus mester is, a többi
gyerekek is, szám szerint öten. A gyerekek izgatottan, előre
nyújtott nyakkal meredtek a vendégre.
- Mi jót hoztál? - törte meg a csendet végül is Julcsa
néni.
- Bajban vagyok - mondta Rózsi, s bár tudta, hogy a
házban csak Julcsa néni szava számít, a barátságosabb képű
férjére pillantva ismételte meg nyomatékkal: Nagy bajban.
- Nagy bajban, te? - nevetett a nagybácsi, és bár Julcsa
néni bosszúsan sandított rá, mindjárt csípett egyet az
unokahúga képén. Fántus bácsi ezt sose mulasztotta el. Ugyan, ugyan! Nem kell mindjárt megijedni. Azt hiszed,
nekem olyan könnyű? A kereset mint egy bolha, az adó meg
kész elefánt! S mégse panaszkodnék, csak ha még egy
szer harmincéves lehetnék! Nagy bajban, te? Nincs az em
bernek ilyen ropogós, friss malacpecsenye színe, mint ne
ked, hogyha igazából rosszul megy a sora.
És nem véve le szemét a fiatal asszonyról, csettintett a
nyelvével.
- Én is éppen mondani akartam - nyomta meg a szót más
nyomatékkal Julcsa néni - , hál' Istennek, nagyon jól nézel
ki! Nem kell minden kis bajnál másokhoz szaladni segít167

ségért, mert úgy tartja a közmondás: segíts magadon, és Is
ten is megsegít. Nem úgy nézel ki, mint aki segítségre szo
rul. Én se kötöm senki orrára az én gondomat. Mindenkinek
megvan a magáé, édes lányom!
Rózsi értett a szóból. Ha még rongyosabb volna, akkor
azért szidnák, most meg úgy találják, hogy túl jó bőrben van
ahhoz, hogy megkönyörüljenek rajta. Rózsi arra gondolt,
hogy milyen mérgesen fogja majd Julcsa néni az „édes lá
nyomat" kiejteni, ha meghallja, hogy ezúttal nemcsak egy
falat szépen bepakolt szalonnát akar tőle. Látta, hogy mintha
az egész sparhelt az asszony alá fűtené, percről-percre egyre
jobban fűti a méreg. Érezte, hogy az arcával, a szemével,
azzal, ahogy ül, ahogy hallgat, mindennel csak bőszíti. S
mégse tudott szánnivalóbb, alázatos képet ölteni. Tudta, nem
illik ilyen mosolygó arccal, ilyen vígan csillogó szemekkel,
ilyen egyenes derékkal koldulni, de mikor látta, hogyan sújt
ja suttyomban dühös pillantásokkal Julcsa néni a Fántus
papucsost, a nyelve hegyével megnedvesítette az ajkát, hadd
legyen még pirosabb.
- Könnyű neked - mondta Julcsa néni, és csak hogy
csináljon valamit, lihegve húzogatta összevissza a tűzhely
plattniján az edényeket. - Csak próbáltál volna hat gyereket
a világra hozni, felnevelni, mint ahogy nekem kell, s közülük
öt még ellátatlanul a nyakamon! Öt gyereknek, öt segédnek,
két inasnak, velünk együtt tizennégy szájnak főzni minden
nap, édes lányom, minden nap...
- Ha csak van miből - mondta ki az irigy gondolatát
Csévó Rózsi, s mivel erre a nagynéni hirtelen lecsapta a
főzőkanalat a felháborodástól, azt mondta neki: Tudja mit,
cseréljünk, Julcsa néni, én mindjárt ráállnék! Csak azt nem
tudom - folytatta, egy kacér pillantással a kövér férjre te
kintve - , mit szólna hozzá a bácsi?
Fántus bácsi nevetett, mintha a hóna alatt csiklandozták
volna.
- Hanem, ha cserélünk - s Rózsi egy pillanatra behunyta
a szemét, hogy ki merje mondani - , akkor Julcsa néninek
kell a félévi kvártélypénzemet is kifizetni, ha csak nem akar
még az éjszaka az utcán hálni. Épp ezért jöttem. - Most már
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túl volt a nehezén, most már magának is meglepő biztosság
gal szembenézett a rokonokkal, s úgy bökte ki: - Erre kell
pénzt kérnem maguktól!
Fántus bácsinak torkán akadt a nevetés. Homlokát ránc
ba szedte, a vastag, kicsit mindig lelógó alsó ajka most úgy
odaszorult a felső ajakhoz, mint ahogy affektált fényképe
ken látni. De Fántus bácsinál őszinte volt a megdöbbenés.
Pénzt, pénzt eddig még sohase kért tőle senki. A gyerekek is
visszafojtott lélegzettel várták, mi jön most, és a szüleikkel
együtt némán bámulták a vendéget. Csévó Rózsi összébb
húzta magán a kendőjét. A kislány, aki elsőként vette észre
Rózsit az udvarban, s akit a csinos fekete arca miatt Rózsi
valamennyi gyerek közt legjobban szeretett, az izgatott
csendben izgatottan az orrát kezdte piszkálni. Rózsi egy
szerre csak úgy rávágott a gyerek kezére, hogy nagyot csat
tant.
- Mit turkálsz az orrodban! - rivallt a gyerekre Rózsi, s
felpattant. A kislány elbőgte magát.
- Hát nézd csak, hát ki vagy, mi vagy te itt? - harsant
most aztán a Julcsa néni éktelen hangja. Olyan közel ment
Rózsihoz, mintha a nagy testével agyon akarná nyomni. Elcsinálod a fattyakat, akiket világra kéne hoznod, de azért
ne hidd, hogy az én gyerekem is fattyú, akit csak úgy ütniverni lehet! S még te, te mersz pénzt kérni? Hát mért nem
nézed meg jobban, hogy kit szedsz fel az utcáról? Egy ilyen
személy, mint te, ne piszkítsa be a kezével az én gyerekem
bőrét! A lábad se érje többet az én házam földjét, fel is út, le
is út! Megértetted?
Rózsi egész a falig hátrált, a testes asszony meg szorosan
a nyomában. A kislány most már fület hasogatóan bőgött. S
Rózsi a faltól talán az ajtó felé hátrált volna, hogy menjen,
el, el innen, el a szavak elől, amiknek mindegyike mintha
szemen köpné, ha fel nem hangzik a szó az emberről, az ő
emberéről... A gyerek bőghetett s az asszony beszélhetett
mérget és epét. Attól fogva, hogy az emberét eszébe juttat
ták, csak arra gondolt, hogy a pénzt elő kell teremteni s csak
itt lehet előteremteni. A házat fölverő kiabálás közepette
egyszerre maga előtt látta az ő emberét, aki otthon gubbaszt,
és aki az ő hatalmas, de tehetetlen gyereke. Hogyisne, hogy
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föllélegezne Julcsa néni, ha ő most sarkon fordulna s be
csapná maga mögött az ajtót! Megvetette a hátát, s a szózu
hatag végén visszatérő kérdésre, hogy nem érti-e, hogy
kidobták - Fel is út, le is út! Megértetted? - , csak Sándorra
kellett gondolnia, s máris majdnem nyugodtan tudott felelni:
- Megértettem. Hanem elmondhat engem, aminek akar,
de én addig el nem megyek, míg nem adnak pénzt kvár
télyra.
Fántus bácsinak kinyílt a szája a nagy csodálkozástól.
Pénzt kérni, pénzt tőle még sose kértek, de hogy így is lehet
tőle az ő pénzét kérni... nem akart hinni a fülének, s rárivallt
a még mindig óbégató gyerekre:
- Kuss, az ember szót se ért!
A kislány megszeppenve hallgatott el. Rózsi pedig
kérdezetlenül, mint aki a hajthatatlan hitvallását vallja meg,
csak maga elé nézett és ismételte:
- Kell a pénz a kvártélyra. Ha rendőrért mennek, hogy az
vezessen ki, akkor odaülök a házuk elé, a kapujukba, ott for
duljak fel! Hadd lássa mindenki, hogyan bántak énvelem.
- Hát nézd... hát hogy is mondjam - szólalt meg Fántus
bácsi, aki látta, hogy a felesége csak levegő után kapkod, s
neki kell visszanyerni a lélekjelenlétét. - Egészséges fiatal
embereknek nem árt az, ha pár éjszaka nem hálnak ágyban.
Most már nincs olyan hideg... minek ijedezni? Legény
koromban, hej, hányszor maradtam jómagam is nemcsak
tavasszal, de decemberben, s nem is egyszer födél nélkül, no
és ma mégis én vagyok a Fántus papucsos, s itt vagyok, ami
a fő. A végén mindig akad valami, a végén mindig, én mon
dom! Nem eszik a kását olyan forrón... - és annyira meg
nyugtatta a saját derűs okoskodása, hogy békülékenyen még
hozzátette: - A kis holmitokat pedig, ugye, Julcsa, te se
bánod - berakhatjátok nálunk, hiszen tudod, hogy mi azért,
akárhogyis, mindig...
- Tudom - biccentett Rózsi. - De nincs mit beraknunk. A
télen még a sárga kasztnimat is, mindenemet pénzzé kellett
tenni.
- Képzelem, hogy elkótyavetyéltél mindent - pihegett a
nagynéni, majd Rózsi mozdulatlansága láttán a legyőzöt
tek kétségbeesésével tört ki. - Szégyentelen, szívtelen vagy,
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zsarolsz, megzsarolsz bennünket! A szomszédok, az utca
szájára kerülünk, s a testvérem lánya az, aki ezt tenné
velem...
Csévó Rózsi már csak félfullel hallgatott oda; most már
alkudni kezdtek. Fántus bácsi majdhogynem rimánkodott
egy kis belátásért, egészen az utolsó pillanatig, még akkor is,
amikor már Rózsi tenyerébe számolta a pénzt, pontosan a
felét annak, amivel Rózsi a kvártélyért tartozott.
Csévó Rózsi nem sietett hazafelé. Hagyta az utcát utcá
nak, nem nézett, nem hallott, behúzott nyakkal csak rakta a
lábát tempósan. Minden erejét kiköltekezte, s most a harc
elvesztett izgalmai után a megpihenő győztes kiábrándultsá
ga szakadt rá. Még az is eszébe jutott, hogy Fántusék se
gazdag emberek, és hogy ő csúf erőszakossággal csikarta ki
tőlük a pénzt. S hogy eszébe jutott Sándor, eszébe jutott a
jobb időkből való szagos szappannal megmosdott, simára
borotvált arcával, még ettől is csak jobban, még jobban
elbúsulta volna magát, ha egyszerre rá nem eszmél, hogy
győztes létére mért lett ennyire rosszkedvű. Sajnálta a
nehezen kiharcolt pénzt a háziasszony markától, sajnálta az
örömöket, miket a pénzért - a pénzért, ami a hóna alatt, a
retiküljében, még nála van - megszerezhetne. Ha meg
szerezhetne!
S Csévó Rózsi már nem fogta össze fázósan a kendőjét.
Sütött a nap, ringó csípőkkel s piros szája körül az ő befelé
nyíló mosolyával úgy gyorsította meg a lépteit, mint aki
találkára siet. Oda is sietett. Ha fene fenét eszik is, a pénzből
akkor is lecsíp valamit; ennivalót vásárol, ma délben jóllak
nak, s aztán magukra zárják az ajtót, mint lakodalom után a
fiatal házasok. Mert az biztos: ölelni, ahogy kell, szeretni, de
úgy igazán, azt tudott ez a Sándor. Időnként, különösen az
elején, emlegette ugyan a faluját meg a szerencsétlenségét, s
nem egyszer napokig nem lehetett elhessegetni a rosszked
vét. Ilyenkor, ha ő nem is mondta, Rózsi mindig tudta, hogy
falujabelivel akadt össze a városban. Csévó Rózsi annyira
nem szeretett semmiféle komorságot, hogy nem úgy, mint
más asszonyok, ő valósággal elszaladt, ha csak temetési
menettel találkozott. Sándorral kivételt tett, türelmes volt
hozzá azokban az órákban is, amikor úgy ült rajta a bú, mint
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valami csúf, kövér varjú a zöld fán. Kivételt tett vele, mert
ha Sándor néha bánkódott is, örülni még jobban tudott. A
legszebb idő a kettőjük életében arra az időszakra esett,
mikor becsukták a vagongyárat és Sándor munka nélkül
maradt. A nagy szál ember sűrű vére, az izmok, melyeknek
nem jutott végeznivalójuk, tomboltak, s még jó ideig mintha
hitte volna, hogy csókkal, öleléssel agyonölelheti a gondját,
éhségét, unalmát. Egyszerre roppant meg. Egész hirtelen
sötétség szállt a homlokára, borostásan hagyta a képét, megnémultan gunnyasztott, s nem lehetett többé lábra állítani.
- Hoztam ebédet - perdült be az ajtón Csévó Rózsi. Nem főznivalót, csak jó sok kolbászt, meg ezt a nagy darab
kenyeret. Hogyne, hogy még fát is vegyek, s aztán még a
tetejébe arra is várnunk kelljen, míg elkészül az étel! A
mindjárt az hamarabb van, nem igaz? Ugye, hogy jól tettem?
Rózsi a padkára, szorosan az embere mellé ült, s vállát a
vállához dörzsölve, az ölébe terített neki asztalt a kicso
magolt falatokkal.
- Jól tetted - felelte az ember az ő lassú, mély hangján, s
előhúzta kését, vágott Rózsinak is, és hallgatagon, tempósan
szúrt minden falatot a kése hegyére, s úgy vette a szájába.
Ha valaki oly régóta oly sokat hallgat, biztosan minden
félén spekulál, s ha valaki naphosszat is alszik, ki tudja,
miket álmodik össze. Tán még most se tud magára ébredni gondolta Csévó Rózsi - , de legalább tréfálkozna kicsit, ha
már nem is tud igazán jókedvű lenni.
Az ember körülményes gondossággal törülte bele bics
káját az utolsó falat kenyérbe, s csak miután visszarakta zse
bébe a bicskáját, szólalt meg vontatottan:
- Megint a papucsoséktól? Nehezen ment? - és nehéz
karját az egész arccal feléje forduló asszony vállára rakta.
- Nehezen hát! - nevetett Rózsi, és élvezettel utánozta,
hogy tette Julcsa néni mérgesen csípőre a kezét, hogy fulladt
el a hangja... S Rózsi már annak is örült, hogy végre, ha ő is
tartja szóval, megint beszélgetnek. Az ember nagy busa feje
most se vidult fel, és a két szeme, mintha nagy, sötét súly
húzná lefelé, tekintetével a földön állapodott meg.
- Hát csak vidd el a pénzt most a kvártélyért - dörmögte,
levéve karját a Rózsi válláról.
172

Az asszony azt gondolta, hogy ráér még, de Sándor indu
latba jött.
- Tán vigyem én, így világcsúfjára? Lehet nekem még
ezekben a rongyokban csak kidugni is az orromat az utcára?
Vidd, akarom, hogy most vidd!
Rózsi duzzogva vette vállára a kendőjét; az ember rá se
nézett. De mikor már az ajtóban állt, Sándor, az ő mély
hangján, utánaszólt:
- No... no - s még föl is kelt, s úgy folytatta: - Mit is
akartam mondani? Jó asszony vagy te, de olyan vagy, mint a
gyerek. Mit örülsz annyira a papucsosék segítségének? Ha
az ember két karja nem kell senkinek, akkor nincs segítség.
Egyszer jóllakik, csak annál rosszabb holnap, meg hol
napután, meg azután a koplalás. Gyerek vagy te, birka, jól
van, jól... No csak menj.
Azt is szerette Rózsi az ő emberében, hogy ha akart, úgy
tudott vele beszélni, mintha az apja volna, s azt is szerette,
hogy ha akarta, szigorú parancs volt a szava. S most ezt
különösképpen szerette rajta. Az volt a reménye, hogy neki,
akinek a papucsosékkal s most majd a háziasszonnyal szem
ben is éppígy erősnek kell lennie, szabad lesz majd az ő
emberének karjában gügyögő gyengévé válnia. De előbb a
háziasszonnyal szemben is csatát akart nyerni, mert az
ajtóban, míg Sándort hallgatta, elhatározta, hogy a már
megcsappant fél kvártélypénzből újból lecsíp valamit, és ha
visszajön, újból hoz magával valami harapnivalót. Azért is,
mert most inkább Sándornak hagyott mindent, és a kevés
után, amit evett, még éhesebb volt, mint reggel. Ha papucsosékat kezessé tudta tenni, elbánik majd a háziasszonnyal
is, akinek mégiscsak pénzt visz.
Mikor az újabb kis csomaggal a kezében s karja alatt
friss kenyérrel visszatért a városvégi házba, Sándor már nem
várta. Nadrágszíjával a zöld lámpa helyére, arra a rozsdás
nagy kampósszögre akasztotta föl magát, melyet az előző
lakó, a tönkrement asztalos felejtett a falban. A zöld lámpát
előbb leakasztotta, ott volt a lábánál.
így hát mikor beesteledett, Csévó Rózsi a padkán
egyedül ült neki a nagy kenyérnek s a kis ételcsomagnak.
(1927)
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PÉTER MUNKA NÉLKÜL

Kilenc órakor bezárják a hajléktalanok elől az éjszakai
melegedőt, és hiába zörget vagy lármázik az elkésett ember:
kilenc után nincs bebocsátás. Ez a szigorú rend, és Péternek
meg kellett a maga bőrén tanulni, hogy ha halottak is minden
istenek, a rend istene kérlelhetetlenül eleven.
Most aztán vehette tizenhat éves nyakába a havas és sze
les nagy várost. Az éjszakai melegedőből reggel hétkor, mint
a moslékot a dézsából, kiöntik az embereket, és este hétig
nincs visszabocsátás, mint ahogy este kilenc után sincs.
Péter előtt tehát majd egész huszonnégy óra állt, szemte
lenül, zsebre tett kézzel: gyere, legény, lássuk, hogy birkózol
meg velem! Péter a szemére húzta kalapját, rántott egyet
bővé lett nadrágján; belátta, ő a hibás, mért késett el. Ugy
kell neki. Ha az ember lába nem fázna, meg a fiile és a
gyomra nem szemtelenkedne, nem is volna olyan szörnyű az
egész, de a pokolba is ezzel a hosszú úttal: az ő falujától a
városig megették a kövek a bakancsa talpát, úgyhogy az asz
faltnak már csak a hús maradt, a Péter tulajdon talpának a
húsa. De muszáj volt, így kellett tennie: otthon már nem
akadt munka, ő meg csak nem fogja az öregek meg az apró
cselédek ínségét hizlalni. Majd csak akad valami az ő
számára; már a büszkesége is tiltotta, hogy erős legény, a
falu szeme láttára nyomorogjon. Tavasszal majd, ha vissza
megy haza, lesz mit mesélnie, elmeséli ezt a mai balsorsát is.
Hogy itt a városban milyen szigorú a rend.
Ahhoz már öreg városi volt, hogy a fényreklámok, a
nagy ívlámpák meg mind a városi csuda elbámészkodtathassák; három hete taposta már az utcákat, s már városi élete
második napján a kirakatok előtt se állt meg, és a legforgal
masabb utcakereszteződéseken is tempósan haladt át. Most
is, az embereket meg se nézte. Hamar hozzászokott, hogy a
prémes járókelőkre úgy nézzen, mint a fákra az erdőben: az
erdőn körösztülmegy az ember, ha erdőn visz körösztül az
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útja, de miként a fák a földnek másféle fiai, mint az ember,
ő maga is más volt, mint ezek az itteni tarka járókelők. Ha
egy-egy rongyossal, tehát magafajtabelivel került szembe,
akkor szívesen állt meg, ha lehetett, hogy kis útbaigazítást
kérjen. Az éjszakai melegedőhely fortélyára is egy ilyen
városi oktatta ki.
Most azonban, már három hét után, minden fortélyt kita
pasztalt. Az egyik ilyennek köszönhette, hogy ma éjszakára
az utcán rekedt. Addig várt a pályaudvar előtt még egy, no
még egy vonatot, míg késő lett és mégse, nem ért vele sem
mit. Nem akadt utas, aki rábízta volna a csomagját, hogy
elvigye a villamosig. A többiek, a született városiak, jóval
élelmesebbek. Addig zümmögnek az utas fülébe... szaladnak
utána... Fontos az - vigasztalta magát - , hogy három hetet
máris kihúzott, távol otthonról. Hanem most? A szél fújt, a
hó is csikorogni kezdett talpa alatt, és akárhogy is csende
sítette magát, ez este a gyomrát nem tudta megnyugtatni.
Lám, ha idejében megy a melegedőbe, most alhatna a töb
biekkel egysorban - bosszúskodott magára - , az álom ott
megint letromfolná az éhséget. De hát ami elmúlt, elmúlt,
most mégiscsak ki kellene agyalni valamit. Ravaszul
mosolygott, mintha a megfelelő ravasz gondolatot ezzel
akarná világra segíteni. Hanem az csak nem jött. Észre se
vette, de ahogy így vacogva ment a sok ember között az
éjszakai sietségben, és egyedül ő ilyen céltalanul, a ravasz
kás mosoly mindig reszketősebb lett, csak épp lökni kellett
volna rajta egyet, s menten sírássá csorbul.
Ehelyett azonban igazi mosollyá vált, mert a végén jó
gondolata támadt neki: itt, ahol épp most áll és emberek siet
nek el, földre veti magát, s ha kérdik, mi baja, megmondja.
És körül fogják állni, mindenki a zsebébe nyúl, és kérdezget
ni fogják, és talán még a kávéházba is beszaladnak, hogy
gyorsan, gyorsan valami kis maradék ennivalót hozzanak ne
ki. Egy kicsit szédülök, nem is kell nagyon maskarát játsza
nom - gondolta, s miután megvárta előbb, míg az arra járók
sorában rés támad, le is ült, épp ott, ahol állt, le az aszfaltra.
De senki rá se nézett, holott ő most már igazán és nagyon
szédült. Mennél többen mentek el mellette, annál inkább.
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Úgy ült ott, mindjobban a falnak húzódva, mint egy elta
posott állat.
- Éhes vagyok! éhes... - sepegte, de még mindig félve és
halkan, mert megijedt a gondolattól, hogy valaki csakugyan
meghallja és megáll. Lógó fejjel csak a lábakat látta, amint
gondosan kifényesített cipőkben, boszorkányos megközelít
hetetlenségben, tárgyilagosan lépkednek el mellette.
Soká gubbasztott így, magáról már csak alig tudva, mikor
eszébe ötlött, hogy apja mesélte: a háborúban az emberek
úgy fagytak meg, hogy csak a másvilágon ébredtek rá, hogy
megfagytak odalenn, s azért nem hagyták egymást a katonák
télen a szabadban aludni. Tizenhat éve és minden csöpp vére
egyszerre dühöngve ágaskodott fel a halál csúf gondolata
ellen. Egy-egy autó rohant el néha előtte, messze a sarkon,
ívlámpa alatt, egy rendőr járt fel-alá gumikabátban, gya
logjárót - késő volt már - alig-alig látott. Ez a néptelenség
megrémítette. Talpra állt, és amennyire lábai bírták, futni
kezdett. Aztán megállt körülnézni. Kapuk, boltok, ablakok
rendesen, erősen bezárva. Nemsokára hajnalodik, akkor tán
nem lesz ilyen farkasordító hideg, de enni, enni!
Most eszébe jutott: a falujából idekerült a városba egy
lány, aki rossz lány lett. Azt a lányt valamikor szerette. Első
éjszaka, mikor még nem tudta, hogy van a hajléktalanoknak
melegedőjük, és így kószált az utcán - de akkor még az
otthonról hozott fölső kabátban! - látta is kalaposán, smin
kelt arccal sétálgatni, majd befordulni egy kopott, nagy
házba, de a világért se állt volna szóba vele. Otthon a lány
anyja kérte őt, ha a városba ér, nézzen utána a lányának, de
ő kereken megmondta, azt már nem.
Most viszont oda akart menni és egyszer csak látja, hogy
épp az a ház előtt áll. Ez már nem a fényes házak közül való
volt; félelmes, kopott, nagy ház, és ennek, csak ennek nyitva
volt a kapuja is. Sokan laktak itt ilyen lányok, hogy találja
meg a falubelijét? Azt se tudta, mit mondjon neki. Sokan
mentek ki-be, míg egyszer csak valaki - épp az a lány volt!
- megszólítja. Most jött haza - a munkából. Alig ismerte
meg - mondta a lány. Péter csak épp felnézett rá.
- Éhes, éhes vagyok.
- Ma nem kerestem semmit - mondta a lány, aki szintén
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nem sokat kérdezősködött, nem is csodálkozott - , most min
denkinek rosszul megy.
Szobájába vezette, ott csak egy darab sajtot találtak,
kenyér nem volt hozzá, de Péter abból is jóízűt evett. A
fűtetlen szoba is melegebb volt, mint az utca, az a darab sajt
is jó volt, és Péter most már mosolygott. Az ágy vetve volt,
és a lány fáradtan kérdezte Pétert, hogy ugye, nem talált
munkát, és nincs hol aludnia. Péter elmondta, hogy nem
talált, és valóban nincs hol aludnia. Az ágy tiszta, de Péter
nagyon piszkos volt, és az ágyneművel, mondta a fáradt
lány, takarékoskodni kell. Lehúzta hát a lepedőt, a takarót is
csupasszá tette. Péter közben levetkőzött és aztán a lány is
lefeküdt mellé. Mind a ketten egyformán fáradtak voltak, és
át is voltak fázva, így jólesett nekik egymás melegítő teste.
Egymást átölelve, mint két gyerek, aludtak el.
(1927)
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KÖDBEN

Akkoriban az egész nagyváros napokon át sűrű ködben
kehesedett. A villamosok az izgatott csilingelésükkei és az
autók az el-elsápadó fényeikkel mintegy valószínűtlenné
transzponálták ezt az egész fölhordott óriási kőmasszát a
benne zsúfolódó hús-, hang- és anyagtömegekkel. Mintha a
nagyváros könyörtelen masszívitása hagyott volna alább
azáltal, hogy a körvonalak kivehetetlenné váltak. Kilátás
talanná zsibbadt szürkeség, nagy, leszakadt ősszomorúság
testvéresítette össze, mosta el a sarkokat és éleket. Még
vadidegen emberek is - már azért is, mert a ködben minden
ki kénytelen volt lassabban lépkedni - , még egymást sose
látott szemek is egymást keresve néztek össze: Köd, még
mindig köd - mondták egymásnak a pillanatra összeakadt
tekintetek. Nem volt éppen nagyon hideg, de azért a téli
kabát elkelt, és az egyébként tartózkodó modorú emberek is
bele-belekaroltak ismerőseikbe, kikkel az utcán össze
találkoztak. Öntudatlanul is jólesett érezni a kemény, tapint
ható emberkart, a szoros emberi közelséget.
Negyven és ötven év közötti az az ember, aki kezében
sétabottal ott megy a tömegben. A kirakatokban égnek a vil
lanykörték, noha dél van. Senki sem néz a kirakatokra, mert
mindenki hazafelé igyekszik, gyalogosan vagy a villamos
megállókhoz tolongva.
A sétabotos ember nem vár villamosra, de nem is úgy jár,
mint aki valahová tart. Csak megy. Céltalanok és hajlékta
lanok nem így ődöngenek. A sétabotos ember majdnem
elegáns, sőt egy kicsit túl elegáns. Mint általában a vidéki
úriemberek. A télikabátja egész kifogástalan. Talán vár
valakire? De még csak föl sem néz, sétabotja végét szemléli,
mint koppan és koppan lassú ütemben az aszfalton. Ha nem
hangzana különösen, azt lehetne mondani: megy, mendegél
a negyven és ötven közötti ember a ködben, mely őt a lármás
utcai forgatag közepette is valami különös csenddel burkol178

ja be. Munkások, dámák, tisztviselők, varrólányok, kereske
dők, hivatalnoknők, kisasszonynak öltözött ambiciózus cse
lédlányok súrlódnak jobbra-balra körülötte, ő meg csak a
botja negyét szemléli: kop, kop. A nagyváros utcáján mintha
valami erdőben barangolna egyedül. A lábát mindenesetre
már kissé nehezen emelgeti, mint az ember, aki messziről
jött.
Harmadik ködös napja már, hogy így sétálgat reggeltől
késő estig, éjszakáig. Csak a feje hajlik kissé előre, testét
egyenesen tartja, sőt feszesen, mint általában a vidéki urak,
akik adnak magukra. Az arcán sem látszik törődöttség; ez
nem olyan arc, melyen egykönnyen meglátszik valami. Az
álla erősen előreugrik, és úgy összeszorul az ajka halvány
széle, hogy szinte csikorogni hallja az ember a láthatatlan
fogakat. A szeme mélyen benn ül a vastag, fekete szemöldökív alatt. Mintha bújni akarna befelé a maga külön, oltal
mazó várába. Nehéz elképzelni, milyen lehetett ez a makacs,
pedáns és szigorú arc harmincöt-negyven évvel ezelőtt. De
aki elkapja ennek a sötét szemnek egyetlen riadt tekintetét, s
azt választja képzelete múltba visszavezető kalauzául, az
még azt is megérti, hogy már harmadik ködös napja - menet
közben néha egy-egy zsemlyét fogyaszt el, és semmi többet
- ez a meglett úriember pusztán azzal a szándékkal sétálgat
egy modern nagyváros modern lakosai között, hogy szeren
cséjét keresse.
„Lehetséges? Minden lehetséges. Tehát az is, hogy vala
ki az utca kövén találja meg szerencséjét - mondta magának.
- Különben minden csak azon fordul meg, hogy mennyire
akar az ember élni. Ha valaki kevésbé szívósan akarná az
életet, mint én, az az én körülményeim között csak azt gon
dolhatná, hogy már nincs lehetőség, meg kell válni a küsz
ködéstől. Nekem azonban van egy formulám, megdönthe
tetlen bizonyosságú formulája a biztatásnak: minden lehet
séges, minden, de minden."
Ez csak mint írott vagy kimondott szó nem újság, ellen
ben felfedezés, ha érzelmi állapot, az egész embert átitató,
átható érzés lesz. Minden, de minden lehetséges: ezt szél
sőségesen tragikus és ugyanakkor szélsőségesen optimisz179

tikus értelmében minden rosszra és minden jóra határtalanul
kiterjesztve megérteni, átélni talán csak negyven éven túl
lehet, s akkor sem mindenkinek. Minden, de minden lehet
séges - ez gigantikus remény, és ugyanakkor végső elszörnyedés, és nem akármilyen, hanem csak az érett, végső két
ségbeesés kaphat utána vigaszként.
A tanár úr, sétabotja hegyét figyelve a ködben - kop,
kop - , megnyugtató elégültséggel élvezte szabatos gondolat
elemzését, mintha pillanatnyilag élete egyetlen gondja volna
kihámozni minden rejtett értelmet, vonatkozást és tanulságot
élete új, nagy tételéből, ebből a váratlan, ebből a meg
döbbentő heroikus-romantikus igazságból, mely majdnem szerénysége tiltotta, hogy „majdnem" nélkül alkalmazza
kedvenc költőjének nevét, akiről a tanári disszertációját írta
- igen, majdnem shakespeare-i. Micsoda út vezet egy ilyen,
majdnem shakespeare-i igazsághoz egy szerény, lelkiis
meretes, mindig rendes pályafutásra készült vidéki tanárt!
Ha azelőtt, például hat évvel ezelőtt mondta volna neki
valaki, hogy minden, de minden lehetséges, ő, aki a köl
tészetet mindig különválasztotta a való élettől, oktató szóval
válaszolta volna: nem, ó, nem! Nem lehetséges, hogy a pil
lérek, melyeken civilizált társadalmunk élete nyugszik, a pil
lérek mint törvénytisztelet, erkölcs és igazságosság ledön
tessenek anélkül, hogy egész társadalmunk ne válna romhal
mazzá. Nem lehetséges egy társadalom, mely nem a család,
a házasság szentségének elvén épül, nem lehetséges... s így
folytatta volna, hiszen házas volt, az irodalomtörténet meg
becsült tanára, s házasságában és munkájában egyaránt elé
gedett. De aztán jött egy év, mely úgy kezdődött, mint a
többi, s mint tanév, úgy is zárult, s mégis - az 1914. év volt
ez - , minden más évtől különböző. Elvitték katonának, és a
tanár úr kénytelen volt bevallani, hogy olyan dolgokat
tapasztal, amiket azelőtt igen kevéssé tartott volna lehet
ségesnek.
És a nem lehetségesnek tartott dolgok áradata attól
kezdve sodorva vitte nemcsak őt, hanem az egész életet.
1918 felelt 1914-re, jött a forradalom. És amit a tanár úr sose
tartott volna lehetségesnek, neki, a képzett embernek szíve
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együtt ujjongott, egy véleményen volt millió és millió
műveletlen közkatona szívével, eszével, és még váratlanab
bnál: aki mindig féltékeny volt rá különféle, a kisvárosban
tartott irodalomtörténeti előadásai miatt, még az iskolaigaz
gató szívével is együtt dobogott az ő szíve, és általában min
denkiével. Mint ő, mindenki más is üdvözölte a forradalom
napját, mely véget vet az irtózatnak, a háborúnak.
De a nem lehetséges események sodra minden gátat
elborítva nőtt, csak nőtt egyre. Bekövetkezett, amit a józan
ész és a tanár úr sose tartott volna lehetségesnek: a for
radalom letörése után mintha senki sem örült volna a háború
végének. Mindenki a forradalmat szidta, s a háború idejét
mint dicsőséges korszakot magasztalta. Ugyanaz az igaz
gatója, aki vele lelkesedett a nagy változásért, őt mint for
radalmárt árulta be a minisztériumnak. A tanár urat méltat
lannak ítélték az ifjúság nevelésére, a gimnázium épületébe
a tanár urat nem engedték be többé. Mindez meglehetősen
távol esett minden józan észtől, valószínűségtől, s mégis
valósággá tudott válni.
S bekövetkezett, valóságként következett be az is, ami
nemcsak valószínűtlennek, hanem abszolút lehetetlennek
látszott: a tanár urat elhagyta a felesége, a nő, akit ő több
mint tíz éven át az ő gazdag irodalmi ismereteivel, a világ
irodalom nagy elméinek gondolataival lelkileg épp oly oda
adóan táplált, mint szerény tanári fizetéséből testileg. Az
asszonyka szülei és főleg fivérei akarták így, mert az új rend
ben rangos szerephez jutottak, és a család további kilátá
saiban kárt tehetett volna az egész kisvárosban egyszerre
vörösnek, sőt veszedelmesnek mondott és különben is ke
nyerét vesztett tanár.
A tanár úr szeme iszonyatos csodálkozással nézte a
lehetetlenségek valósággá vált fergetegét. Előreugró álla és
összeszorított ajka még keményebb, szinte öklelő kifejezést
öltött, mikor - mint magában mondta, mert már nem volt
más, akivel beszélhetne - levonta a konzekvenciákat.
így történt, hogy egy napon a megmaradt kis pénzének
nagyobb részével rendbehozatta ruhatárát, és anélkül, hogy a
kisvárosban, ahol csaknem két évtizedig szolgálta a
181

közművelődés ügyét, más is kikísérte volna a pályaudvarra,
mint a megfizetett suhanc, aki a poggyászát vitte, a negyven
és ötven közötti férfi, mint afféle tizennyolc éves ifjú, min
denesetre árva ifjú, vonatra ült, és felment a fővárosba. Már
nem elhatározás, szándék, terv, már tény volt, már benn ült a
fülkében, s még mindig felfoghatatlannak tűnt előtte, hogy
így történhetett.
Lehetséges? Lehetséges? - ismételte magában, össze
szorított fogakkal.
Hónapos szobába költözött be, ahova a poloskák miatt
már másnap alig leküzdhető undorral tért vissza. Ő - akinek
egykori élettársa, ami a tisztaságot s általában a háziasszonyi
erényeket illeti, felülmúlhatatlan volt! - , a tanár úr, aki a
művelt ember objektivitására sokat adott, ezt mélabús elég
tétellel még most is elismerte, feleségére gondolva. Poloskák
a fővárosban jobb házakban is legfeljebb afféle súlyosabb
náthának számítanak, mellyel időnként meg kell küzdeni, de
a tanár úr számára, aki vidéki úriember, tehát ilyen vonat
kozásban vidéki úriasszonyok neveltje volt, nem náthával,
hanem pestissel volt egyértelmű lakótárs a poloska. Éjszakai
nyugalma nem kevésbé szenvedett tőle, mint az önérzete.
Lehetetlennek tartotta, hogy ez az állapot tartósnak
bizonyulhat. A fővárosban, mely naponta száz és száz nyom
tatott újságoldalon küldi szét az országba az ismereteket s
általában az írott szót, egy képzett embernek az ő pedagógiai
múltjával egy ilyen városban meg kell kapnia a neki kijáró
helyet, s előbb-utóbb a szellem munkása méltóságának
megfelelő lakást is. Ez logikus.
És különben is lehetetlen, hogy manapság valaki éhen
haljon, vigasztalta magát később, mert hamarjában, a
főváros szellemi életében várt hely híján ez a szerény vigasz
is időszerűvé vált. Még az önérzetét sértő poloskás hónapos
szobát is el kellett hagynia, és hogy olcsóbb legyen a szállás,
többedmagával, egy munka nélkül maradt géplakatos és egy
pincér társaságában bérelt magának négy falat, voltaképp
egy rossz ágyat.
Lakótársai nem csodálkoztak rajta, hogy a tanár úr ilyen
sorsra jutott. Ebben volt valami sértő, illetőleg lett volna, ha
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azok egyébként nem bánnak vele különös, majdnem gyen
géd tisztelettel. A tanár úr idővel, bármily kellemetlen volt is,
apró támogatásokat is elfogadott a pincértől - hármuk közt
az egyedülitől, akinek munkahelye s azonkívül humora is
volt. Söntésben dolgozott, bérkocsisok, fuvarosok, gyári
munkások meg napszámosok közül kerültek ki a vendégei,
de hátha egyszer betéved hozzá egy szerkesztő is, akinek
majd, mondta, szót ejthet a tanár úrról, és csak egyszer üljön
benn a tanár úr valami szerkesztőségben, akkor majd
busásan visszafizethet neki.
Bármily furcsán hangzik is, a tanár úr, aki húsz évig élt
vidéken, s Pesten senkit sem ismert, bizonyos várakozással
nézett a lehetséges fejlemények elé, amikkel a pincér biztat
gatta. Mert lehetetlen, hogy ez soká így maradjon - vélte, és
a pincérben afféle, utolsó percben felbukkant őrangyalt
kezdett látni. De leszámítva az igen kis támogatásokat s azt,
hogy a pincér, amikor éjjelenként hazaérkezett, söntésből
lopott pálinkával vendégelte meg a gyér takarók alatt vacogó
két lakótársát - mindig előbb a tanár úrnak adta az üveget, s
csak aztán a géplakatosnak - , a tanár úr helyzete nem válto
zott. S mikor - minden valószínűség szerint épp a pálinka
lopások miatt - a pincér is facér lett, a viszonyok megmutat
ták, hogy tudnak még rosszabra is fordulni. Lehetséges? dermedt meg a tanár úr, mikor a pincér a megszokott éjsza
kai pálinka helyett a lesújtó hírrel vendégelte meg. És ez al
kalommal a tanár úr, aki természeténél fogva nem lett volna
szűkszavú, de lakótársainál „alsóbb néposztályokhoz tartozó
egyénekkel" nemigen tudott hosszabban beszélgetni, most
az izgalom hatása alatt beszédes lett. Elbeszélte, hogy a for
radalom napján ő, aki most ilyen helyzetben van, ő a gim
názium nyolc osztályának tanulói, az igazgató és az egész
tanári kar előtt ünnepi beszédet mondott az új idők hajnal
hasadásáról.
„ Ne szóljatok szükségről. A legaljasb
Koldus is, bár teng, bír fölöslegest.
Ha természetnek többet, mint mire
Szüksége van, nem adsz, az emberélet
Az állatéval egyértékű lesz. "
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Ezt akkor természetesen Shakespeare-ből, ünnepi
beszéde mottójául választotta a tanár úr, s most, a piszkos
ágyban ülve, jólesett a nemes szavakat újra elismételni. A
saját ünnepi szónoklatából is felidézett néhány gondolatot:
Eddig az alsóbb néposztályok a legszükségesebbel se bírtak,
ettől a naptól kezdve azonban összefogva, vállvetve vala
mennyiünknek azon kell munkálkodnunk, hogy nekik is,
mindenkinek jusson abból, amit a nagy brit költő feleslegnek
nevez: a kultúra luxusából, mely nélkül, mint a modern drá
mairodalom kiváló brit klasszikusa tanítja: „Az emberélet az
állatéval egyértékű lesz..."
- És nekünk még az állaté, a legszükségesebb sincs meg!
- mondta a géplakatos indulatosan.
- Nem mondom, hogy szónoki remekmű volt, azonban,
minden dicsekvő szándék nélkül azt se hallgathatom el, hogy
a helyi hetilap egész terjedelmében közölte, sőt egy fővárosi
napilap is elismerően írt akkor az ünnepélyről, épp ezen
ünnepi beszéd emberséges hangneme kapcsán. És ez a való
jában ártatlan, senki ellen nem lázító beszéd lett a vesztem.
Ezt rótták föl bűnömül. Barátaim, most tudják: ez az én
bűnöm - mondta a tanár úr.
A még tavalyi légypiszoktól is homályos, egyetlen,
meztelen kis villanykörte fényénél egyszerre nézett rá négy
szem. Előbb megértőn hunyorítva, mintha azt mondanák: jó,
jó, csak légy továbbra is óvatos, és add az ártatlant, így is
kell, de mi, mi azért mindig is sejtettük... Ezek valami nagy,
intranzigens forradalmárt, felforgatót, rejtőzködő vezért
gyanítanak, gyanítottak benne? - derengett a kétely a tanár
úrban. S a pincér, épp a pincér, akinek humora is volt, szinte
szigorú arcot öltött, majd mint aki egy drága reményt, dédel
getett illúziót, már különösebb remény nélkül, de még
mindig megmenteni próbál, megkérdezte:
- De tán mégis, tán többet is tett?
A tanár úr, akinek nem hízelgett a félreértés, melynek
haszonélvezője volt, bizonyos önérzettel felelt:
- Nem, semmi többet. Csak Shakespeare-t tolmácsoltam.
A géplakatos és a pincér helyére a tanár úr új szobatár
sakat kapott. Egy kóbor színészt, aki kokaint szippantgatott,
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és egy fiatal parasztfiút, akit nemrég kergetett föl a főváros
ba a korgó gyomra. Az új lakótársak csak a maguk bajával
törődtek. A tanár úrra pedig, egyévi fővárosi nyomorgás
után, egyre rosszabb idők következtek. Ezekhez képest
eddig - ironizált olykor önmagával - tulajdonképpen még
jól is ment a dolga... Talán még az is lehetséges, hogy az
ember éhen haljon? - kérdezgette magát egyre gyakrabban,
s ez időben mindinkább az állítás hangsúlyával. Ez a
taglóütéses gondolat végül rábírta, hogy levelet írjon egyko
ri feleségének. Az első levelet különösen is nehéz volt
megírni, de mikor az egyetlen kísérő szó nélkül érkezett
pénz elfogyott, a végén megint csak nekiült az írásnak. És
mind gyakrabban kellett írnia, mert mind kisebb, sértőn kis
összegek jöttek csak. És egy télbe hajló ködös őszi napon amikor a köd az egész várost a valószínűtlen szürkeségbe
burkolta - a tanár úr még csak sértőn kis összeget se, csak
rövid pár sort kapott. Szívtelen, hivatalos hangú írást attól az
asszonytól, akivel annyi éven át minden este összesimulva
pihent meg.
Innen hát az immár harmadik ködös napja, hogy más
híján egyetlen rögeszmébe kapaszkodva, reggeltől késő es
tig, éjszakáig éhes gyomorral sétál, fanatikusan sétál. Az
utcákat járja. Minden lehetséges, minden, de minden. Nem
csak a rossz, a jó is. Ha a leglehetetlenebb rossz is valóra vál
hatott, mért ne válhatna a lehetetlen jó is valóra? Mért ne
volna lehetséges, hogy egy egész ismeretlen gazdag ember,
akinek száz vagy ezer pengő is csekélység, mint mulató urak
szoktak a fülükbe pizzicátózó cigány homlokára egy nagy
bankót ragasztani, hirtelen ötletből megszólítsa őt, és néhány
szó után belenyúljon a tárcájába? Mért ne volna ez lehet
séges, mikor lehetséges az, hogy az asszony, kit úgy szere
tett, hogy - ó, Shakespeare! - „százezer testvér szerelme
mind együtt az övével föl nem ért", őtőle kenyérrevalót
tagadjon meg? Mért ne szólalhatna meg ez az adakozási
ösztön egy délceg magyar főúrban vagy akár egy bankárban,
mikor ő is, ha milliomos volna, esetleg kedvét lelné ilyen
egyszerű, emberbaráti gesztusban?
Minden, minden, de minden lehetséges. Mindennap hoz185

zák az újságok a hirdetési rovatukban, hogy valaki el
vesztette a briliáns nyakkendőtűjét, fülbevalóját vagy
legalábbis a kedvenc kutyáját, s a megtaláló illő jutalomban
részesül - annyi minden vész el egy sok százezer lábtól
tiprott város utcáin, mért ne lehetne ő a szerencsés meg
találó? És akkor bemenne az első meleg kávéházba, s mielőtt
italt vagy ételt rendelne, levélpapírt kérne, s borítékba tenne
egy levelet, melyben, megszólítás nélkül csak ez állna: „Mai
napon postautalványon feladtam a mai napig kölcsönkapott
és portóköltséggel együtt ennyit és ennyit kitevő összeget."
Ez az a szöveg, melyben számtalan, találó idézettől tarkított
levéltervezet után, mint a helyzetnek és méltóságának leg
megfelelőbbel, magával megállapodott.
Minden lehetséges, csak az nem, az mégse, semmi esetre
sem lehetséges, hogy végre valami ne történjék. A sétabot
kopogott az aszfalton: kop, kop. Két szem szúrt át a ködön,
két, csak a földre néző szem. „Zörgessetek, és megnyittatik
néktek, kérjetek, és megadatik néktek...", keressetek, és
találni fogtok - már ilyenekben reménykedett az ember, aki
pedig közelebb volt az ötvenedik, mint a negyvenedik
évéhez.
Szájában különös, kemény szárazság; de nem a kétség
beesését, hanem az akaratának, a dacának a kihívó erejét
érezte. íme, törhetetlenül sétál; íme, még ilyen cudar három
nap se vette le a lábáról. Különös szerencse - gondolta - ,
hogy az utolsó pénzküldemény egy részét télikabátom
restaurálására fordítottam. A benyomás így még mindig disz
tingvált. A felhajtott gallér eltakarja a nyakkendő állapotát.
És az sem látszik, hogy az ingen nincs gallér. Nyakkendő
ilyen körülmények között voltaképp felesleges. A felhajtott
gallérú télikabát egyáltalán nem kelthet gyanút ebben a köd
ben. Lám, ez az úr is, ez is, meg az az igazán jól táplált is, ki
az előbb ment el mellettem, feltűrt gallérral jár. Kissé elka
landozom - gondolatai csakugyan kezdtek összekuszálódni,
de ő az elkalandozást arra értette, hogy egy darabon elfelej
tett maga elé az aszfaltra, csak az aszfaltra nézni.
Minden, de minden lehetséges - ismételte szívósan, és
mikor a köd még sűrűbbé vált, mert már este lett, harmadik
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este, és még semmi sem történt, semmi, de semmi, mint
valami alattomos kuncogás, mint egy csúfolkodó vigyor, úgy
riasztott rá a gondolat, hogy hátha még az is lehetséges, hogy
még egy hétig hiába jár így, még két hétig, még, még tovább.
Mert ha minden, akkor az is lehetséges. No és akkor, még ha
így történne is? Az igazsággal szemben, szemben az igazság
gal, mely mint magból a növény, szervesen és egyértelműen
hajtott ki a tanár úr életéből, a minden lehetségessel szemben
ez sem érv. Sőt, sőt - hajtogatta magában, miközben különös
módon harmadik személyként emlegette magát. Ha így
történne is, az a fontos, hogy kitartson. Ami pedig a kitartást
illeti - s a fogát csikorgatta a láthatatlan ellenségre - ,
kitartásért, ahogy az egykori lakótársa, a pincér mondta:
„Egy kis észért nekem se kell a szomszédba mennem",
kitartásért, ezt bebizonyította, nem kell a szomszédba men
nie. Nem meghátrálni, ez a döntő feladat. Döntő, mert kell
lenni egy végső pontnak, ahol a végletek érintkeznek: a
szerencsétlenség betelt mértéke a csodával, a vakító szeren
csével.
Most már úgy járt, egészen kihúzva magát, fejét kissé
hátravetve, mint valami néma kihívás. Lázadó volt, aki
szembeszáll az élet minden hatalmával, valóságos provoká
tor - és egyben a nézője annak, hogy hát ez hogy is fog
végződni.
Direkt kíváncsi vagyok - mondta magában, de nem volt
ereje belemélyedni a gondolatba, hogy ez a kihívó passzivi
tás onnét ered, hogy tenni semmit se tehet, mintha csak egy
szabad kísérletet végezne egy szenvedélyes, fogat vicsorgató
kíváncsiságtól hajtva. Csak sétál, a szenvtelen tömegben, tel
jes inkognitóban, és senki sem tudja, hogy ilyen az ember,
aki az eget ostromolja. Nem, ő nem adta fel a hitet, hogy egy
ember életének alakításába az alávalóság és a véletlen
gonosz és vak hatalmán kívül beleszólása van valami jónak,
okosnak, irgalmasnak, egy becsületes hatalomnak is, hívják
bár azt Istennek, emberségnek vagy akár a XX. századnak.
Már? Már ilyen késő, már megint ilyen késő lett? csodálkozott. A mozikból és színházakból kitóduló tömegek
új életet vittek a már-már elálmosodott utcákba. A tanár úr a
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fejét csóválta: azért is, mert már megint ilyen késő lett, s
azért is, mert már megint eszébe jutott Shakespeare, megint
az a végzetes, nagy brit költő és ugyanaz a Lear király. A drá
mai műnek az a részlete jutott eszébe, mikor a megvakított
Gloster arra kéri Edgárt, hogy vezesse valami magas helyre,
ahonnan biztos halálba vethetné magát. Edgár csak színleg
teljesíti a kérést, felvezeti egy kis dombra, s arra mondja,
hogy ez az a magas szirttető, ami után a vak kívánkozott.
Közben azonban a jó Edgárban feltámad a különös aggo
dalom, hogy a vaknak az a hite, hogy szirtről veti mélybe
magát, nem teheti-e a dombocskát is halálos magaslattá.
„ ... félnem kell: a képzelőd és
Eletkincsét el nem rabolja-e,
Midőn az élet önmagát kitárja,
Hogy ellopass ék. "
Ez jutott eszébe, mikor az új életre támadó éjszakai utca
láttára minden átmenet nélkül valami végtelen bágyadás
lepte meg minden tagját. A feje is lecsüggedt, de nem azért,
hogy „keressen és találjon", hanem mert semmit sem akart.
Ha ő most engedné, ha most elengedné az élethez való
akaratát, ha képzeletben megidézné a véget, akkor minden
beavatkozás nélkül - még a dombocska sem kellene - érezte,
nyomban megszűnhetne. Ez a gondolat azonban megriasz
totta. Felütötte fejét - és egyszerre az összeszorított ajka
mosolyra nyílt: idegölő kísérlet volt, idegölőén hosszadal
mas, de... a tételt, az ő tételét igazolta... Csak eddig kellett a
kitartás, mert ez az a végső pillanat! Lám, az egyik gépko
csiban a köd ellenére is világosan láthatóan emelkedik fel a
fiatal hölgy, és nézi a tanár urat, és felemelt karral integet.
A tanár úr tájékozódni próbál, körülnéz, de most már
semmi kétség, neki szól a hölgy felemelt karja, integető
keze. A tanár úr, s most megint harmadik személyben gondol
magára, eddig túlságosan különválasztotta a költészettől a
valóságot. Az embernek, lám, csak tartania kell magát, s
elérheti a nagy pillanatot, mikor a költészet áttör a méltatlan
és poloskás prózán, és maga lesz a valóság. Sötétsárgán
188

tapétázott, gazdag könyvespolccal, szendvicsekkel és meleg
teával hívogató szoba: oda akarják most vinni autón a tanár
urat. Kellemetlen, ej, nagyon kellemetlen, az előszobában
mégiscsak le kell vetni a télikabátot, télikabát nélkül pedig
kiderül, hogy nincs az ingen gallér, és rongyos a nyakkendő!
De a nő talán a ruházat fogyatékossága ellenére is, pár szó
után, egy irodalmi beszélgetés első akkordjai után annál
nagyobb tisztelettel fogja kezelni, hiszen vannak igen intel
ligens, műveltséget megbecsülő, szerény és nemes lelkű höl
gyek. ..
„Minden, de minden lehetséges" - ismételte, valami
végső szorongás és végső diadal érzése közt habozva, és
végre felemelt sétabottal lassan megindult a nő felé, aki még
mindig mintha ott állt volna a gépkocsiban.
A tanár úr nem rohant, meg akarta őrizni méltóságát. A
ködben azonban mintha valami hirtelen ütés érte volna, egy
ezredpillanatig valami lehetetlenül nehezett érzett, s még
hallotta saját csontjainak ropogását, és aztán semmi mást.
(1929)
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AZ IDEGEN

Fehér szakállával, sovány, magas alakjával a kőbe fara
gott méltóságos pátriárkákhoz hasonlított. Félszeme hiány
zott ugyan, de ez úgyszólván emberibbé tette az arc kissé túl
zott fenségét. A másik szeme a barnás, vastag szemöldökív
alatt még mindig feketén, fiatalos-elevenen csillogott. Kék
kötényben, a vándor köszörűsök kétkerekű kordélyos alkot
mányát maga előtt tolva jelent meg a takaros kis község
utcáin. Itt is - ott is kinyílt egy ablak vagy kapu, s előkerül
tek a kicsorbult szerszámok. Többnyire egész gyerekkaraj
kerekedett köréje, ha munkához látott. Az öreg azonban úgy
tett, mint aki tudomást se vesz a sokaságról. Fontolgatva
méregette szemével a rá bízott vágóeszközt, körülményesen
kotorászta elő a megfelelő köszörűkövet, kinyitotta a követ
nedvesítő, fönnfüggő kanna csöppentgető csapját, és aztán a
lábával a követ forgató deszkát taposva, gondos mozdulattal
hajolt munkája fölé. Sercegve pattogtak a szikrák, meghall
hatta a fél utca: Dánó mester jár erre. Szertartásos lénye,
öreg varázslókra emlékeztető alakja miatt még a gyerekek se
szólították bácsinak. Keveset beszélt az öreg; csak ha valami
kést kapott élesítésre, melyet annak előtte más műhelyekben
fentek, akkor megmoccant a szakáll, és kicsit bosszankodó
fejcsóválgatás kíséretében néha három-négy köszörűkövet is
rátett a forgó tengelyre. Ha aztán a munkában odáig jutott,
hogy az oldalt lógó rongyokba törülhette már a kést, s megtörlése után a maga csontos kezén próbálhatta meg az élét,
arckifejezése megint a régi, higgadt-szigorú lett.
Két esztendő előtt bukkant fel a községben, a falu szélén
egy zsúpfödeles csőszviskóban ütött tanyát. Senki se tudott
róla többet, mint azt, hogy Vasziljevits Danilónak hívják, a
község lakosainak nyelvén, magyarul meg németül épp csak
hogy ért, és magas rangú katonatiszt, külseje után ítélve min
denképp előkelő úr lehetett távoli hazájában, Oroszország
ban, ahonnan menekülnie kellett. Még a jórészt parasztokból
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álló község lakossága is a hajdani úrnak kijáró gondos tisz
telettel tűrte meg az idegent, a mai mozgalmas világ ide
vetődött hajótöröttjét. Dánó mester egyenes öreg alakja kez
dett éppúgy magától értetődően beletartozni a község min
dennapi életének képébe, mint az esténként hazatérő tehén
csorda, a félkegyelmű nótás Rozál, vagy a potrohos nagy
gazda, Péter, pipával a szájában a templomutcában, a háza
előtt - mint valami, ami már annyira megszokott, hogy sen
kinek se jut eszébe gondolkodni rajta. Senkinek se volt az
idegen köszörűssel semmi baja, és ha a temetőcsősz gondo
latban előszámlálta az esedékes öregeket, éppúgy vette köz
ségbei iként számba Dánó mestert is, mint a helység leggaz
dagabb és legöregebb emberét, a piros arccal pipálgató nagy
gazdát, Pétert.
Ekképpen minden a legnagyobb rendben maradt volna,
ha egy búcsúnapi vásáron meg nem jelenik mindennemű
játékszerekkel, fütyülőkkel, trombitákkal, piros, kék, zöld
léggömbökkel egy orosz. Ez arra az értesülésre, hogy a fél
szemű öreg, aki ott a kő-Mária mellett vizaví köszörül,
ugyancsak orosz menekült, jobb napokat látott ember, a nagy
vásári sokadalom füle hallatára átkiabált a földijéhez pár
barátságos, hazájukbeli szót. Az öreg erre felnézett a félsze
mével, aztán gyorsan elfordította a fejét és köszörült tovább.
Úgy akart tenni, mintha nem hallaná a lármában a hozzá
intézett szavakat. Végre is, mert az orosz vásáros nem tágí
tott, s a körülállók is mind figyelmesebbek lettek, valamit
felelnie kellett Dánónak is. Erre aztán a vásáros elnevette
magát. - Sose életében nem volt ez orosz! - mondta. - Úgy
ejti az orosz szót, mint én a magyart.
Ez a véletlen eset egyszerre mindenki szemében fel
ébresztette a bizalmatlanságot, az óvakodás ösztönét. A
megállapodott, mindig egy helyben élő emberek heves
aggodalma és a maguk biztonságának öntudata a kalandozó
és múltjában ismeretlen, egész mivoltában érthetetlen
nomáddal szemben két esztendős bizalmat megbosszulandó
tört rá Dánó mesterre. Szemébe mondták, hogy a vásáros
leleplezte, mások körmönfont, ravasz kérdésekkel igye
keztek tőle megtudni az igazságot, majd előkerültek olyanok
is, akik évekig tartó muszka fogságukban tanultak meg
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oroszul, s vizsgáztatni akarták az öreget - kérdéseket és
gyanúsításokat zúdítottak rá, ahelyett, hogy késeket meg
ollókat adtak volna neki köszörülésre. A házakba már nem
engedték be, mert még a jobb indulatúak is úgy gondolkod
tak felőle, hogy nem lehet tudni, miféle. A gyerekek még
karajba állták körül, de már bizonyos gyerekes borzalommal
vagy suhanc-kíváncsisággal; már nem a hajdani nagy urat, a
fehér szakállas komoly öreget, hanem a félszemű, ki tudjakicsoda szélhámost, a vén csavargót méregette a tekintetük.
S valóban, lassan az öreg is mássá lett. Nem nézett nyíl
tan az emberek szemébe, összehúzta magát, mint aki mindig
fázik, s mint valami éhségkergette fogatlan ordas, csak néha
napján jelent meg a község gondozott házsorai között, és
amint tehette, máris sietett vissza rossz hírű viskójába. Most
még ez a szemek előli bujkálása is csak tovább szította a
gyanút. Miért rejtőzik el az emberek elől? Miből él, hiszen
már csak olyan ritkán jár be a faluba? S mint mindenütt, a
községben is, hol Dánó mester élt, akadtak emberek, akiknek
szenvedélye a közérdek, a bűnös bűnhődése és az igazság
kiderítése; emberek, akik szenvedélyesen foglalkoznak min
denfélével, ami végeredményben nem tartozik rájuk, s ezt a
közügyek iránti érdeklődésnek nevezik. Ebben a községben
is akadtak, akik buzgón a hatóság elé járultak, és hivatkozva
a közérdekre, szóvá tették az állítólagos Vasziljevits Danilo
személyét.
A községházáról végül is akta ment a megyeszékhelyre a
rendőrfőnökséghez, s azonkívül - mivel a rendőrfőnökségről
késett az intézkedés - Dánó mestert behívták a község
házára. Az öreg egész halom irománnyal igazolta, hogy ő
csakugyan Vasziljevits Danilo, orosz menekült, volt cári
hadseregbeli őrnagy. Hogy ő nem tud oroszul? Oroszország
akkora, hogy ő egy olyan tájszólást beszél, amit az a vásáros
nem is ért. Mindezt izgatottan adta elő; még a hivatalnokok
is megsajnálták, mikor ránéztek és látták a rongyos nadrágját
és a szakadt cipőjét. De a feljelentők a kudarcuk után is egy
egészen megátalkodott, minden hájjal megkent csavargót
láttak a félszemű köszörűsben, s most már személyes
ügyükké, igazuk kérdésévé lett, hogy az öreget - aki bár
eddig a légynek se ártott itt, de nem lehet tudni, mit tett
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azelőtt másutt, és nem lehet tudni azt sem, mit fog még tenni
itt, s akiről különben is senki se tud semmit - ártalmatlanná
tegyék. Nagy gyakorlata lehet a hamisságban, még a hatósá
got is félre tudta vezetni! - mondogatták kitartóan. De voltak
olyanok is, akik arról suttogtak, hogy a félszemű idegen
megvesztegette a hatóságot.
A nagyváros megszokta a nyomor látványát és általában
közömbös, de a falu, ha bánt vagy veszni hagy valakit, azt
nem közönyből, hanem személyes szenvedéllyel teszi. A
viskó, melyben Dánó mester tanyázott, a potrohos nagygaz
da, Péter szőlőjében állott, s most Dánó mesternek, pedig
már télre fordult az idő, szedelőzködnie kellett. Mert Péter
nagygazdának nem volt ugyan szüksége a csőszviskóra - a
düledező viskót épp akkoriban akarta lebontani, mikor Dá
nó mester megjelent a faluban - , de nem engedte meg, hogy
továbbra is lakjék benne az idegen, akiről még azt se lehet
biztosan tudni, miféle. A célja az volt, hogy a vén ember
kénytelen legyen elhagyni a községet, ha már a kívánatosabb
célt - hogy a hatóság lecsukja, kitoloncolja, s mindenekelőtt
keményen vallatóra fogja - nem lehet elérni. A szorongatott
öreg erre tán szedte is volna a sátorfáját, ha a hidegre fordult
idő, a rossz bakancs s egész leromlott testisége nem marasz
talják. Azért mindennek ellenére talán mégis nekivágott
volna a világnak, ha elébe nem áll a részeges temetőcsősz.
Mert a temetőcsősz és Dánó mester megalkudtak: a csősz a
házába fogadja, s ennek fejében Dánó mester átengedi neki
a köszörűs kocsit és annak minden jövedelmét, sőt arra is
kötelezi magát, hogy a részeges szerződő felet megtanítja a
legművészibb köszörülésre.
így lett Jakab, a semmirekellő, de nagyszájúsága miatt
bizonyos óvatossággal tisztelt, örökrészeg sírásó a Dánó
mester háziura, kiszipolyozója és pártfogója egy személy
ben. Dánó mester naphosszat egyedül üldögélt a temetőcsősz
házában, és este, ha házigazdája élesíteni való kést, ollót
hozott haza, nekiállt a köszörülésnek. Jakab hamarosan meg
tanulta az egész mesterséget, úgyhogy kezdett bejárni a
községbe, maga előtt tolva a köszörűskocsit. Egyébként
egész jól jött neki, hogy az öreg télidőben fűtött szobával
várta, sőt néha még főzött és mosott is rá. S kellemes volt az
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is Jakabnak, hogy esténként volt kivel beszélnie, vagy
kötekednie, még ha a másik rá se hallgatott. Jakab élvezte az
új mesterségét, mindenféle mulatságos tréfákat mesélt,
miközben az utcán a kövön a késeket forgatta, s nevetgélő
hallgatósága mindig akadt. Jó is lett volna hát minden, ha a
tél előrehaladtával a házőrző öreg nem esik ágynak s fel nem
veszi a szokást, hogy éjszakánként olyan vad köhögést csap,
mellyel még a mélyálmú Jakab szeméről is minduntalan elkrahácsolta az álmot. Jakab egyszer úgy elkeseredett emiatt,
hogy egy, a sötétben keze ügyébe akadó törött ásónyelet
vágott az öreghez. Jakabnak a köhögésen kívül az is
fogyasztotta már a türelmét, hogy az öreg nappal kezdett
hasznavehetetlen lenni, és csak hevert a szalmazsákján. Ha
szontalanabb lett egy kivénhedt kutyánál is, és mégis, míg
egy öreg kutyát agyonverhet a gazdája, a Dánó mester
agyonveretését a törvény nem tette lehetővé. Jakab tehát
kénytelen volt éjszakai nyugalma érdekében a temetői
házból az egyik községbeii testvére házába hurcolni az
ágyat, s minthogy télen se nappal, se éjszaka nincs mit őrizni
a temetőn, feléje se nézett az öregnek.
Emberi számítás szerint már semmi se állt tehát útjában,
hogy Dánó mestert az éhség és hideg minden nehézség
nélkül elköltöztesse e földi világból, éspedig rövidesen. Dá
nó mester mint valami nagy, makacs bűnös, magányosan és
tehetetlenül, csak ezt a sorsot várhatta a temetőszéli kis
házban, mikor a község félkegyeiműje, a kövér nótás Rozál,
aki nyáron a gyepen, hidegebb időben pedig valami szé
nakazalban, csűrben vagy istállóban hált, észrevette, hogy a
gazda nincs a házban, és egyszerűen oda tért be a hideg elől.
Az éhség tekintetében Dánónak nem jelentett ugyan valami
tartós oltalmat a Rozál odaszokása, de valamicskét mégis
jelentett, hiszen egy öreg embernek már csak kevés kenyérre
van szüksége. De a hideg ellen Rozál nagy segítség volt,
mivel kövér testéből csak úgy áradt a meleg a meggémbere
dett öregre. Mert Rozál is az öreg szalmazsákján aludt.
De mintha a földi igazságszolgáltatás ösztöne megsúgta
volna, hogy még e váratlan szerencse ellenére is Dánó
mesternek rövid már az ideje, s megeshetik, hogy mint
Vasziljevits Danilo volt orosz őrnagy fordul fel, egy februári
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napon a községházára megérkezett a válasz a megyeszék
helyről a Vasziljevits Danilo oroszul nem tudó, állítólagos
emigráns orosz őrnagynak mint gyanúsítottnak személy
azonossága ügyében. Ebből az aktából kiderült, hogy az
igazi emigráns őrnagy öt év előtt jelentést tett a rendőrségen,
hogy egy mulatság után hazatérőben elvesztette iratait, s bár
Vasziljevits Danilo azóta ismeretlen helyre költözött, a
parancsnokság utasítja a községi hatóságot, hogy az iratokat
foglalja le, az ál-Vasziljevitset tartóztassa le és szállítsa be a
városba a rendőrkapitánysághoz.
Az öreget teljesen váratlanul érte a leleplezés. Abban a
hiszemben élt, hogy most már nem törődnek vele és nem
kutatják tovább az igazságot. A rendőr, akit érte küldtek,
látta, hogy az egykori Dánó mester csupa csont-bőr, és gya
logszerrel nem tud a községházára menni. Odatódult parasz
tok és parasztasszonyok meg gyerekek szeme láttára rakták
hát szekérre és vitték a községházára. A nagygazda Péter, aki
télidőben éppen csak templomban járt, de azonkívül szaka
datlanul a szobában óvta magát a hidegtől, a hír hallatára a
községházára sietett. Jakab is, mint tanú, jogot formált ma
gának a jegyzői szobához, ahová az öreget vitték. Amerre a
szekér haladt, az emberek babonás félelemmel nézték a
csonttá aszott, fehér szakállas gonosztevőt, mert abban senki
se kételkedett, hogy egy rejtőzködő haramia, vagy talán még
annál is rosszabb - hogy mi, azt senki se tudta volna meg
mondani - járt itt köztük évekig. Vizsgálgatták az arcát, min
denkinek volt valami emléke róla, ami annak idején már
feltűnt, s a hiányzó szemével kapcsolatban is percek alatt
véres legendák formálódtak. És ő csak kuporgott a szekéren,
senkire sem nézve, csak az arcán látszik - mondták egymás
nak az emberek - a rémület és irtózat. Mire betámogatták a
jegyző szobájába, az már tele volt a községtanács tagjaival,
jól megtermett, gazdag parasztokkal, akiket a kíváncsiság és
az igazságtevés várható élvezete csődített ide.
- Hagyjatok meghalni, hagyjatok.
Ezzel köszöntötte az embereket. Nem esdekelve, vagy
épp, mint ahogy várták, rimánkodva, hanem ha elgyengült
hangon is, de bizonyos biztonsággal. S barátságtalan mo
raj lás támadt a szavak nyomában, míg a jegyző - nemrég
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került a község élére, fiatalember volt, és meg akarta mutat
ni, hogy ért a dolgához - csendet nem intett. Fölényes nyu
galommal székre ültette az erősen támolygó delikvenst, és
nagy árkus papírt terjesztve ki maga elé, leült az íróasz
talához. Kezébe véve a tollat, szemével a másik kezén a kör
möket szemlélve, meglehetős hosszan közölte az öreggel,
hogy hiába tagadna, valljon be mindent, mert a hatóság min
dent tud s töredelmes vallomással csak könnyíthet sorsán.
- Ha a hatóság úgyis mindent tud - legyintett kezével az
öreg, és megkönnyebbülten lélegzett fel - , akkor legalább
nem kell nekem sokat beszélnem.
- Beismeri tehát, hogy nem azonos Vasziljevits Danilo
orosz hadseregbeli őrnaggyal?
Az öreg bólintott, a jegyző meg serényen hozzáfogott a
jegyzőkönyv írásához. Az emberek hátrább húzódtak, előre
tolták a fejüket, csak Jakab lépett oda az öreghez. Azt nézte
meg, hogy igazi-e a szakálla, mert hallott róla, hogy némely
gonosztevők álszakállal teszik magukat felismerhetetlenné.
- Mi tehát az igazi neve? - kérdezte a jegyző az öregtől,
aki épp felszisszent, mert Jakab kíméletlenül bizonyosodott
meg kétsége alaptalansága felől.
- Hagyjatok, hagyjatok! - hajtogatta az öreg.
- Nem úgy megy az, hohó, most nem bújik ki! - hang
zott a felháborodás szava innen is, onnan is a községbeliek
tömegéből. A fiatal jegyző, maga se községbeli, s azonkívül
is csak nemrég van itt hivatalban, megütközve fordította el
tekintetét az öregről a nagyszámú hallgatóságra. Általában
jámbor, dolgos embereknek ismerte őket, parasztoknak, akik
nem akarnak semmit, csak békességben művelni a földjüket
s a termést jól értékesíteni, azontúl pedig mindegyik külön és
csakis magának él a maga takaros házában - ezek most alig
tudták türtőztetni magukat, mintha nem is egy roncs aggas
tyán ülne itt közöttük.
- Sávoly Antal - nyögte ki végül az öreg.
- Sávoly Antal! - suttogta utána Jakab őszinte borzalom
mal, mintha Rózsa Sándor vagy Sobri Jóska nevének viselő
je dobbant volna elébe.
- Az igazat mondja! - figyelmeztette a jegyző, akire
némileg átragadt a hallgatóság lelkiállapota. Mert a jegyzői
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szobában erre a bemutatkozásra a hangulat olyan lett, hogy
ha az öreg ott mindenki szeme láttára holtan fordul le a
székről, akkor is valami feneketlen turpisságot gyanítottak
volna, és senki iránta részvétre nem indul. S az öreg is, aki
különben fel se nézett, csak összehúzódzkodva s keresztbe
tett két karjával fenn a két vállát támasztotta, tán megérezte
azt a könyörtelenséget, mely itt körülvette, mert megis
mételte, hogy Sávoly Antal az ő neve, és 69 éves.
- Hová valósi?
- Sehová, vándorköszörűs voltam világéletemben.
- De valahol csak született! Születési helye?
Az öreg ember most egyszerre erősebb hangon felelt:
- Azt nem mondom meg.
- Tudok én másképp is vallatni, hallja-e? Beszéljen!
S ezzel megint ő kerekedett felül a községbeiiek sze
mében, mert végre a maguk gondolatára ismertek a jegyző
szavában.
- Beszélek - kezdte nem éppen sietve az öreg. - Hát az
én fiam katona volt és elesett a háborúban. Szép szál fiú volt,
az unokám meg most is él, a menyem is. Amikor még nem
volt háború, minden évben befordultam hozzájuk kis időre,
mert sehol úgy nem ízlett az étel, mint náluk. Ezt megírhat
ja, jegyző úr. Aztán, mikor a fiam elesett, elmentem megint
hozzájuk. Jó asszony az én menyem, nem panaszkodhatnék
rá egy jottányit se, az unokám is - azóta már legényke aranyos kis gyerek volt, csak nekem mégis kifordult az étel
a számból, ha az én egyetlen fiam nélkül láttam a családot.
Valami hajtott, hogy távozzak, no. És nem akarom, hogy
oda-vissza toloncoljanak, ezt nem akarom.
A fiatal jegyző mosolyogva írta a nyilatkozatot.
- És hogy jutott a gondolatra, hogy hamis nevet
használjon?
Az öreg nagy krahácsolásba kezdett. A parasztok egy
emberként úgy gondolták, hogy lám, a jegyző se esett a feje
lágyára. Hagyja hazudni, de egyre szorítja a kelepce felé,
míg be nem szorítja; köhög az ebadta, hogy új hazugságot
gondoljon ki közben.
- Ez meg - szólalt meg a jegyző sürgetésére az öreg - ez
meg úgy történt, hogy tiszta véletlen. Manapság már nem
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úgy van, manapság nehéz a vándorköszörűs kenyere. Falu
helyen majd minden parasztházban van köszörűkő és a
gazda maga végzi el az élesítést, ha olyan is az. Városban
meg mindenfelé műköszörűsök boltjába viszik a munkát,
ámbár a városi műköszörűsök munkája... - harapta el a szót
az öreg s becsmérlőén vonta fel a vállát. - Szóval, rosszul
ment az iparom, mikor a városban összetalálkoztam egy régi
ismerőssel, az is vándorköszörűs volt és az is panaszkodott.
Annak egy ideig jól ment a dolga, már egészen meg akart
telepedni ott a városban, mert korombeli ember volt és
nehezére esett az országutat taposni, de egyszerre - ő
mesélte nekem - megjelent az utcán egy másik köszörűs, aki
telebeszélte az emberek fejét azzal, hogy ő orosz gróf volt,
kastélya is volt, meg nyolcvan cselédje. És ez a grófi
köszörűs minden munkát megszerzett magának. Még az éles
bicskát is odaadták neki élesítésre, mert mindenki szánta a
nagyúrból lett szegényt. De mit csináljak én, aki sose voltam
gróf, mindig csak szegény? így kesergett az én ismerősöm.
Láttam, hogy itt nekem se ígérkezik kereset, másnap kora
hajnalban megindultam a kordémmal, s ahogy megyek,
egyszerre nagy csomó papirost találok az utca kövén. Nem
gondoltam semmire, csak mikor felemeltem, hogy meg
nézzem, azt olvasom, hogy Vasiljevits Danilo orosz őrnagy
rendőrségi bizonyítványát találtam meg. Erre eszembe jutott,
amit a kollégám mesélt, és gondoltam, akkor tán én is
megtelepedhetek valahol és megélhetek a munkámból.
Addig-addig, míg magam is elhittem, hogy orosz őrnagy
vagyok - de azért nem hencegtem vele senkinek, csak
keveset beszéltem róla, és még így is ez az egész község jó
volt hozzám, míg csak ki nem derült...
- Hallja, öreg - szólt közbe a jegyző és letette a tollat - ,
ilyen mesékkel azért ne tartson itt bennünket. Fogytán a
türelmem.
Az öreg csak most nézett először körül, és csak most
vette észre, hogy még mindig senki sincs megelégedve. A
fiatal jegyző olyan arccal ült, mint aki legszívesebben neki
akarna ugrani, a parasztok pedig komoran, követelődző
várakozással lestek a jegyzőt. Az öreg azt hitte, hogy a nagy
harag amiatt van, mert nem mondja meg, hol született.
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- Pedig azt, épp azt az egyet nem mondhatom meg ismételte a csendben - , mert akkor biztos oda toloncolnak.
Egy szót se lehetett belőle többet kihozni. A községháza
tömlöcébe csukták, és másnap kivitték a vonatra, hogy be
szállítsák a megyeszékhelyre a rendőrparancsnoksághoz. A
fiatal jegyző azt mondta a parasztoknak, hogy az öreg négy
szemközt vallomást tett neki, ő fel is vette jegyzőkönyvbe,
de abból nem árulhat el senkinek semmit, mert az eskü
köti... főbenjáró dolgok, csak annyit mondhat. A fiatal jegy
ző szavához a parasztok igen tekintélytisztelő képet vágtak,
de egyikük se hitte el, hogy igazat beszél. Hogy főbenjáró
dolgokról van szó, abban senki se kételkedett, de a fiatal
jegyző túl kevésre becsülte az eszüket; tudták ők jól, hogy ez
a félszemű öreg nem vallott egy kukkot sem. Egyébként,
amint kívül volt a községen, már sokkal kevésbé érdekelte az
embereket. Csak annyi emlék maradt utána, hogy a fél
kegyelmű nótás Rózáira az őrnagyné csúfnév ragadt.
Maga az öreg a városban még két kihallgatáson ment
keresztül. A rendőrség - ami természetesen nem volt nehéz
munka - a bevallott adatok alapján kiderítette illetőségi
helyét, de akkorra az öreg már minden élő végső illetőségi
helyét meglelte a halálban.
(1929)
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EGY ELVESZETT EMBER

Somi Béla csak közönséges ember volt, egy azok közül
az érdekesség nélküli sokak közül, akik hiszik, hogy vannak
közönséges emberek, kiknek nem jut eszükbe, hogy egyebet
is akarjanak, mint jól enni, rendesen öltözködni és vasár
naponként szerényen szórakozni.
Somi Béla sokáig úgy is tett mindent, mint a magaféle
többiek. Járt az iskolába, míg nem jött a világháború, mely
őt önhibáján kívül, a középiskola hetedik osztályából
lövészárkok közé zökkentette, mint annyi más, kétségtelenül
rendes ifjú és idős férfiút. S amily ártatlan volt abban, hogy
az iskolát őskori barlanglakásokkal, harctéri fedezékekkel
cserélte fel, éppoly ártatlan volt abban is, hogy a háborúnak
egyszer mégis vége szakadt. Ő is, mint a többiek, megint
visszaöltözött a régi ruhákba. Közben kinőtte ugyan őket, de
újat csak pénzért lehetett kapni, és Somi Bélának nem volt
pénze. Minthogy arról szó se lehetett, hogy tovább tanuljon,
addig járt utána, míg csak nem talált egy irodára, ahova iskolai végzettségének megfelelő - igen szerény havi
fizetéssel felfogadták.
Ez már komoly lépés volt a rendes állapotok felé, s a
második komoly lépés is megtörtént, mikor pár hónap múlva
levetette szűk, kinőtt gyerekkori ruháját, és mint azt a többi
rendes, fix fizetéses szegény hivatalnok szokta, részlet
fizetésre két rend, saját testére szabott ruhát csináltatott
magának. Ezek után a teljes rend érdekében már csak egy
tennivalót látott maga előtt: megnősülni, lehetőleg elő
nyösen, mert az ő fizetéséből egyedül nem élhetne meg ren
desen egy család. Legalábbis egyelőre nem, noha számított
rá és szándékában is volt, hogy állandó szorgalommal úgy
nyolc-tíz év alatt kiérdemli majd a bank elismerését egy
lényegesen nagyobb s aztán mindig nagyobb és nagyobb
fizetés formájában. Somi Béla tehát semmi rendkívülit sem
akart az élettől, csak minthogy ifjú éveiben harcterekre vit200

ték, ahol ifjúsága kínosan nélkülözte a nőt, polgári hajlan
dósága pedig a nyugalmat, most mindezt mielőbb póto
landó, sietett egy asszonnyal ellátott, nyugodt élet meg
teremtésére.
Gondosan választotta el a haját, kesztyűt viselt, mindig
frissen vasalt nadrágban járt, sőt egy kozmetikai intézetben
eltávolíttatta - méghozzá szép sikerrel - orra hegyéről a
csúfító szemölcsöt is, mert tudta, hogy ha valaki jól akar
nősülni, akkor előnyös, hogy kellemes külsővel rendelkez
zék. Szolid fiatalember volt, aki nem hagyta magát se for
radalmaktól, se ellenforradalomtól hivatali kötelességei
útján befolyásolni; minden felfordulást mély megvetéssel
utált, mint az olyan ember, ki tartós, végleges berendez
kedésre készül. Nem is csodálkozott rajta, hogy ilyen ko
moly, egészséges életfelfogású fiatalembernek, mint ő,
meglehetősen gyorsan sikerült is megfelelő feleséget kapni.
Közeli faluból való, nem épp nagyon gazdag lány volt, de
volt csinos kis háza, s az apjától, aki még parasztruhát viselt,
némi földje is; kedves, kicsit kövérkés nőszemély, négy pol
gárit végzett, s a házimunka jól állt a kezéhez.
A házastársak megfértek, nem épp rendkívülien jól, de
nem is különösen rosszul. Mint minden esetben, a házasság
ban is az a legfontosabb, hogy várakozásaiban ne csalódjon
az ember, s ők mind a ketten nagyjából nem is vártak többet,
mint amennyit ez a házasság nyújtott. De csak addig, míg az
asszony nem kezdte szerencsétlennek érezni magát a szeren
csétlenség miatt, hogy még mindig csak ketten vannak. Ám
komolyabb bajt még ez sem jelentett a házasságra, mert
Somi Bélának be kellett járni a hivatalába, és így a nap na
gyobb részében a házastársak között nem történhetett semmi
különösebb rossz.
Ellenben egy napon megszűnt a házasságnak ez a vára,
védbástyája, a hivatal. Somi Béla többé már nem járhatott el
hazulról rendszeresen, s egyszerre össze lett zárva a nap
egész hosszú idejére egyedül az asszonnyal. Próbálta meg
magyarázni a feleségének, hogy nem ő, hanem a bank, s nem
is a bank, az infláció a hibás, ez általános világjelenség, noha
valójában ő maga sem értette a helyzetet, csak ismételte
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nemcsak az asszony, hanem a maga megnyugtatására is,
amit másoktól hallott. Ha otthon ült, akkor az asszony a
szemére hányta, hogy élősdi, s lustasággal vádolta; ha meg
állás után futkosott naphosszat, azt kellett hallania, hogy
egész nap csavarog. A feleség gyanakodva nézte férjében a
városi embert, s nem hitte el, hogy az csakugyan akarna dol
gozni.
Somi Béla nagy megdöbbenéssel állapította meg egy
napon, hogy oly rendes ember számára is, mint amilyen ő,
lehetetlen egy rendes élet, s csak a cipőtalpa megy rá, ha még
tovább is állás után szaladgál. Egy nap kibökte, nem marad
majd más hátra, nehezek az idők, el kell adni a földből. De
az asszony felháborodva szorította ökölbe a tenyerét, és azt
mondta, inkább éhenhal! S úgy is tett, mint aki el van szán
va mindenre. A földeladás gondolatának réme szinte eszét
vette. Otthon csak papucsban járt, hogy cipőjét kímélje, a
mosdóra háziszappant tett, és mint otthon falun, ebédre nem
főzött meleg ételt. Az ő számára mindez nem jelentett na
gyobb nélkülözést; arca pirospozsgás, friss falusi színét nem
vesztette el, az állandó veszekedések, gyűlölködés és sza
lonnás ebédek dacára sem. Otthonról is mindenben igazat
adtak neki, még tüzelték is a férje ellen, aki már alig bírta ki
otthon; utálta az ebédre elébe lökött szalonnától kezdve a
fűtetlen szobáig az egész lakását, s naphosszat a kávéházban
üldögélt. Ott meg addig unta magát, míg az unalom rá nem
szoktatta a kártyára. Tucatszámra ültek éppígy naphosszat a
kávéházban hasonló sorsú, állástalan ifjabb és idősebb hi
vatalnokok, s ezekkel a magafajta szegény ördögökkel ját
szott. Otthon meg hencegett, hogy nemsokára kártyán is
megkeresi, amibe az ő személye kerül. Közben gyufára is az
asszonytól kellett pénzt kérnie, és kétségbeesésében már arra
is gondolt, hogy elszökik hazulról. De miből és hová?
Egy nap aztán elvesztette a fejét. Már nem bírta tovább a
megalázó krajcárkéréseket, a mindig hallgatást; egyszer ő is
triumfálni akart, önérzetesen megállni, hogy ezt az asszonyt,
aki őt megvetette és szidalmaival bántalmazta, egyszer ő
nézhesse gőgösen végig. Ez a gondolat mámorossá tette,
százszor, épp a legkétségbeesettebb óráiban részletesen,
aprólékosan maga elé képzelte a helyzetet, míg egy este
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aztán Somi Béla csakugyan fölényes mosollyal és zsebében
súlyos bankókkal tért haza. Minden úgy történt, ahogy azt
képzeletben százszor lefestette magának. Nem felelt az aszszony lelkendező faggatására, aki felsikoltva csapta össze
kezét, amikor ő nagyképű, hanyag flegmával, mintegy szán
déktalanul, maga elé tette a pénzt. Ő meg csak állt és fütyö
részett szemtelenül, és élvezte a helyzetet, hogy egyszerre
impozáns és rejtélyes ember lett az asszony szemében, akit
mindjárt meg is ajándékozott.
Somi Bélát mintha kicserélték volna, könnyedén moz
gott, csupa előkelőség és jóindulat volt, azzá a kitűnő ember
ré lett, akivé annak idején a felesége szemében vált. Kezdett
már maga is hinni abban, hogy minden csodamód rendbejött,
mígnem egy napon aztán, szinte önmagának is váratlanul,
összeomlott a hatalom és dicsőség. Váltót mutattak be az
asszonynak, melyre az asszony neve volt ráírva, ám ő nyom
ban kimondta: ez nem az ő írása.
Somi Béla váltóhamisításért börtönbe került. Két és fél
éve ült már, mikor jött a karácsony és kegyelemből elengendték neki büntetése hátralevő részét. Egy reggelen ott állt
a szigorú nagy ház kapujában, éppúgy, mint amikor a
világháborúból hazaküldték, és nem volt, aki megmondja
neki, hogy most aztán merre. De akkor ő maga is tudta: cél
és irány a rendes, rendezett, mértékletes, finom élet. Most
azonban már nem volt ilyen egyszerű a dolog. Bár Somi
Bélának egyáltalán nem volt szenvedélye a gondolkodás,
világos volt előtte, hogy egy rendes, rendezett, finom élet
eléréséhez nem elég az, hogy valaki maga egy rendes,
közönséges ember akar lenni.
De azért, aki él, annak élni kell, és ez egyszerű oknál
fogva, egyebek híján, ha volt hó, Somi Béla havat lapátolt,
és ha nem volt hó, akkor nem volt mit ennie. Sokszor födél
nélkül maradt, s ami a jövőt illeti, kint se bizonyult az élet
biztatóbbnak és reményteljesebbnek, mint a börtönben, sőt
ínségesebb és bizonytalanabb is volt. Rab korában az iro
dában foglalkoztatták, jól ismerték ott, összeszedte hát a
bátorságát és visszament jelentkezni. Azt mondta, hogy
jogerősen négy évre ítélték, tehát neki még másfél év jár
idebent. Megmagyarázták neki, hogy ez tévedés, őt jó ma203

gaviseletéért feltételesen szabadlábra helyezték, tehát
élveznie kell ezt a legmagasabb kegyelmet. De csak feltéte
les szabadlábra helyezés volt - vetette ő ellen. Megértették
vele, hogy ez mit jelent. Ha újra összeütközésbe kerülne a
törvénnyel, akkor a feltételesen elengedett büntetést is le kell
töltenie. Értem most már - mondta Somi Béla - , tessék
elhinni, itt benn is nagyon rossz, de odakint könyebben
felfordulhat az ember, ha nincs szerencséje.
Fájt a szíve otthagyni a fűtött börtönirodát, de hát mit
tegyen, ha nem vették vissza. Az utcán megakadt a szeme
egy kenyeres bódén. Nyilván azért is, mert éhes volt, de
azért is, mert elhatározta, lopni fog, hogy rajtacsípjék, és
akkor visszakapja az elengedett másfél évet. A bódés ember
azonban - jól megtermett, hatalmas alak - gyanakodva
méregette az ólálkodót, és Somi Bélának inába szállt a
bátorsága s továbbállt.
Noha viszonylag sok időt töltött különböző rabok tár
saságában, különös módon most nem jutott eszébe sem
miféle elkövethető bűntény. Ha rabolni is akarna, ahhoz is
érteni kell, hogyan, mivel kezdjen hozzá? Vagy kössön bele
valakibe? A börtönben nagyon elgyávult, és bár vállas,
helyét megálló, tömzsi ember volt, gyengének érezte magát
minden testi inzultusra. Most azonban erőt vett magán s
kihívóan állta el az útját egy arra haladó, munkáskülsejű fér
finak. De az fáradtan emelte fel tekintetét az ismeretlenre, s
nagy ívben kerülte ki. Nyilván részegnek nézte.
Somi Béla tovább ment, míg egy kirakatablak meg nem
állította. Csakhogy az aszfalton sehol egy kavics. De itt a hó.
Jó kemény hólabdát gyúrt, és alig egy lépésnyire a posztoló
rendőrtől, célba vette az üveget. A kirakat előtt gyerek ment
el éppen, és kacagva védte ki a hólabdát, majd nevetve,
hálásan nézett a zavart bácsira. A rendőr is mosolyogva for
dult hátra, s most már a harmadiknak, Somi Bélának is víg
arcot illett vágni. Ekkor egy asszony lépett ki az üzletből.
Somi Béla gyorsan odaosont, hogy kitépje a táskát a nő
kezéből. Mindjárt csődület keletkezett, és Somi Béla a
csődület élén egyenest az előbb még mosolygó rendőr karja
közé futott.
így sikerült visszaszereznie a másfél évet, s tetejébe még
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két hónapot mértek rá. Megint voltak hát meleg levesek,
napi kenyéradag is, és biztos födél a feje fölött. Egész közön
séges ember volt ő, a gondolkodás nem volt szenvedélye, de
most valami nem közönséges történt vele, valami, amit nem
értett, amin csodálkoznia kellett. Azt érte el, amit akart: két
évre lerázta magáról a szabadság gondjait. De különös, most
mégis nagyon rosszul érezte magát a börtönben. Az utcákról
álmodott, a téli éjszakákról, mikor lyukas cipőben, födéltelen senkiháziként kóborolt, és nem mint egy lidércnyomás
alól, hanem a vágy ízével a szájában ébredt. Nappal min
duntalan az emberek jutottak eszébe, akik kint az utcán járnak-kelnek, s egy este, mikor sötét lett a zárkában, olyan
érzése támadt, mint aki fuldoklik. De hallgatag maradt, nem
dörömbölt, mert megint kész terve volt, és a terv úgy kíván
ta, hogy erőt vegyen magán, játssza a jó magaviseletű,
csendes börtönállatot. És el volt szánva, hogy akár élete árán
is, de szökni fog.
Egy hét múlva úgy tetszett neki, hogy eljött az alkalom,
de észrevették, s mikor lefogták, rúgott, harapot, zokogott és
dühöngött, azonban mindez nem segített rajta, mert az ítélet
immár jogerős volt.
(1931)
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Ősz óta még nehezebbek lettek a napok. Eleinte ugyan ha
nem is akadt munka, futotta mégis ételre az aratásból haza
hozott gabonából. De ahol öt gyerekszáj fogyasztja a ke
nyeret, hamar becsuklik annak a pár liszteszsáknak a feszülő
hasa. A falubeli nagyparasztok pedig csak lóhátról beszéltek
a szegényhez, s minden nap magasabb lóra ültek. Ha Ger
gely sorra járván házaikat, egyszer-egyszer mégis napszám
hoz jutott, az se volt igazi napszám. Mert a kérő kérdésre a
szomszéd parasztgazda is mindig csak azt felelte, hogy nem
kell, s mikor végre nagynehezen ráállt, csak úgy szívesség
formán tette:
- Elvégeztem volna magam is, de hát, mert hogy szom
széd vagy, ha épp olyan nagyon akarod, idenézhetsz holnap.
S aztán jött a holnap. Téli sötét hajnaltól téli késő estig
akadt bőven munka. Enni, azt kapott, s amit estére azonfölül
még kapott: adtak neki darab szalonnát vagy kolbászt, s neki
mégis kérni kellett:
Ha megint akad valami munka, gondoljon rám, gazda
uram!
Az asszony csendesen viselte a sorsát. így volt az ő szü
leinél is, így van nála is, ez már így van. Örzsének hívták, és
Örzse értelmes asszony volt. Hanem a gyerekekben nincs
értelem. Ha az apjuk otthon ült, sivalkodtak, hogy enni akar
nak, s ha az apjuk csak este jött haza, hajbakaptak, hogy ki
kapja a nagyobb darabot. Örzse értelmes asszony volt, de
nem volt elég szigorú, pedig hát enélkül nem lehet gyere
keket fölnevelni. Gergely pótolta a felesége hiányosságát,
derekáról egykettőre leoldódott a nadrágszíj és szepegve
kushadtak el a kölykök. De csak arra a napra. Másnap elöl
ről kezdődött a ricsaj. Mindig evésen jár az eszük. A mások
gyerekei mindig rendesek, csendesek! - és suhogott és min
dig sűrűbben suhogott a kemény nadrágszíj, mert egy hónap
ban huszonöt napot otthon ült Gergely a hideg sparhelt mel206

lett. Örzse értelmes asszony volt és tudta, hogy ennek már
így kell lenni, de a gyerekeknek azt mondta, legyenek jók s
akkor majd karácsonyra hoz a Jézuska egy nagy kövér libát,
ő megsüti majd ropogósra, lesz jó pecsenye s a zsírjába min
denki annyi kenyeret mártogathat, amennyit akar. így csití
totta a gyerekeket.
Gyurka, a legnagyobb gyerek - tizenkét éves volt már,
értelmes, mint az anyja, őt már megnevelte Gergely, ő már
nem sivalkodik, ellenkezőleg, segít a kicsiket elhallgattatni tovább szőtte az anyja meséjét a libáról, amit a jó gyerekek
nek karácsonyra hoz a Jézuska. S míg az anyjuknak nem hit
tek a gyerekek, Gyurkának, akit, mikor még iskolába járt, a
tisztelendő úr is megdicsért, neki elhitték, úgyhogy ha már
nagy volt a lárma s a nadrágszíj már fenyegetett, vagy nem
használt, Gyurkát hátbavágta az anyja:
- Mondd már nekik a libát, hogy az Isten áldjon meg,
Gyurka!
És Gyurka mondta. Előbb csak úgy hallgatagon. Leült a
földes padlóra, elővette az öreg kalendáriumot s a gyerekek
már ráfigyeltek, mert tudták: Gyurka most a napokat szám
lálja karácsonyig. Gyurka szeme kerekre nyílt, kis arca
kipirult, a hangja öregesen titokzatossá vált, mikor a körébe
gyűlt kicsiknek nagy csöndben elmondta, ki milyen részt fog
kapni a libából, és hogy ámbár a zsírba majd mindenki szíve
szerint mártogathat, vigyázni kell majd, gyerekek, hogy has
fájást ne kapjatok, mint én négy év előtt a Jani gazda lako
dalmán. S már Isten tudja, hányadszor, újra el kellett mon
dania a kicsiknek, hogy az hogy is volt és hogy miket evett
ott, mikor az anyja, akit a nagy lakodalomkor az edények
mosogatására vettek oda, magával vitte a fiát, Gyurkát is.
Hét... hat... öt... négy... három nap... már csak kettő...
már csak egy... már ma este lesz karácsony! Nem lehetett
letagadni a karácsonyt, mert a kicsik a szomszéd gyerekek
től is egyre csak ezt hallották. Kint vastagon pihent a hó, a
legkisebb, a legnyafkább, az ötéves Mariska is vidáman
ugrándozott a falu utcáin és ügyetlen kis kezével, kipirulva,
igyekezett a nagyokat utánozni a hólabdagyúrásban. A
három nagyobb testvér is jókedvűen játszott, s bár az is
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jóságnak számított, hogy nem ülnek az egyetlen kis
szobájukban apjuk-anyjuk nyakán, azért biztonság okából
unos-untalan kérdezgették Gyurkát: - Elég jók vagyunk? Mire Gyurka szigorúan felelt: - Eddig igen... eddig igen...
Maga Gyurka nem játszott, zsebre tett kezekkel nyugta
lanul járt-kelt, mintha a kicsik pásztora volna, s ha azok a
bárányos-buta tekintetükkel felé-feléfordultak, kívülről
büszkén, mint az iskolában a felvigyázó, de belül szorongás
sal, mint egy szédelgő, akit mindjárt rajta fognak csípni,
figyelte, mint esnek már rézsútos sugarak a keményre fa
gyott hóra. Liba... Jézuska... liba... ez a két szó járt táncot
a fejében, egyre kétségbeesettebb táncot. Az idegen gyere
kek, kiknek a libáról szólni szigorúan megtiltotta a ki
csiknek, már hazaszéledtek, s most az ő testvérei is már izga
tottan vették hazafelé útjukat.
- Most már... most már otthon lesz a kövér liba? pötyögött a kis Maris.
- Ne bőgj - kiáltott rá Gyurka, pedig Mariska igazán
csöpet se bőgött. - Te buta - folytatta némi szünet után,
nagyot nyelve Gyurka - , majd nappal jön, hogy mindenki
lássa. Hogyisne! Most mindjárt le kell feküdni, szót se
szabad szólni, s mire reggel felébredtek, ott lesz a liba.
- Megsütve? - kérdezte némi gyanúval Jóska, aki már
kilencéves volt. - De hiszen ma este van karácsony, most!
- Csak jártasd sokat a szád - fenyegette meg Gyurka - ,
akkor aztán fuccs lesz a libának.
Jóska szúrósan nézett a bátyó szemébe. Valami lázadó,
fenyegető volt a tekintetében. Aztán megfordult.
A gyerekek láttán Gergely már előre a legszigorúbb arcát
öltötte magára, de a kicsik most maguktól is csöndben ma
radtak. Örzse, az értelmes asszony pedig azt mondta egy
szerűen, hogy késő van már, és nagy gyorsasággal sürögve
dugdosta ágyba a gyerekeket. Ez volt mindig a módszere, ha
nem akadt vacsora. A két legkisebbik a szülőkkel egy ágy
ban, Gyurka pedig a két öccsével együtt külön ágyban. A kis
ablakon besütött a hold, a ház, ahol laktak, kinn volt a falu
végén, és akkora csend ült mindenen, hogy Gyurka félt,
felébred a gyanakvó Jóska és rajta csípi őt, hogy milyen
hangosan ver a szíve.
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Jézuska... liba... Jézuska...
Gyurka okos fiú volt és tudta, hogy a karácsonyfát csak
pénzért adják. Tudta azt is, hogy gazdagyerekeknél van
karácsonyfa, szegényeknél meg nincs. De most mégis
lehunyta a szemét és egy piros csőrű nagy kövér libára gon
dolt; nyílik az ajtó és egyszerre vidám gi-gá-gi-gá-ra ébred
nek fel szülők, gyerekek, mind valamennyien. Furcsa
állapotban feküdt: csak nagyon boldog lett volna, diadalmas
boldog, de tulajdonképp nem csudálkozott volna... Jézus...
Jézuskám... Gyurka imádkozott és várt. És elaludt, de aztán
felriadt. Kintről nyugodt bim-bam, harangszó, de Gyurkának
a bim-bam így hangzott: gi-gá-gi-gá. Éjféli misére mennek
már és... és nemsokára itt a reggel. És egyszerre a meg
döbbenés nagy erővel lökött fel egy gondolatot az agyába.
A szíve még hangosabban vert, de azért nesztelenül bújt
ki az ágyból, húzta fel a nadrágját, vette fel a kabátját kezében a kis bocskorával nagy lassan félretolta az ajtó
reteszét és máris kint állt a kis ház udvarán. Elhangzott az
utolsó harangszó. Gyurka, mint ahogy az anyja szokta, gyor
san keresztet vetett, majd óvatosan felhúzta lábbelijét s
neszelt. Csend, csak a hó szitál sűrűn, fehéren. Lassan felka
paszkodott az alacsony tetőre - az udvarban ott állt az egy
kori, tyúkólból való létra, az most jó szolgálatot tett - s akár
milyen síkos is volt a havas tető, Gyurka csak kúszott lassan
négykézláb a holdvilágos csendben. A hó majd eltakarja a
nyomát - még erre is gondolt, noha már a torkában érezte a
szíve verését. Jézus... Jézus... Már lefelé haladt a tetőn, a
szomszéd Jani gazda nagy, köves udvara fölött. A tető ugyan
elég magas volt, de lent a puha hó. Gyurka kicsit előrecsú
szott, s aztán egy ugrással ott termett az udvarban. De Jani
gazdának nemcsak sok fehér libája, hanem egy hosszú lán
con tartott, bozontos kutyája is volt, és az most vad ugatásba
kezdett és a lánc félelmesen zörgött-csörgöt. Benn azonban
senki se mozdult; mind a misén vannak!
Gyurka jól ismerte a házban a járást. Tudta, el kell men
nie a láncos komondor előtt, oda és visszafelé is, és el kell
mennie előtte, ha a tyúkólhoz és megint vissza, haza akar
jutni. Tisztán láthatta már a kutya csattogó fogait s a vad
ugatás, amint a megvadult állat dühödten próbál szabadulni
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láncától, úgy megrémítette, hogy összeverődtek a térdei. De
aztán eszébe jutott: jön, jön a reggel, szégyenben marad...
Jézuska... behunyta szemét, és ahogy a lábai bírták, rohant a
tyúkólhoz. Alig is érezte, hogy a kutya belekap a lábába,
csak vágtatott tovább. S mint az álomban: ott ültek sorjában
habfehér tollúkkal, nagy piros csőrükkel a libák, libák, libák!
Gyurka egy ugrással megfogta s hóna alá kapta az elsőt.
Nem hallotta a veszett ugatást, nem hallotta a lánccsörgés
fenyegetődzését, nem érezte, mint csipkedi kezét a hóna alá
szorított fészkelődő gúnár; a kutya ugyan mintha most
megint beleharapott volna, de Gyurka csak rohant...
Egyszerre megállt az idegen udvar közepén, nem tudta,
hogyan jusson megint vissza a tetőre. Gyorsan döntött: csak
egy mód van, vissza a tyúkólhoz, a tyúkól alacsony, annak a
tetejéről fel a háztetőre... A kutya megint megmarta, de
Gyurka már csak a tetőt vizsgálta. Mikor a tyúkól tetejére
ért, látta, hogy amerre lépked, mindenütt vércsík marad
utána. Ördög bánja, hóna alatt a liba! De a lába fájt, a boká
ja se mozgott valami biztosan. Sebaj, még csak a tyúkólról
fel a tetőre, onnét ledobni a libát a saját udvarukba... De
csak egy kézzel kapaszkodhatott, a másikkal a békétlen libát
kellett szorítania. Mégis feljutott a tető szegélyére. Ott azon
ban a liba kicsúszott a hóna alól. Gyurka rettenetesen meg
ijedt, de a következő pillanatban észre tért: az ügyefogyott
kövér állat az ő udvarukba csúszik le a tetőn. Gi-gá-gi-gá hallotta is már a saját udvarukból, és örömében észre se
vette, hogy ő is zuhan.
Odabenn a szomszéd kutya vad ugatására már régebben
ébredeztek. A kicsik félálomban mosolyogtak: biztos a
Jézuska, aki a libát hozza! Gi-gá-gi-gá - hallatszott az udvar
ból, Gyurka pedig, mintha holtan is hallaná, mosolyogva
feküdt, arccal előrebukva a hóban.
(1931)
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HŰSÉG
I.
Egy este a halottakról folyt köztük a szó. Mind a ketten túl a harmincon - abban a korban voltak, mikor a halál már
nem afféle közeli-távoli mendemonda, hanem barátok,
szülők, testvérek sírhalmán szerzett személyes ismerős,
bejáratos gonosz vendég életünk körébe. De ők ketten nem a
maguk halottait idézgették, csak általában a halottakról
beszéltek. Arról, hogy az élő emberek mindenkor porszem
ként elenyésző kisebbség a meghaltak összességéhez képest.
Arról, hogy mégis különös dolog a halál, évmilliók óta
gyakorolja az emberiség, és mégsem lehet hozzászokni.
Arról, hogy az ember mindenüvé követni akarja azt, aki
kedves neki, mindenáron együtt akar maradni azzal, aki
édessé teszi neki az életet, de ha a kedves meghal, akkor
visszahőköl az ember, s bármily sok szívünkhöz nőtt halot
tunk is van már, a halál nem tud kívánatossá válni, legfeljebb
az élet válik elviselhetetlenné.
így beszélgettek, miközben az asszony maga elé nézett,
és fényes fekete hajkoronája alatt a homloka és az arca nyu
godt volt, ünnepiesen mozdulatlan, mint egy patinás fest
mény. Hirtelen rámosolygott egy gondolatra. Szerette a gon
dolatokat; akár vidám, akár szomorú volt egy gondolat, ha
gondolat volt, akkor csendes mosollyal csodálkozott rá, s
olyan volt ez a mosoly a felsajduló arcon, mint valami szem
mel nem látható távoli szépség visszfénye, egy fényes ár
nyék, mely néha percekig elrezgett az ajakszögletek körül.
A férfi sürgető kérdezősködésére megmondta:
- Csak egy kérdés jutott eszembe, és - ami, ugye, ritka
nálam - majdnem mindjárt melléje szegődött a felelet. A mai
ember nem hisz a halottak életében, de hát akkor lehet-e hű?
Ez volt az imént felmerülő kérdés.
- És mindjárt megjelent a felelet?
- Majdnem mindjárt, azt mondtam - csengett az asszony
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szava. - Mert előbb még egy másik kérdés is közbefu
rakodott: mi az hogy hűség? De ezzel már ott állt a felelet is
mind a két kérdésre: Minden, ami van, az egész élet szaka
datlan támadás a hűség ellen, agitáció a múlás, az örökös
változás érdekében. A hűség minden természeti törvénynek
ellentmond, a hűség hit egy belső valóságban, mely büszke
megközelíthetetlenségben dacol a természet minden látható
valóságával. De ha a halál a vége minden dacnak és akarat
nak, akkor nem a hűség az igazság, hanem a halál. Vagy van
hűség, vagy van halál, tudniillik mai halálos halál.
A férfi nem tiltakozott, nem is helyeselt. Nézte az aszszonyt, hallgatta hangját, szeme megtelt a nézésével, s a le
vegő, amit belélegzett, ennek az asszonynak az ízével áradt
el benne. Ritka pillanatok azok, amikor az ember felajzott
idegszálakkal, érzékei mohó megnyílásával ráeszmél, hogy
elrohanó csoda az, amit úgy hívnak: élni. A férfi most egy
ilyen pillanatban ámult rá az asszonyra, önmagára és rá a
halálra, melyben a csoda, az ő csodája el fog merülni. Már
nem gondolkodott, csak repesett, hogy él, s még messze a
halál. Az asszony most is megértette, és nem küldte el,
engedte, hadd csókolja rá ezt a titkos, ősi félelemtől felgyúj
tott mámort. Mintha testük először élné át a csodát, ahogy
test testet érhet, test testnek adódhat; nem tudtak betelni a
szenzációval, hogy vannak, s hogy egymásnak ennyire
lehetnek.
Megérezték, hogy közel a halál, vagy csak a felidézett
halálgondolatok kergették őket extázisba? Csak annyi
bizonyos, hogy ősi borzongás és egyetlenegy csordultig telt
pillanat minden mást kiközösítő megimádása: ez volt az ő
ölelkezésük ez éjszakába hajló estén. Vagy talán csak utóla
gos képzelődés volt ez? Csak az emlékekben vált egyetlenné
ez az este? Nem, a férfi valami állati biztos szimattal, öntu
datlanul érezte, hogy ez búcsú, utolsó ölelés. De az asszony
nyilván semmit sem érzett előre. Reggel csak a fejét fájlalta,
és harmadnapra halott volt, mint annyi más ragyogó fiatal ez
évben, a gyilkos spanyoljárvány idején.
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II.
így maradt egyedül, öt év után, a férfi. Csak az az öt év
volt élet, amit ezzel az asszonnyal együtt élhetett meg. Ha
sírfeliratot szerkesztene magának, az így is hangozhatna: Élt
öt évet. Az élete akkor kezdődött, mikor ezzel az asszonnyal
összetalálkozott. Akkor érezte először, hogy a gyönyör áhí
tattá magasztosulhat, s hogy vannak a test mámorának tün
döklő csúcsai, melyektől nem menekül, hanem boldog
szárnyalással, fényözönnel remegve pihen meg rajtuk a
lélek. Nem hasonlított senki más asszonyra, és senkit se
látott még, aki úgy volt együtt egy másik emberrel, mint ők
egymással. Pajtások, szeretők, testvérek, házasok, két kis
diák, egymásban, egymásból élő útitársak, egymás útja
voltak... öt ilyen esztendő, s az a minden időkre sebet égető
boldog este után maradt magára a férfi. Hűség? Ha most
beszélhetne az asszonnyal, megmondhatná neki, hogy a
hűség nem probléma. A hűség nem magatartás, hanem
állapot, nem szándék, hanem sors.
III.
Két év múlt el az asszony halála óta. Az ember megy az
erdőben, két ember megy kéz a kézben az erdőben, éveken
keresztül mennek így kéz a kézben, mikor az egyik
észreveszi, hogy a másik eltűnt. Ezt úgy nevezik, hogy halál.
De aki észreveszi, akinek a bőrére megy, az nem vigasz
talódhat meg egy szóval, az egyedül maradt, és azt tudja,
hogy a másik, aki eltűnt, az is most külön van, hol és hogy,
az mindegy, s el kellene menni keresni és keresni. Ilyeneket
gondolt a férfi néha, de egyszer ráeszmélt, hogy hiszen az
egész kép hamis. Mert az a másik nem eltűnt, hanem
megszűnt. Ezt nehéz átélni, annyira nehéz, hogy álmaiban
még egyszer se látta az asszonyt halottként. Ha álmodott
vele, mindig úgy álmodott vele, mint valakivel, aki még
mindig él. Legmélyebb öntudatában nem fért el a halál
valósága. De azért természetesen az az asszony már csak egy
emlék, azon kívül nincs. Csak egy dolog nem elég világos,
nem a halál, a halálos halál - ez sértően világos - , hanem az,
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hogy ő, a férfi mért ténfereg tovább az élők közt, holott azt,
akiért szerette életét, megölte a halál. Az élet ép ésszel
felfoghatatlanabb, még a halálnál is sötétebb hatalom. Ha a
kedves meghal, akkor visszahőköl az ember, és nem követi
- így mondta akkor este az asszony. Igen, így mondta, de
arcát, haját, kezének mozdulatát, hangja dallamát, azt a meg
nevezhetetlen valamit, ami csak őbelőle sugárzott, amitől a
mozdulatai, szavai, hangja egyszerivé, összehasonlíthatat
lanná, csak az övé lett, azt nem bírta emlékezetéből újra ér
zékei elé kényszeríteni. Elmosódott, mint esőverte írás, me
lyet már böngészni kell, s a betűk helyén foltok. A fájdalom
a régi, de vajon az emlékekben még az az asszony él-e? Két
év óta nem bírta rászánni magát, hogy elővegye fényképét, s
most, hogy maga elé rakta, meglepődötten meredt a képre.
Hát ilyen volt, ilyen szép? A lélektől hamvas komoly arcon
ez a szelíd szépség, ez a kicsit magától előrehajló, hall
gatagsággal teljes fej? A finom, nem túl hosszú, fehér nyakát
magas gallér zárta körül, és a férfi szeme már mohón nyúlt a
gallér mögé, de aztán egy mozdulattal a tűzbe dobta a képet.
- Ezt nem lehet elviselni - állapította meg magában.
IV.
Ez már valamiféle őrület volt. Már nem tudta, hogy nem
ő találta-e ki az egész utolsó beszélgetést, mikor ketten a
halottakról és a hűségről váltottak szót. Már nem tudta, mi
az, amit csakugyan az asszony beszélt, és mi az, amit az
ellenőrizhetetlen emlékezés ad most az asszony szájába.
Szörnyű az, hogy az ember egyedül marad emlékekkel, és
nincs semmi, amivel az emlékeket ellenőrizhesse, csak
maguk az emlékek. De nem ez volt az őrület. Az volt az
iszonyatos, hogy mióta a fényképet megnézte, éjszakánként
az élő asszonnyal álmodva, gyönyöröket élt át vele; sorvasztóan vad ölelésekben tobzódtak. Ami az ő számára
egykor a csodálatos kinyilatkozás volt, hogy a test megistenülhet, hogy az ölelésnek lélek-íze lehet, ebből semmi se
maradt. Valami nyers düh tombolt kettőjükben, mely után
kimerülten és olyan utálkozva ébredt, mint az obszcén
szerelmekből régen, mielőtt ezt az asszonyt megismerte.
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Már félt lefeküdni, irtózott halottgyalázó önmagától. Egy
este elhatározta: valamit tennie kell, azt az asszonyt, életét,
élete egyetlen fényességét az emlékeiben meg kell magától
mentenie. De egy óra múlva már megint otthon volt. Nem
sikerült. Valami éhes vadállat csattogtatja éjjelenként a
fogait, koncot vetek neki, s akkor éjjel nem bántja majd őt,
szegénykémet, azt az asszonyt - ez volt a terve, de elgyötört
idegeit a rossz illatszerektől szagló nő, aki útjába akadt, nem
tudta vágyra ébreszteni. A rekedtes nevetés visszataszító dur
vaságától úgy sietett el, mint aki menekül.
„Nem a halál kívánatos, csak az élet vált elviselhetetlen
né" - firkálta rá szórakozottan egy cédulára, így idézőjellel.
De aztán mégse ölte meg magát, mert egyszerre, hogy tekin
tete az ágyára vetődött, felcsapott és elhatalmasodott benne
a hontalan sóvárgás az ő asszonya után, az egyetlen asszony
után, aki azonban most már csodálatos gazdagságú bűvös
testével sajdított bele képzeletébe. Gyorsan lefeküdni,
elaludni, hogy álmodhassa!
- Csak halottat nem lehet megölni. Vagy csak halottat
lehet megölni? - kérdezte, miközben borzongva hozzáfogott
a vetkőzéshez, és tehetetlen nehéz könnyek csorogtak le az
arcán.
(1931)
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GODOFRÉD ÚR

Godofréd úrral álmodom már napok óta. Sovány-e,
kövér-e, szőke vagy barna-e? Nem, még azt se tudom, hogy
szegény-e vagy gazdag. Amit azonban tudok róla, az az,
hogy jó ember, a szíve csupa vaj.
Lefekszem, s egyszerre arra ébredek, valaki ott ül az
ágyam szélén, s elborult arccal, nagyokat sóhajtva olvassa az
újságot. Nem képmutató, mert hiszen csak magában beszél,
mikor fejét csóválva felkel, s csendesen mondja: „Nem, ez a
világ rettenetes. Mindenütt gyilkosságok, utcai harcok, új
vámok, éhség, munkanélküliség és az új háború veszélye."
És Godofréd úr sóhajt, sóhajt, sóhajt, és lassú léptekkel,
elgondolkodva indul az asztalhoz, ahol már felhalmozva
várja a reggelije.
Godofréd úr szemét elfutja a könny, mikor kezébe veszi
a teáskannát: a szegény kínai kulik jutnak eszébe, kiket
előbb a saját generálisaik s most a japánok öldösnek. Közben
kiterjeszti figyelmét a füstölt libamellre, mely paprikától
pirosan virít a tányérján. Jókora darabot vág le belőle,
közben pedig ábrándos szeme előtt megjelenik a zöld rét,
rajta a piros csőrű, esetlenül kocogó szegény liba, amelynek
most ő a mellét rágja. Mit lehet várni az emberiségtől, ha van
szíve tisztán az erőszak jogán ártatlan libának az életét
venni? - veti fel a kérdést, miközben gondosan megtörli
száját a zsírtól. S mennyien vannak, kik embereket képesek
ölni, holott én még egy liba nyakát se tudnám elvágni! mormogja tovább magában, majd órájára néz, még megha
tottságtól fátyolos a szeme, mikor felkel az asztal mellől,
miután előbb a szalvétáját rendszeretően összehajtotta.
Eszébe jutnak gyermekei, akiket ő küldött épp az előbb az
iskolába, s ott arra tanítják őket, hogy nagy és dicső dolog
ölni és halni a hazáért.
Most már magánkívül van a szomorúságtól Godofréd úr.
Egy retteneteset sóhajt, felkel, a szék nagyot reccsen, sziré216

nabúgás hangzik, ekkor Godofréd úr már indul is, de az
ajtóból még visszafordul felém, kétségbeesésében a fejét
fogja, úgy mondja gyászosan, minden eddigi sóhajtását
felülmúló sóhajjal: „Muníciógyárban vagyok hivatalnok."
Gyűlölöm, utálom Godofréd urat, gondolatban a leggorombább, legvadabb szavakat keresem, hogy képébe vág
jam - és felébredek.
Kicsoda ez a Godofréd úr? Mért nyomorítja meg éle
temet, mint egy visszatérő lidércnyomás? Mi közöm hozzá?
S görcsösen gondolkodva, ismét behunyom a szemem.
Kicsoda ez a nyomorult, ez a Godofréd úr? Ki az az
ismerőseim közül, aki libamellet eszik reggelire? Az is lehet,
hogy nem libamell, csak paprikás szalonna. Ki az, ki az, aki
sóhajtozva olvas újságot? Minden ismerősöm eszembe jut,
azok is, akik nem esznek libamellet. Ki az köztük, aki így
sajnálja a szenvedőket, a kínai kuliktól kezdve a háziálla
tokig? Ki az, aki látja az új háború veszélyét, és irtózva sóhajt, sóhajt, sóhajt? Sóhajt, ha Németországra, sóhajt, ha a
munkanélküliekre, sóhajt, ha Spanyolországra, sóhajt, ha
arra gondol, hogy milyenek az iskolák, ahová gyerekeit ta
nulni küldi; sóhajt, hogy milyen rettenetes minden? Ki az az
ismerőseim közül, aki muníciógyárban hivatalnok? Én, én
nem vagyok muníciógyárban hivatalnok - bizonygatom ma
gamnak. De mégis, Godofréd úr valahogy hasonlít hozzám.
Ki ez a szörnyű Godofréd úr? Hangja, szeme hasonlít, de
nemcsak hozzám, egy kicsit minden ismerősömhöz. Ki az,
akihez egy csöppet sem hasonlít? S a muníciógyár? „Mind
benne élünk, és mind a falai közt dolgozunk" - sóhajt és
csak sóhajt Godofréd úr, akinek a szíve csupa vaj.
Már régóta mindennap Godofréd úrral álmodom.
(1932)
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A DÁVID KULCSA

1919 karácsonya előtt való napon tizenhatan voltak benn
a négy ember számára készült cellában. A négy szal
mazsákon három-három, másik négy ember pedig mindig
guggolva töltötte az éjszakát. Politikai foglyok, de betörők,
zsebmetszők, verekedő suhancok is, együtt. Mind elkínzottak, éhesek, és a szűk helyen sok volt a civódás. De mióta
Pest környékéről három nap előtt behozták a nagy bajuszú
magyar parasztot, aki nazarénusból lett kommunista, azóta
elmúltak, vagy legalábbis megritkultak a veszekedések, mert
nagyszerűen tudta mulattatni a társaságot. Menekülő for
radalmárokat bújtatott, azért hozták be, s már útközben jól
elagyabugyálták a csendőrök.
Elvtársak lehettek volna ő és Borsi, a famunkás, ám
mégis, az első órától kezdve majd széttépték egymást, he
lyesebben Borsi a parasztot, akit nem lehetett kihozni a
sodrából.
Borsi, a famunkás, a diktatúra előtt kint lakott az
Angyalföldön feleségével és öt gyerekével egy omladozó
falú szobában, és azt hitte, hogy ez nem is lehet másképp. De
jött a diktatúra, és azt mondták neki, hogy most költözzék be
a plébániába, ahol két szép napos szobát utalnak ki neki, a
gyerekei meg ott játszhatnak a plébánia kertjében. A
plébánosnak maradt még három szoba s a kert is, mert Borsi
lelkére kötötte a kölyköknek, hogy vigyázzanak a virág
ágyakra. Mondta is a plébános, hogy szerencséjének tartja,
hogy ilyen rendes családot kapott. De hiába köszönt neki
Borsiné Dicsértessék az Úr Jézus-sal, és Borsi is hiába emel
te még mindig emberséges köszönésre a kalapját, abban az
órában, ahogy fordult a kocka, a plébános úr nem érte be
azzal, hogy kitegye a családot, hanem be is árulta Borsit,
hogy vöröskatona, munkástanácstag, magánlaksértő volt, és
hogy az asszonya fosztogatta az éléstárát. A gyerekeket
angyalföldi elvtársak szedték fel az utcáról. Borsi és felesége
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azóta ülnek - az asszonyt úgy megverték, hogy az első héten
még ülni se tudott.
A paraszt, a nazarénusból lett kommunista, mindig a
Bibliát citálta, Borsi pedig a plébánossal példálódzón. S
akkor jött a parancs: holnap, karácsony estére mindenki a
kápolnába, lesz karácsonyfa, aranydió, prédikáció, missziós
vendégek.
- Hol akasztófát ácsolnak, hol karácsonyfát díszítenek,
köpök a karácsonyfájukra! - kiáltott Borsi a felügyelőnek,
amiért is büntetésből hat napi sötétzárkát kapott.
Az öreg paraszt mindjárt ott a felügyelő előtt beleele
gyedett a dologba, éspedig a következőképpen:
- Nem szólt hamisságot Borsinak a szája, mert írva va
gyon: „Ezt mondja ama szent és igaz, kinél a Dávid kulcsa
vagyon: tudom a te dolgaidat, ímé, adtam te elődbe egy meg
nyílt ajtót, melyet senki bé nem zárhat..."
A felügyelő csak arrébb lökte a nagybajszút s így most
már csak tizenöten maradtak a cellában. Az öreg - egyébként
nem is volt olyan idős ember, mégcsak nem is ősz - csende
sen ült és nem magyarázott. A nagy bajusza mintha még job
ban lelógna. - Csak a vason, csak a vason! - hangzott a fel
ügyelő ismert kiáltása, mikor libasorban megindultak a
kápolnába, s aki csak tehette, azért is, legalább egy lépést tett
a vas mellé, a felsíkált folyosóra. S mikor a karácsonyi
ünnepség után, mely főleg azért volt érdekes, mert előre
elkészített cédulákat lehetett váltani távolabbi cellák lakóival
s látni lehetett az újabban behozott foglyokat, mindnyájukat
visszavezették s újra rájuk zárták az ajtókat, negyedóra
múlva már rájuk sötétítették a cellákat. Az egyetlen hangos,
visszhangot verő szó az egész nagy épületben a felvigyázó
fel-felhangzó csatakiáltása volt: Csend, csend, csend legyen,
ha mondom!
Ők tizenöten elosztották egymás közt a helyet, s azután a
sötétben vártak az öreg paraszt megszokott esti morfondírozásaira. De most Borsi nem volt itt, s csend volt.
- Ma Borsihoz is eljött a Jézuska - jegyezte meg zizegő
szalmazsákjáról egy fiatal suhanc.
- Könnyen lehet, hogy eljött - hangzott az öreg szava.
Kliman, a szerkesztő, akinek a vallatásnál öszetörték a
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szemüvegét, s aki vaksi szemével nappal is úgy mozgott,
mintha sötétben tapogatózna, suttogva, de hevesen szólt a
sarokból:
- Öreg elvtárs, értse meg: a mi Messiásunk mi magunk
vagyunk, a mi Messiásunk a forradalom, a mi csillagunk a
vörös csillag.
- Helyesen mondja - hangzott a paraszt szava - „Látám
egy oltár alatt azoknak lelkeket, kik megölettettek vala az
Istennek beszédéért s kiáltnak vala nagy szóval: Uram, ki
szent és igaz vagy, meddig nem tész ítéletet és nem állsz
bosszút a mi vérünkért azokon, akik laknak a földön?"
- No, maguknak nem nagyon világít egyik csillag se! tréfálkozott ásítva egy öreg betörő. - Ez is maszlag, az is
maszlag! Mi itt csücsülünk a lyukban, azok meg most kint a
meleg szobában jóízűen zabálnak.
A paraszt tűzbe jött.
- Krisztusnak is azt mondták: No, szállj le a keresztről,
ha Isten fia vagy... és mégis...
- Maga ott volt, bácsi, hogy így szórul-szóra tudja? szólt közbe vihogva valamelyik kamasz. - Tán még azt is
elhiszi, hogy harmadnap felzeppelinezett a mennybe, és
azóta ül az öreg Isten mellett a lájbstulon?
- Kuss, csend, kuss! - kiabált kint a felvigyázó.
- Kuss te! - felelte vissza kuncogva, suttogva az öreg, s
aztán a maga nyugodt módján folytatta: - Azt nem tudom,
hanem egyet tudok: még a hold is mindenestül olyan lesz,
mint a vér, és az ő ruhája is vérrel lesz festve, és az ő szemei,
mint tűznek lángja, tűzzel-vassal igazságot fog tenni ezen a
zsivány földön, s ha semmi se biztos, de az biztos: vörös
zászló lesz a kezében, mert erről ismerik majd meg a szegé
nyek, hogy most aztán: Vergatterung!
Mindenki nevetett. A nagybajszú, a hangjából ítélve, nem
bántódott meg, sőt mintha még fel is élénkítette volna, hogy
ilyen jól mulattatja Isten fiait.
- Úgy ám, elvtársak - felváltva hol elvtársaknak, hol
Isten fiainak szólította hallgatóságát - , szeretetnek, békes
ségnek Krisztusa a Krisztus, de ami sok, az sok. S biztos,
nem nézte jó szemmel, hogy mint szedték el a szegénytől a
földet, a munkája minden termését, de mikor aztán őt magát
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is elszedték a néptől, hogy, mint a Borsi elvtársat sötétzárká
ba, őt fényes templomokba zárják, vette a Dávid kulcsát, és
kinyitotta a szívünket az igazságnak. Ez az a kizárt ajtó,
melyet most már senki Isten többet be nem csuk. Öreganyám
is tudta már ezt, mégpedig csuda tanította meg rá, valóságos
csuda, amit tulajdon két szemével látott. Ő még jobbágy
sorsban élt, úgy ám, túl a Dunán, Somogyban. A faluja
szegény jobbágyfalu volt, összevissza ha kétszáz házacska
állt benne, de azok is messze egymástól, úgyhogy egy nap
kellett hozzá végigjárni a települést. A sok robot, meg dézsma, meg tized miatt zúgolódott a nép, mert az a bizonyos
ajtó, melyről az írás szól, nyitva volt a szívükben, nyitva volt
a szemük - egyszerre csak jön az ispán, hogy a gróf úr elren
delte, karácsonyra templomnak kell állni a faluban, mert a
falu templom nélkül elpogányul. Na igen, ott járt a Krisztus
igaza a kis házak közt bujtogatva naphosszat, be akarták hát
zárni a templomba. Hát az Isten fiainak legnagyobb
munkaidőben bizony menni kellett templomot építeni, s
mikor készen állt, jött a gróf négylovas hintón a felavatásra.
A falu apraja-nagyja - így szólt a parancs - ünneplőbe
öltözött. Jött a gróf, vele nagy papok, kispapok - így mesélte
öreganyám, úgy mesélem én is - , egész regiment. Megijed a
nép, mert mindjárt gondolja: ha bezárják Krisztust, köll mel
léje porkoláb is, pap, s a templom mellé paplakot is kell majd
építeni. De szólni egyik se mert. Megvolt a felszentelés, szép
prédikáció, és utána gróf úr, ispán, papok megint hintóba
ülnek és aló, Kaposvárra, vagy tudom is én, hová. Elég az
hozzá, elvtársak, biztos volt nagy dínomdánom. De a nép
csak szétszéled, lógatja az orrát, atyaisten, nem elég a gróf,
az ispán, még papot is küldenek ránk. Öreganyám mondta,
fél éjszaka imádkozott buzgón Istenhez, hogy süllyesztené el
a templomot, de hasztalan. Reggel hallja, hogy vagy egy
tucat falubeli atyafiát bevitték a megyeházára s kalodába
dugták, mert azok éjjel tüzet akartak rakni a templom körül.
Csendőrök vitték őket Kaposvárra, mint engem most Pestre.
Úgy ültek ott kalodában, mint akár most a jó istenfi, Borsi
elvtárs, hozzá még vasban. így jött el rájuk is a karácsony.
Jön ki a pap a városból, megyén a templomba - de csak néz.
Üres biz az. Szól a sekrestyésnek, akit magával hozott: Ej,
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még harangra is kellett volna pénzt szedni a néptől, no de
most szaladj, hívd őket élőszóval! De a sekrestyés egy napig
járhatna, míg bejárja a falut. Azt mondja, nem lehet ezért
meg ezért. Hát - mond a pap - legalább száz lelket csődíts
ide. Megy is az, de mind a ház üres, épp csak a kutyák vak
kantanak. Mi az, kihalt ez a pogány fészek? - káromkodik a
pap és kocsijába ül, hogy maga nézzen utána. Öreganyám
mondta, nem én: jóllehet hússzor fordult árokba a sötétben a
kocsijuk, sekrestyés a bakon, féderes ülésen hátul a pap,
szent karácsony estéjén versenyt káromkodtak, de ahol csak
megállnak, minden ház üres. Tán már éjfél is elmúlt, mikor
az utolsó házakhoz érnek, hát kint a hóban a falu végén, ott
áll az egész falu és énekelnek: Mennyből az angyal eljött
hozzátok... Mert nem a nóta a fontos, hanem hogy milyen
szívből, milyen szándékkal támad az ajkon. Öreganyám
mesélte, nem én, áll a pap, ők énekelnek, s akkor jött a
csoda. Öreganyám esküszik rá, a tucat atyafin kívül, akik a
kalodában voltak, az egész falu kint volt a réten a hóban,
még a csecsszopók is. És a pap épp kinyitja a száját, hogy
átkozódjon és fenyegetőzzön, és épp akkor felcsap a távol
ból a láng és mind látják: kigyulladt a templom! Öreganyám
látta, nem én: a lángok közül a kiszabadult Krisztus nézett ki,
és szeme, mint ahogy írva áll, mint a tűznek lángja. A papra
nagyon csúnyán nézhetett, mert az belevetette magát a ko
csiba, de a nép felbátorodva csak állt és énekelt tovább, s
mégis - öreganyám mondja, nem én - a faluban egy ház se
gyulladt ki, csak a templom égett le. Persze, másnap jöttek a
csendőrök, de...
A foglyoknak a cellában megint nevethetnékjük támadt,
de börtönben, furcsa mód, egyszerre mindenki neszét veszi,
ha történik valami. Nyugtalanul kezdtek figyelni, s a szom
széd cellából nyomban bekopogták az első hírt: Borsi.
Később, pár perc múlva, már többet tudtak lekopogni: Borsi
a zárkában énekel: Fel, fel, ti rabjai a földnek... Most
mentek le elhallgattatni. A nagybajuszú gyorsan kopogta le,
tovább adva a hírt.
- No, lám - mondta diadalmasan - , hát ugye, nem lehet
bezárni!
Kint már a folyosón nagy a futkosás, ordítás, de egy222

szerre behallatszik innen is, onnan is, mégis: Fel, fel, ti rab
jai a földnek... Benn a cellában elsőként Kliman, az össze
tört szemüvegű kapja fel gyenge hangjával a nótát, de mind
járt segítségére megy mély, hatalmas hangjával az öreg is.
- Ugy, mint az öreganyám mesélte, csak a nóta más. De
az egész falunak ott kell lenni! - kiáltja.
A sötétben nem lehet látni, ki énekel, ki nem, de a cella
falait zúgva tölti be a szó. Egyszerre meggyullad a villany,
sorba nyílnak, csapódnak ajtók, ének és zűrzavar, izgalom,
csak az öreg mosolyog, és csendesen idéz:
„Meddig nem tész ítéletet és nem állasz bosszút a mi
vérünkért azokon, akik laknak a földön? És mondaték nekik,
hogy még egy kevés ideig nyugodnának, míg beteljesedik az
ő szolgatársaiknak és attyokfiainak számuk, kiknek meg kell
öletniek, mint ők is megölettek."
(1936)
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VISZONTLÁTÁS

Sárguló búzaföldek sík végtelenjében iramodott a vonat.
Ringy-rongy falvak hívogató templomtornyainak, őrházak
nak, gémeskutak körül bámuló tehéncsordáknak a száguldó
kerekek gőgösen kattogták a feleletet: nem é-rek rá, nem
é-rek rá... Déri Pista eddigelé általában gyalogosan, vagy ha
adódott, aki felvegye, szekéren utazott csak, s mégis úgy tűnt
neki, hogy csupán cammog az egyhangúan pöfékelő moz
dony.
Alig múlt húszéves, és messziről vitte hazafelé a vonat.
Messziről jött, mert börtönből jött, ahonnan nemcsak a falu
ja, hanem még a vasrácsos cellájába fel-felhallatszó utca is
olyan távol volt, mint annak, akit elföldeltek, a sírveremtől
az első ház. Két éve volt már útban, mert két évig kellett erre
a vonatra várnia; két évig toporzékolt benne lakat alatt a
türelmetlenség, amely most nekiszabadulva, csak egy nyu
galmas menetrend szerint haladó s hidegvérrel pihenőket
tartó vonatot kapott maga alá.
A rabruha helyébe csak ma húzhatta fel a combján
megfeszülő fekete posztónadrágját, a pörge kis paraszt
kalapját is fejére tehette, s már sietett is ki az állomásra. Ott
nyíratta körül a borbéllyal a kis bajuszát, mely igazában
feketén, sűrűn csak a börtönben kezdett nőni. Mikor elvitték,
akkor még éppen hogy serkedezett... Ez jó! - simogatta meg
a kis kefét az orra alatt, ez tetszeni fog otthon... éjszakára
már otthon is lesz. A „már"-t a kalauz mondta...
A két év sem tartott tovább, mint ez a pár óra a vonaton.
Szekéren az ember, akinek sietős, legalább az ostort pattog
tathatja, s egy-egy suhintással átviszi a ló lábára a türel
metlen lelkét, de a vonatot csak a gőz hajtja, avval nem lehet
beszélni, annak éppenséggel mindegy, hogy Déri Pista ge
rincén csak úgy kergetőzik a hideg meg a meleg, a boldog
ság éhes varasában. Aki nem próbálta, nem tudja, hogy ez
olyan éhség, amitől egyszerre csak megrészegszik az ember.
Déri Pista megpróbálta. Hétszázharminc, börtönpriccsen
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lemorzsolódó magányos éjszaka férfi éhsége itatta a testét az
ujja hegyéig részegre. Julisnak hívták az asszonyt, a Juliskát,
az ő menyecske feleségét.
A nap rézsútos sugarai alatt aranyszínben ragyogtak az
ég aljáig meg nem álló, ott meg bíborló ködben hallgató
földek. Háttal a vonalnak itt is, ott is meg-megcsillanó ka
szákkal emberek magasodtak. Mögöttük bekötött fejjel,
fehér ingben, meztelen barna karokkal, ütemesen hajladozó
derékkal marokszedő asszonyok, lányok. Az utolsó, még
számító júniusban, a két év előttiben, Déri Pista is kaszával
a kézben, a gróf földjén így állt a sorban, vágta a rendet, s
mögötte az asszonyok, lányok hosszú sorában ott volt Julis.
A gróf sokallta a bért:, a nagy zúgolódásból sztrájk, arató
sztrájk támadt, a gráf az öklét rázta a nyakas parasztjai felé,
idegenből hozott aratókat, az aratókkal megannyi csendőrt,
kőzápor fogadta őket, a kőzáporra puskaropogás felelt, s
aztán... S aztán az az éjszaka, mikor a Juliska boldog ízű
karjaiból, az ágyból, álmából verték fel s vitték el nyomban
a csendőrök Déri Pistát.
Most minden elhalványult, mint az ég alja, csak a Julis
karjának, a bimbós, angyali vánkosnak, az asszony fiatal
testének a heves emléke élt csupán. Az utána való éhség soha
még ekkora hatalommal, mint most, a hozzá vivő vonat
fapadján, nem tört rá Déri Pistára. Egész úton szót sem vál
tott a többi utassal, mert úgy érezte, hogy az első hangnál
elcsuklana, még sírva is fakadhatna a fölgyűlt vágyától.
A szája a csókra készült, a karja a Julis derekára; átfogni,
magához vonni, érezni az asszonyt, míg a másik keze a
Julisnak az ő vállára tapadó fején, a szétbomolva orrát csik
landozó, gesztenyebarna sűrű haján nyugszik!
A városból, ahol éjjel kiszállt a vonatból, még jó órát kel
lett gyalogolnia. Az országútról letért a búzaföldek közt ka
nyargó gyalogösvényre. Világított a hold meg a csillagok, de
Déri Pista vaksötétben se tévedt volna el. Mindjárt szemet
szúrt neki, hogy itt, amerre csak ellát, a faluja egész hatá
rában, még mindenütt lábon állt a gabona, a térdig érő kalá
szok közt sehol egy kasza suhintásának a nyoma se, és sehol
emberek, akik pedig, hogy ne veszítsék el a pirkadó nap leg
elejét se, máskor aratás idején kint hálnak a földeken. Le225

letépett és szétdörzsölt a markában egy-egy kalászt, s ropog
tatták a fogai az érett búzaszemeket.
Már messziről hallotta, hogy kutyaugatás veri fel faluja
éjszakai csendjét. Ahogy befordult a kis településre, hiába
szólt át az alacsony fakerítéseken, nevükön szólongatva az
ismerős kutyákat. Nem őt ugatták, hanem a csendőröket,
akik puskára tűzött szuronnyal, négyesével cirkáltak a kis
házak között. Jöttek szembe Déri Pistával, akit a csendőrök
láttára beléig facsart meg valami ínyét szikkasztó harag.
Megemelte s aztán mélyebbre húzta a szemére a pörge
kalapját és gyorsan ment tovább. Sietett a saját faluja elől,
hogy mielőbb a saját külön, elkerítő, biztonságos négy fala
közé érjen, ahol csak ketten lesznek: a párja meg ő.
Loholásában egy, a többinél is kisebb ház állította meg.
Ebből akkor éjszaka vele együtt vitték el a csendőrök Turi
Pált meg az öccsét, a púpos Jani gyereket. Azok ketten még
ülnek, azokra három és fél évet mértek ki. Halott volt a
házuk, onnan még kutyaugatás se hallatszott. Déri Pista
megállt, rátette kezét a fakerítésre, fejét csóválta, mert dü
ledezett a férfi nélkül maradt házon a kerítés. A földet nézve,
lassabban mint eddig, folytatta útját az ő háza, a falu túlsó
vége felé. Még vissza is nézett a viskóra, amelynek még
mindig várni kell az ő két pajtására, a két Turi testvérre.
Visszanéztébe úgy elbámészkodott, hogy szinte elfelejtette
még Julist is, de csak azért, hogy aztán zakatoló szívvel
annál inkább siessen feléje. Sietett nagyon, de már nem úgy,
mégse úgy, mint képzelte, mikor a vonaton ülve erre az órára
gondolt.
Az öregek hátul aludtak, fel se riadtak a neszre, mikor
Julis, úgy ahogy az ágyból fölkelt, az első ablakzörgetésre a
kapunál termett. A Bodri kutya lelkendezve csaholt s ugrán
dozott a fiatal gazdájára. Nem lehetett szabadulni tőle, s
talán így történt, hogy a gazdái a kapuban épp csak hogy
egymás kezéhez értek.
A szobában előbb lámpát kellett gyújtani. Aztán szalon
nát meg kenyeret rakott az asztalra az asszony. Déri Pista
nézte s látta: szebb volt, még szebb, még kívánatosabb, mint
ahogy elképzelte. Leült az asszony is, szembe vele az asztal
hoz. Déri Pista evett és az asszonyt hallgatta, aki oldalpil226

lantást vetett a bajuszra, ami olyan szokatlan volt neki az
urán. Örömében tapsolt egyet, de gyorsan áttért az elmúlt és
a mostani búra, bajra, amiért egyre csak a Turi testvéreket
szidta. Hogy azok rántották be a bajba őt, Pistát is, azok
bolondították meg az egész falut, most megint itt a háború
ság a gróf és a falu népe között, szörnyű az ínség, a csendő
rök meg egyre zaklatják a községet.
Semmi rosszat se mondott ezzel Julis, csak a szívét
öntötte ki. Déri Pista azonban a börtönből jött, ahol még
bezárva tartják a két Turi testvért. Tegnap még a börtön
udvarán rákacsintottak, mert számon tartották, hogy az ő
ideje mára lejárt. Különösen az idősebbik, a Pali, aki télen a
városba járt dolgozni, a gyárba, volt neki mindig jó pajtása.
A fiatalabb, a púpos Jani gyerek azelőtt nem annyira, de
aztán úgy jött, hogy épp vele együtt került a csendőröknél
kihallgatásra, együtt verték meg őket, még a kettőjük fejét is
egymáshoz verték - s ők nem árulkodtak, együtt hallgattak.
Együtt, s hogy ez mit jelent, arról Julis nem tudhatott, Déri
Pista se tudott, mielőtt meg nem próbálta. S hogy mit jelent,
azt megmondani most se tudta volna. Csak érezte, hogy
míg hallgatja az asszonyt - s csak hallgatja, mert mit mond
jon?
akkora szomorúság ül rá, hogy még a keze is elne
hezedik tőle. S hogy mégis valamit csináljon, a lelógó kezé
vel a kutyája hideg orrát kezdte simogatni. S nézte Julist, a
Juliskát, akihez két év óta készült, s aki most itt ül vele szem
ben, s mégse, mintha megint nem tudná elérni, ha ki is nyúj
taná érte a kezét.
- Kár, kár - szólalt meg végre.
Bodri veszett csaholásba fogott. Kint az utcán csendőrök
haladtak el nehéz bakancsaikban az ablak alatt.
- Még csak meg se csókoltál - mondta Julis félig nevet
ve, s az okos, szép szemével, amely komoly maradt, egyre
fürkészte az ura arcát, hogy mi az, ami a bajuszán kívül
olyan szokatlan a párján.
Déri Pista összerezzent. Gyorsan megcsókolta az aszszonyt, de közben is a csendőrök elhangzó lépteit figyelte, és
olyan komor lett az arca, mint két évvel azelőtt, csak szo
morúbb, csak még sötétebb és kilátástalanabb.
(1937)
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GEORG

Senki sem találta rokonszenvesnek.
Szőke volt, s ami testi megjelenését illeti, középtermetű,
szeme kék, orra, szája rendes - vagyis, hivatalos személy
leírások formuláját alkalmazva, különös ismertetőjele nem
volt.
Valamivel jobbmódú volt, mint a többiek, akik vele
együtt laktak a grinzingi 43-as számú barakkban. Ellentétben
velünk, többiekkel, ő otthon volt Bécsben, osztrák volt és
nem földönfutó, mint mi, a többiek. De nyilván ő is szegény
volt, különben bécsi létére nem érte volna be a kis szobával,
amit a nemzetközi hajótörötteknek ebben a barakkjában
kapott.
Ahogy az ecetnek tulajdonsága, hogy savanyú, úgy volt
az övé az, hogy nem hatott rokonszenvesnek. Amikor egy
szer megbetegedtem, barátian segített, órák hosszat ült az
ágyamnál, s rakta rám a hideg borogatásokat - s én alig vár
tam, hogy szabaduljak tőle.
Egyszerűen nem volt rokonszenves. Senki sem tudott
róla semmi rosszat, de ha szóba került a személye, férfiak is,
nők is - különösen a nők - mintha valami kellemetlen érin
tés elől húzódnának vissza, vagy mintha mindenkinek hirte
len rosszá vált volna a lelkiismerete vele szemben.
Georg, a medikus? Valahogy, valahogy nem rokon
szenves - mondták - , s anélkül, hogy bárki is valami meg
határozott elmarasztaló véleményt nyilvánított volna, bizo
nyos sietséggel siklottak át a kérdés fölött.
Georg nem volt ostoba. Észre kellett vennie, hogy senki
sem rokonszenvez vele. Ahol az emberek ilyen összezsúfoltan élnek együtt, mindenki tud a másikról, ha nem is min
dent, de majdnem mindent. Mindenki tudta, hogy Georg az
egyetlen, akinek nincs barátja.
EgyszerFe - holott mindig gondosan és tisztán
öltözködött - borotválatlanul, szőrös képpel kezdett járni.
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Szakállt eresztett. Először csak vadon nőtt szakállt, aztán
egy napon hegyes kecskeszakállal tűnt fel, majd leborotvál
tatta, és áttért a Krisztus-szakáll, majd meg az angolos
pofaszakáll viselésére. Pofaszakáll és bajusz, pofaszakáll, de
bajusz nélkül, majd csak bajusz... Hat hónap után a bajuszt
is leborotváltatta. Vége volt a kísérletnek.
Néha ő maga is nevetett magán, de bár senki sem akarta
éreztetni vele, mindenki kellemetlennek találta nevetését.
Valaki megpróbálta megtalálni a hibáját: ráfogta, hogy
tolakodó. Valójában azonban Georg sem kereste többször a
barakkbeli lakótársak társaságát, mint akárki más, csak
éppen, akármilyen ritkán kopogtatott is be valakihez, azt
tolakodásnak érezték. Egyszer rajtakaptam, amint begör
bített ujjal habozva állt egy ajtó előtt, mielőtt bekopogott
volna.
- Ha nő volna, sose találna férjet - mondta róla egyszer
Zsófi. Hogy ki volt Zsófi? Mindjárt elmondom.
Majdnem húsz év múlt el azóta, hogy szem elől vesztet
tem Georgot. Míg egy napon, Párizsban, nyakamba nem sza
kadt egy az ottani gyakori, tréfás, nyári záporok közül. Má
sokkal együtt a legközelebbi kis bisztróba menekülve vár
tam, míg újra kéken nem nevet le ránk a páratlanul lágy
párizsi ég... Nincs abban semmi különös, hogy emberek, kik
utoljára Bécsben látták egymást, Párizsban botlanak egy
másba. Mégis akkora az ember meglepetése, hogy az már
csodálkozás. Talán azért, mert emlékünkben öntudatlanul is
egy az ember és a környezet, melyben megismertük. Csodál
kozásunk a fának szól, mely egyszerre a hozzá tartozó tájkép
nélkül, szinte elvontan jelenik meg. Mit keresünk ebben a
montparnasse-i bisztróban, holott...? Nyilván én a Zsófi
számára éppúgy, mint Zsófi az én számomra... nem, hanem
éppúgy, mint Zsófi és a barakk, az én számomra egyszerűen
elválaszthatatlanok. Zsófi, a kicsit kövérkés, kis Zsófi akkor
tizennyolc éves volt, és alig akadt a barakkban férfi, akibe
Zsófi pár hétig nem volt szerelmes. Sohasem viszonzatlanul,
de sohase pár hétnél tovább. Könnyen induló és kellemesen,
megrázkódtatások nélkül záródó szerelmek voltak ezek - és
emlékszem rá, hogy mikor egyszer Zsófi elutazott pár hétre,
búcsúzóul sorba megcsókolt vagy tizenhat barakkférfit, akit
229

nemhogy háborúságba, hanem épp ellenkezőleg, bizonyos
bizalmas cinkosi viszonyba terelt közös múltjuk, azaz a
mosolygó és adakozó Zsófi. Nem, nemcsak a barakk hiány
zott Zsófi mögül. Az örök mosolya még ott játszadozott az
arcán, de a szeme öreg, Zsófi szeme öreg, fáradt és nyugta
lan volt.
Kint már rég elállt az eső, a frissen felmosott aszfalt
barnán ragyogott a tűző napban, s mi a kis bisztró egyetlen
asztala mellé telepedve, régi ismerősökről kérdezgettük
egymást. így merült fel a feledésből Georg neve is. Zsófi
kérdezte, hogy emlékszem-e rá, és közben elpirult. Különös
lassúsággal, egész halántékáig bíborra váltott át az arca: ez a
pirulás, ez a régi Zsófi volt. Ezt néztem, és a kérdésre csak
szórakozottan, a tíz-egynéhány évvel ezelőtt beidegződött
megszokásból feleltem: - Georg, a medikus. Nem volt
rokonszenves. - Zsófi bólintott, és gyorsan, mintha valaki
vel vitatkozna, mondta utánam: - Úgy van. Nem és nem,
nem rokonszenves.
Ez is a régi Zsófi volt. Georg volt az egyetlen ember, akit
nem engedett közel magához, akivel szemben a gorom
baságig visszautasító volt.
- Tulajdonképp miféle ember volt? Nem voltunk-e mi
mind igazságtalanok? Vajon mi lett belőle? - kérdeztem, s
egyszeriben feltámadt a régi kétségem. Most már tudom,
nyilván Zsófi izgalma volt az, ami átragadt rám.
- Biztosan igazságtalanok voltunk. Nála rosszabb, száz
szor hitványabb embereket is szeretünk. De őt nem lehetett
- szólt Zsófi, s cigarettára gyújtva egy automatához ment,
bedobott egy frankot, s lassan forgatta a fogantyút, mintha
minden gondolatát a vágy kötné le, hogy kihalásszon egyet a
színes kavicsok közé ágyalt, csillogó cigarettatárcák közül.
- Nem lehetett - fordult hátra, szórakozottan eleresztve a
fogantyút. Nem a cigarettatárcáról beszélt. - Nyolc évig
hűséges felesége voltam. Egy tiroli faluban, ahol most is
orvos. Nyolc évig. A tenyerén hordozott, jó volt hozzám. S
önfeláldozó is tud lenni. Februárban, a véres bécsi felkelés
után, menekülőket bujtatott. Amit tudott, megtett értük. De
még közöttük sem láttam senkit, aki szerette. Megpróbáltam,
én megpróbáltam... nem lehetett.
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Ez nem az ártatlanul könnyelmű, kedves, kicsi Zsófi volt.
Asszony volt, aki láthatatlan démonokkal viaskodik elkín
zottan - és reménytelenül.
- Tudja, mért nem lehetett őt szeretni? Mert mindent
azért tett, hogy szeressék. Mert... rettenetesen vágyott rá,
hogy valaki önfeledten a szívéhez szorítsa, őt, aki sose tud
önfeledten egy emberre nézni. Ha megölelt - mondta Zsófi,
és láttam, hogy megborzong - , mintha utánzott volna vala
kit. S ha holnap hallanám, hogy a legnagyobb hőstettet
követte el, ez sem változtatna semmit. Túl szegény, de nem
elég szegény...
Az utcán, a hangos, tarka, nyári futózáporban jól
megfürdött párizsi utcán jártunk már, mikor Zsófi egyszerre
megállt, és kezét nyújtotta.
- Még azért se haragudott, hogy elhagytam. Azt mondta,
visszavár. És jóságosan mosolygott. És pénzt adott.
Jóságosan, mert még öngyilkosságra is képes volna, csak
hogy szeretetre méltónak találják... És nem lehet, épp ezért
nem lehet szeretetre méltónak találni. Nem lehet, s épp ezért
vele szemben mindenki gazemberré lesz.
Zsófi nevetett, de ez úgy hangzott, mintha a fogát csikor
gatta volna, a kis, fényes, fehér rizskásafogait.
- Ha nem holnap, de holnapután... utazom vissza hozzá.
(1937)
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SZERELEM

A képviselő úr az éjszakai gyorssal érkezett Pestről.
Sándor kocsis hazahozta az állomásról, aztán kifogta a lova
kat, megetette, megitatta őket, utána még meg is veregette a
sima, fényes hátukat, majd körülnézett az istállóban. Ten
nivalót keresett. A lecsüngő nagy sárgás bajsza egyik végét
két ujjával kicsit arrébb tolta - ez volt minden, ami munkát
talált. Mert egyszerre olyan véglegesen befejezett, hiányta
lan volt ez az egész istállói mindenség, hogy itt maga az
Isten is feleslegesnek érezhetné magát.
Sándor tétován lóbálta meg a kezét, s aztán kifordított
tenyérrel végighúzta bütykös ujjait a homlokán. Csak ő tud
ta, hogy ott belül a mellében sóhajt. Hallani ez nem hallat
szott, mivelhogy ahhoz is kell valami maradék remény vagy
lázadás a sors ellen, hogy az ember hangosan tudjon fel
nyögni. Sándor már nem tudott. Leült, háttal a falra akasztott
petróleumlámpának, a szürke lópokrócokkal betakart, szal
mazsákos priccsére, lerúgta a papucsát s fogai közé dugva a
hideg pipáját, kihúzta zsebéből a ma kapott levelet.
Szétnyitotta, ráterítette a térdére - s a lovakat nézte. Izmos
farukról a rövidre nyírt farkukkal próbálták elhessegetni a
zümmögő legyeket, melyek az istálló éjszakájában támadt,
világosságra, mint valami örvendetes hírre, egyszeriben fris
sen ébredtek.
Sándor csak a lovakat nézte. A levélre ott a térdén rá se
pillantott. Mi áll benne, kívülről tudta már; mindent tudott, s
épp ezért nem bírt már gondolkodni sem. Az ember csak
addig törheti a fejét, hogy mitévő legyen, amíg van valami
megpróbálni valója. Ha előtte ott kopognak már a koporsó
födelén a rögök, akkor az ember esze megáll.
Sándor tavaly télen hagyta el a faluját, falujában az aszszonyát meg két csöpp gyerekét, s elszegődött kocsisnak a
városba. De az iszákos balszerencse, ha egyszer belefog
valaki vére ivásába, a szomjas torka attól csak még jobban
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szomjasra szárad, és sose mondja: elég. Sándor hiába rakott
a lovak alá olyan gonddal friss szalmát, mintha mindannyi
szor a tulajdon két gyerekének vetne ágyat. Attól nem fordult
jobbra a sorsa. Hiába, hogy a képviselő úr lovait ő úgy gon
dozta, nyírta, csutakolta, hogy úgy néztek ki, mintha nem
csak a képviselő urat, hanem a lovait is reggelenként a város
legjobb borbélymestere csinosítaná ki. Mindez nem használt
semmit. Hiába kerülte el még vasárnap is a kocsmát, csak
hogy minden áldott elsején, ahogy a kezébe kapta, küldhesse
haza a havi bérét. Hiába, mert íme, levél jött máma otthon
ról, az asszony írta. A tavasz se hozott munkát, írja, a zsíros
parasztok is inkább a feleségüket dolgoztatják, csak hogy
megtakarítsák a napszámost. Ennélfogva neki, az asszony
nak is az éhség elől el kellene menni, szolgálatba állni a
városban, de hova tegye a két csöpp gyereket? Ha akár a
Sándor, akár az asszony anyja élne, a két apró jószágot
valamelyik öreganyjukra lehetne hagyni - dehát egyik se él,
nem élnek. S az asszony kérdi: „Édes uram, mit tegyek?"
A lovak hátra-hátrafordították a fejüket. Tekintetük cso
dálkozott, mit csinál ez a Sándor, mért nem oltja már el a
lámpát, holott ők, a lovak már ettek is, ittak is. Sándor ko
csis megértette a kérdő tekinteteket, s mert az istállóban
amúgy is fulladásig meleg volt, s mert úgyis hiába nézte a
lovak fényes, sima hátát, a kérdésre, hogy „Édes uram, mit
tegyek?" - feleletet nem talált. Feltápászkodott, elfújta a
lámpát és kiment az istálló elé. Leült a lócára, egyik kezében
a keresztbe rakott lába meztelen talpával, másikban a levél
lel és csak ült, üldögélt magában.
Odafenn már aludtak, a nagy köves udvar végén sötét
volt minden ablak.
- Jó, hogy betoltam a fészerbe a hintót - gondolta Sán
dor, mikor észrevette, hogy az ég is sötét, még sötétebb, mint
az ablakok. Ha ellenszegülve egy-egy percre előbújt a hold,
a fáradhatatlan felhők mindjárt behegesztették a sebet, amit
az ég sötétjén ütött.
- Zivatar lesz, Sándor bácsi! - hallatszott ekkor a kony
ha felől az Annuska dallamos hangja. Annuska, a képviselő
úr cselédje, több mint húsz-, Sándor meg még csak harminc233

éves volt, de azért Annuska mindig bácsinak szólította a
Sándort. Talán a nagy bajusza, vagy talán amiatt, mert Sán
dor adott magára, senkivel se pajtáskodott.
Annuska a konyhában aludt, de ma ott is nagy volt a
hőség, azért jött ki s ült le alsószoknyában a konyhalépcsőre,
megvárni, míg jobban elálmosodik.
- Alighanem az lesz - válaszolta Sándor oly sokára,
mintha előbb valami nehéz követ kellett volna kimozdítania,
hogy a szó lassan elszabadulhasson, s ő maga még csak a
fejét se fordította Annuska felé.
Nem voltak jóban ők ketten, noha nap-nap után egy asz
talnál, a konyhában együtt ebédeltek s együtt ültek va
csorához is. De épp ilyen alkalmakkor, Sándornak arra kel
lett gondolni, hogy az ő felesége is tudna főzni a képvi
selőéknél. Nem voltak jóban ők ketten, mert Annuska is nem
egyszer gondolt arra, hogy ha Sándor bácsi nem volna, ide
hozhatná a helyére kocsisnak az ő urát. Tudta ugyan a gazdasszonyától, hogy az nem akar házaspárt, mert azok elvon
ják egymást a munkától, de azért mégis, ha Sándornak adott
enni a sikált konyhaasztalon, mindig újra az ő ura jutott
eszébe. Annuska meg az ura alig két éve voltak házasok, de
mert a kis földjük sehogy se tudta őket eltartani, az ő embere
otthon maradt a földnél a faluban, ő meg, a menyecske, viszszakerült a képviselőékhez, ahol lánykorában is szolgált.
A köves udvar közepén, az öreg diófa levelei közt hirte
len kerekedett szél motoszkált. Sándor fölnézett a diófára,
aztán meg tovább a konyha felé. Annuska épp indult a lócán
üldögélő Sándor bácsihoz. A talpa alig érte a földet, mintha
csak a szél hozná lassan, egyre közelebb. A rövid, piros alsó
szoknya alól a meztelen lábaszára belevillogott a Sándor
szemébe: fehér volt, mint a frissen fürdetett bárány gyapja.
Sándor arrébb húzódott a padkán, hogy helyet csináljon
neki. Alig ült le az asszony, Sándor szájáról súlyosan, szinte
földre koppanva ejtődik a szó:
- Nem élet ez.
Annuska a pad másik végén ül, de észreveszi az ember
kezében a levél papírját, amit ma hozott Sándor bácsinak a
postás. Annuska az asszonyra gondol, aki írta. Annak az asz234

szonynak van gyereke, őneki nincs. S lesz-e valaha? Annyi
juk sose lesz, hogy mint más rendes emberek, mindigre haza
mehessen az urához.
- A z most tán úgy ül egy asszony mellett, mint én a maga
oldalán.
- Kicsoda, te? - üti fel fejét Sándor, s elereszti a lábfejét.
Arccal csak most fordul Annuska felé. Az nem felel mind
járt, valahol messze, a diófa irányából villám cikázott, arra
felé néz.
- Az uram - mondja olyan hangosan, mintha hívni
akarná, de akkorra Sándor már úgyis megértette, hogy arra
gondolt az elébb. Egyszerre állnak fel. Sándor kezéből kiesik
az otthoni levél. Annuska leguggol, tapogatva keresi a sötét
ben a földön, és odanyújtja neki.
„Édes uram, mit tegyek?" - jut eszébe Sándornak, amint
zsebbe gyűri a papirost, és indul be az istállóba. Szótlanul
megy előre, tudja, hogy jön utána Annuska is, akinek a
leheletét már ott érzi a nyakszirtjén.
A lovak alatt, miközben felébrednek, megzizeg a szalma,
s aztán megint csend lesz. Az idegen ember karja átfogja az
asszony derekát, az pedig, mint fiatal fa, meghajlik, egyre
hajlik, ahogy az ember akarja. Aztán a keze megfogja a férfi
idegen, nehéz kezét és húzza fel a derekáról, fel a melléhez,
mely majd kipattan, úgy simul bele a meleg tenyérbe... És a
két ember a kocsiságyon összeborul.
Az istálló ajtaja nyitva maradt, de semmit se látni a sötét
ben. Szétfonódott karjuk most már a fejük alatt, s nyitott sze
mekkel, hangtalanul fekszenek egymás mellett. A férfi felkö
nyököl s nehéz keze végigsimít Annuska arcán.
- Mi baj? - kérdi. Annuska mozdulatlan, csak néz a
sötétbe. Nem felel Sándor kocsisnak, aki úgyis tudja, mi a
baj.
(1937)
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SZERESD MAGAD

Éppúgy, mint az apja és nagyapja, tűvel a kezében
naphosszat ott ült a szövetek, petróleum és ételek szagától
levegőtlen kis sötét szobában. Égy nagy konfekciós áruház
nak dolgozott az egész görnyedt hátú család, s a kisfiú napjá
ban nyolcvan gombot varrt fel a nadrágokra, mellényekre
meg kabátokra. Idővel felvitte volna talán napi kétszáz gom
big is, ha ennek a lengyel kisvárosnak a szűk utcáin megint
egyszer fel nem üti részeg fejét az ősi ismerős, a pogrom,
hogy rikoltozva rúgva be ajtókat s törve be napnemlátott kis
ablakokat, vérből és tűzből a világba kergesse szét mind
azokat, akik még futni tudnak... Mikor én találkoztam vele,
csak harminc körül járt, de városról városra űzetve, a leg
különbözőbb országok kitoloncolási módszereit a maga
bőrén kitapasztalva, megfordult már a félvilágon.
- Azon múlik minden, hogy az ember megtanulja magát
szeretni. Egész szívvel és egész lélekkel, annyira, hogy... és látom magam előtt Áront, amint egy ideig keres valami
nagyon erős szót, s mert tán egyik se tűnik neki elég erősnek,
minden további helyett kinyújtja a karját, s keze a kissé
reszkető fehér ujjaival úgy mozog a levegőben, mintha egy
láthatatlan zongora billentyűin futtatná őket végig. A fekete
szemei elnéztek a fejem fölött, előrehajolt, mintha látna
valakit, mintha a vértelen vastag ajka mosolyogna valakire,
aki feléje közeleg. Néha mondott olyan szavakat, amiket
nem lehet elfelejteni már a furcsaságuk miatt se, de általában
a szeme, különösen a szeme - mert más minden inkább
csúnya volt rajta - , s a legendás múltja után az ember többet
várt tőle, mint amit, különösen az általánosságokban mozgó
beszélgetésekben, nyújtott. Alapjában véve meglehetősen
műveletlen volt és talán nem is okos.
- Te... te talán tudtad valaha is szeretni magadat? Te
talán szereted magad? - kérdeztem. A te egész életeddel...
Hogy fest akkor az, aki nem szereti magát?
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De Áron már nem mosolygott.
- Szeretni magad, ez fontos - mondta, és elgondolkozva,
mintha habozna, hogy szabad-e ilyet kimondani, kimondta
mégis: Ez talán még Marxnál is fontosabb. Én legalábbis
csak azóta vagyok jó bajtárs. Csak azóta tudok mindent,
mindent.
S elbeszélte, hogy mióta. Megint egyszer át kellett csem
pésznie magát egy országhatáron, hogy odaát valakinek a
kezéhez juttasson egyetlen, az ő számára, aki csak postás
volt, érthetetlen, de megmondták neki, döntő fontosságú le
velet. Szerette az ilyen illegális kirándulásokat. Szép az,
hogy az embert, aki különben nyomorult és haszontalan is,
egyszerre túl a veszedelmes határon, egész sereg ismeretlen
férfi, asszonyok, lányok serege őrzi, gondozza, izgul érte!
Ezúttal is úgy volt: Áront, mint lopott kincset, féltve adták
kézről kézre, vitték egyik helyről a másikra. S nem is maradt
volna ez a kirándulás emlékezetesebb a többinél, ha ezúttal
is csak piszkos kis szobákból piszkos kis szobákba, egyik,
testvériesen megosztott szalmazsákról a másikra kell
költöznie. Ezúttal a jó, mert biztonságos szegény lakásokból
egyszerre csak kifogytak. S egy éjszaka egy házba vitték,
amilyent addig Áron csak kívülről látott: széles szőnyeges
lépcsőkön mentek fel vele és zárták rá kívülről az ajtót.
Ennek a lakásnak az ura családostul tengerpartra ment, s a
házmester, akinél megőrzésre hagyta a kulcsot, titkos jóbarát
volt. Áronnak megmondták előre, hogy nem szabad
felesleges lépést se tennie, nehogy a lakók alul zajt neszel
jenek, nem szabad a leeresztett ablakredőnyöket se felhúz
nia, de még villanyt se gyújtson, mert kiszűrődhet a fény és
kint az utcán valaki figyelmessé válhat.
A fáradtság tette-e vagy a sötét, a hely biztonságosnak
látszott, és ő hamar elaludt. Tudta, kint a városban lótnak
futnak, virrasztanak s nem nyugszanak addig, míg neki a
szükséges papírokat elő nem teremtik. Talán huszonnégy
órát, talán többet is aludt, s mikor felébredt, ott volt az asz
talon a számára már jó előre elkészített ennivaló, csak ki kel
lett nyújtania a kezét. Szeme annyira hozzászokott a sötét237

séghez, hogy ki tudta venni a bútorok körvonalait. Ő maga
pamlagon feküdt, a pamlagon puha párnák. Levetette a cipő
jét s tapogatózva úgy ment szobáról szobára. Mindenütt
süppedős székek. Tárgyak, amikről azt se tudta, mire valók,
és nagy, nagy szobák, s a padló csúszós, mint a fagyos utak
a kisvárosban, ha hó hull rájuk. Gyufáról gyufára gyújtott.
Nem tudott betelni azzal, amit látott. Mint száz mese, álmok,
amilyeneket kitalálni se tudna - és egyszerre s először éle
tében felismerte, fel kellett ismernie, hogy ami neki száz
mese, kigondolhatatlan álom, mindaz csak neki az. Mások
nak olyan állandó éber valóság, közönséges hétköznap, mint
neki volt az ő univerzuma, ahol minden, az étele, a bőre, még
a csillagok is magukba szívták a vasalókban örökösen füstöl
gő faszén émelyítő szagát. Vannak, akik ilyen lakásokban
élnek, méghozzá mindennap! Az ember megy az utcán és
nem gondolja, hogy vannak falak, amik mögött ez van... De
pontatlanul fogalmazok, mert persze, hogy korábban is tud
tam, hogy létezik ilyesmi - mondta Áron - , de más az „vala
mi ilyenről", más az „a gazdagokról" úgy általában tudni,
mint látni, tapintani: van, ez az... Karját a testéhez szorítva
osont vissza a pamlaghoz, mintha attól kellene félnie, hogy
bepiszkít mindent, amihez hozzá talál érni. Sose érezte még
magát olyan tisztátalannak, a szegénységet olyan büdösnek,
mint most. Hát ez mi? - kérdezte egyszerre önmagát, s mikor
idáig ért elbeszélésében, úgy húzta a sovány nyakát a két
válla közé, mintha újra hallaná azt, amitől akkor ijedt meg.
Nem szabad elfelejteni, akkor még jóval fiatalabb voltam jegyezte meg, mintegy előre is mentegetőzve azért, amit
még el akart mondani, bár láthatóan nehezére esett.
Különös dolog az idegen lakásban, mégiscsak vesze
delemben, egyedül, hozzá még sötétben lenni... az ember
könnyen keiül különös állapotba. Tudta, senki sincs a közel
ben. De fülelt tovább, mert egész biztos volt benne, hogy
amit az előbb hallott, az sírás volt. Nem gyereksírás, hanem
valami visszafojtott, bátortalan nyekergés. Mint egy kerék
csikorgása, vagy annak a szerencsétlennek a hangja, akinek
a csontjain megy keresztül a kerék. Nem szabad fülelni,
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mondta önmagának, nem szabad, mert akkor könnyen
elveszti a józan eszét e félelmetes csendben... Lárma!
Lárma! Csak felállhatna, csak mozoghatna, csak egyszer
végigmehetne a síkos padlójú nagy szobán, de cipőben,
keményen kilépve, keményeket kopogva a parkettán! De
máris többet mozgott, mint szabad lett volna. S ahogy ült, s
az ujjában még érezte a bútorok idegen formáit, szögleteit,
simaságát, nem, nem irigység volt az, amit érzett, hanem az,
hogy becsapták, megcsúfolták, igen, csúfot űztek eddig
belőle, és ezt csak most tudta meg! S mintha maró eszenciá
ba sűrűsödött volna a nyelve hegyén, a torkán az egész addi
gi életének minden szegény, nevetségesen szegény kese
rűsége - elsírta magát. S amíg sírt - most már tudta, hogy ő
maga volt az, akinek a sírása annyira megijesztette - , csak
hallgatta kíváncsian és kicsit elcsodálkozva. És akkor vala
mi furcsa történt vele, valami nagyon furcsa, amit - mondta
Áron, s mintha kissé elpirult volna - mégse szégyell:
felemelte a két kezét s ezzel a mozdulattal ledobott, letépett
magáról valamit, ami több mint húsz éve nyomta, ami vele
született, mint a görbe háta, s ami évről-évre egyre jobban
erőt vett rajta. Könnyű lett a keze, olyan lett a keze, mint egy
rövid szoknyás kislányé, és mintha nem is ő, hanem valaki
más húzná, vezetné oda a csodálkozó kezét az arcához,
gyöngéden, vigasztalóan - és nem, nem is részvéttel, hanem
hirtelen támadt jókedvvel - simogatta végig egyszer, két
szer, sokszor a saját képét.
- Mert minden azt akarja elhitetni velünk, hogy piszkos
folt, piszkos és piszkító a verőfényes sétatereken: csupán ez
lennénk mi - mondta Áron. - Holott piszkos ingben, fázós,
korgó gyomorral, vagy szádban a rossz margarinnal készült
ebéded ízével - hidd el, nehéz gusztusosnak érezned magad.
Nehéz, de azon múlik minden, hogy az ember megtanulja
szeretni magát. És most már tudom, nemcsak azért sírtam,
mert... hanem azért is, aztán már csak azért, mert örültem a
felfedezésnek, hogy milyen jó szagú lehet, lesz egyszer az
élet. Akkor tudtam csak meg, mivégre próbáltam ki
Szalonikitől Londonig annyi börtönt... Élni és harcolni
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azóta jó. Csak mióta akkor jól kisírtam magam, csak azóta
tudok igazán hangosan, egész vidáman nevetni - mondta
Áron, s megint kinyújtotta a karját s a hosszú fehér ujjait úgy
mozgatta a levegőben, mintha egy láthatatlan zongora bil
lentyűin skálázna.
S míg a vidám, szabad nevetésről beszélt, melyet, lám,
akkor egy életre megtanult, nekem megint mosolyognom
kellett, mert a fekete szeme sose tűnt még szomorúbbnak,
mint eközben.
(1937)
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ELSŐ NAPOM PÁRIZSBAN

Első napom volt Párizsban, ahol tán még nehezebb emig
ránsnak, magyarnak és szegénynek lenni, mint másutt.
Mintha rajtad kívül körülötted mindenki otthon volna, s az
is, aki véletlenül nem csókol, biztosan azért ül, mert valakire
vár, vagy azért siet, mert valaki várja, akit csókolni fog.
Sütött a nap, de a szívemet fagyos szomorúság szorongatta.
Akkor már sok város és ország, sokéves vándorlás volt mö
göttem. S furcsa, az ember sokszor, soká, mindig újra le-le
tudja teperni a felágaskodó kétségbeesést - míg egyszerre
csak az, hogy Párizsban egyedül van, hogy még Párizsban, a
fiatalok és öregek városában sincs otthon... az ideák fé
nyessége és az akarat felmondják a szolgálatot. S a pillanat
nyi elernyedésben egyszerre rádöbbensz: eddig csaltad
magad, minden nap úgy indultál az örökös küszködésbe,
mintha épp kezdenéd - és most az évek alatt titkon felgyü
lemlett, minden letagadott fáradságod egyetlen tömbben
zuhan a melledre. Hegyomlás ez, mely alatt reménytelenné
válsz, mint az öregek - és csüggedtebbé, mint a leg
öregebbek.
Hasztalan akartam volna gondolkodni azon, hogy mit
eszem majd holnap. A két befolyásos és nagynevű úr közül,
akikhez ajánlólevelet hoztam egy másik nagynevűtől, és
akiktől segítséget vártam, az egyik, lévén kitűnő ember, fo
gadott, behatóan érdeklődött a magyar viszonyok felől,
félóra hosszat olyan érdekesen elbeszélgettünk, hogy én is
megfeledkeztem minden másról, annál inkább ő, aki túl jó
modorú volt ahhoz, hogy indiszkréten megkérdezze, miből
fogok Párizsban élni. A másik úr pedig, aki még befolyáso
sabb és még nagynevűbb volt, maga telefonhoz se jött, csak
a titkárnőjével üzente, hogy épp nyári szabadságra készül, s
úgy két-három hónap múlva, ha talán lennék szíves fel
hívni.. . vagy ami még jobb, hagyjam meg tán a lakáscímem.
A lakáscímem! Épp ennyire a gépkocsim száma iránt is
érdeklődhetett volna.
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Sütött a párizsi nap és a széles bulváron a világvárosi
sofőrök mesteri keze alatt az autók akárcsak valami elvará
zsolt balerinák, graciózusan siklottak. A kávéházak teraszai
igézetes, életvidám zsivajtól visszhangzottak, s a gyalog
járókon percre se szűnt az emberáradat. Bementem egy kis
kávéházba s hátul, elhagyott hűvös félhomályban, asztalhoz
ültem. Csak azért mentem be, mert valahová menni kell,
főleg akkor, ha az embernek nincs hol lenni. A feketémet
még ki tudom majd fizetni. Tíz év előtt, sőt még tavaly is,
hasonló körülmények között szentül hittem, hogy az utolsó
percben vagy az utcán fogok teli erszényre bukkanni, vagy
valamelyik kiadó éjszakai álmomból azzal a hírrel fog
felverni, hogy értesült ínségemről és lelkiismeret-furdalá
soktól űzetve siet előleget fizetni a regényemre, amit holnap
nyomdába fog adni. Most azonban Párizsban voltam és
tudtam, hogy holnap és holnapután egyszerűen megint itt a
teljes megalázó koldusszegénység, a koplalás és a mosatlan,
rongyos fehérnemű. S külsőm, mint mondani szokták, nem
lesz bizalmat keltő, holnapután még kevésbé, mint holnap. S
az embernek, aki „nem kelt bizalmat", tartósan birkóznia
kell önmagával, hogy meg tudja őrizni a magához való
bizalmát - de én fáradt lettem, fáradt voltam ehhez, s nekem
is gyanúsnak tűnt már az egzisztenciám.
Nem tudom, mióta, s nem tudom, hogy a pohár rég
langyossá vált fekete levében meddig forgattam volna még a
kanalat, ha hátul a kis kávéház késő délutáni félhomályában
szemembe nem tűnik egy ember. Velem szemben egy másik
sarokban ugyancsak egyedül, ugyancsak egy feketekávé
mellett üldögélt s ugyancsak kavargatta. Ki ne tapasztalta
volna már, hogy néha mennyi bánat és céltalanság fér el
épp egy-egy banális gesztusunkban? Ha színész volnék, bi
zonyos lelkiállapotokat nem patetikus kitörésekkel, hanem
azzal mutatnék meg, hogy este ágy szélén ülve h o g y a n
húzza le a harisnyáját, vagy h o g y a n teszi fejére az ajtóban
a kalapját egy ember - vagy hogy úgy kavargatja csüggedt
fejjel a feketekávéját, mint egy értelmetlen örökkévalóság
mit sem váró, rettenetesen ráérő foglya... Nálam vagy
tizenöt évvel idősebb ember lehetett, kerek képpel és erősen
szürkülő hajjal. Mintha egyszerre tükörben láttam volna
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leendő önmagam, zavartan tettem le a kanalat - s ő is, a
vizavím is, mert egyszerre vetettünk pillantást egymásra.
Gyorsan felhajtottam a kávémat, s amikor letettem a poharat
s újra feléje pillantottam, már ő is az üres poharát tette le
maga elé. Mintha a köztünk álló üres asztalok fölött a távol
ból koccintottunk volna egymással. Az ember a saját arcát
nem látja, de a vizavím fáradt arcán halvány mosoly kere
kedett, megértő, mindent kitaláló, és ami mindennél több:
öreg ember biztató mosolya a kishitű fiatalhoz. Én holtfáradt
voltam, s a kávézó magányos szögletében egyszer csak arra
ébredtem fel, hogy fejem fölött kigyulladtak a lámpák.
Az utcáról is színesen világítottak be a fényreklámok. Az
emberem még éppúgy ott ült velem szemben, s amint rá
néztem, megint az a majdnem gyengéd mosoly az arcán.
Körülöttünk és közöttünk azonban már népesek voltak az
asztalok; itt is, ott is összebúvó párok. Szemben a kopott
öreg ember nagyon kirítt ebből a környezetből. Rámnézett,
és én éreztem, hogy ugyanezt gondolja rólam. Tányéromra
tettem a fekete árát és lassan indultam kifelé. Ő is indult
velem. A bejáratnál összeért a vállam az övével. Különös
volt nekem, hogy csak így elmenjünk egymás mellett, mikor
egy nehéz délutánt - neki is egy nehéz délutánja volt, ez biz
tos - ennyi megértéssel töltött velem együtt. Úgy tettem,
mintha csak véletlenül ért volna a kezem feje a kezéhez.
Egyikünk jobbra, másikunk balra ment. De velem maradt
a mosolya, és én már nem voltam egyedül Párizsban.
(1937)
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PORTÉ DE VANVES

Voltaképp semmi se történt, majdnem semmi.
Itt, a Porté de Vanves tájékán reggeltől estig rengetik a
falakat a robogó teherautók; keresztülvágtatnak a Boulevard
Brune-ön, s csak a benzinük szagában és a zakatoló lármá
jukban részesítik az ittlakó szegény embereket, kincseiket
viszont másoknak, befelé a városba viszik.
Este azonban az embereknek már nem kell csukott
ablakok mögött ülniük, ha egymás hangját érteni akarják.
Este szinte egyik percről a másikra, itt a csendnek támad
birodalma: hirtelen felhallatszik még a magas emeleti laká
sokba is a házak tövében elhaladó emberek cipőjének kopo
gása, egy-egy nem is nagyon hangos szava is. Aztán, nem
sok idő múlva, még ez se, mert akik a Porté de Vanves tájé
kán laknak, azoknak nappal dolgozni kell és este fáradtak.
Sietnek a lefekvéssel, mert reggel korán kell felkelni. Ha
boldogabb volna, talán minden fáradtsága ellenére kevesebb
álommal is beérné az ember. Akárhogy is van, tíz óra után itt
a Boulevard Brune-ön, mely villanylámpák aranyfényében
úszik és széles, mint a mondén bulvárok általában, akkora
lesz a csend, mintha nem is Párizsban volnánk.
így van minden nap, így volt ma is.
A bulvár végén, fenn a Ceinture-ön, vonat állt meg, s
lenn az ablak alatt fáradt ember vezet csapat fáradt lovat a
vágóhíd felé. Az állatok így csupaszon, minden lószerszám
nélkül, valahogy furcsán, meztelenül hatnak. Hosszú sorban,
mindig ezekben a késői órákban viszik őket a vesztőhely
felé; elöl egy ember s mögötte a hosszú sor; egy-egy ló a
kötőfékjével az előtte haladó farkához van kötözve.
Az ember, aki ott ül az íróasztalnál, a lovak patájának
ismerősen visszhangzó kopogására felemeli a fejét: megint
vége egy napnak - és holnapi tennivalóit nézve meg kalen
dáriumában, látja, hogy ma volt a születésnapja. Harminc
kilenc éves lett. Akárcsak ez a mai nap, oly észrevétlenül
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gyorsan múlt el a sok év - s mintha ő volna az első, aki ezt
a megfigyelést teszi, elcsodálkozik. S kissé szomorú is lesz.
A szám miatt és azért, mert már megint nem sikerült úgy
megünnepelnie a születésnapját, ahogy kiszínezte magában
már régen. Eddig mindig azzal biztatta magát, hogy „de
majd a legközelebbi születésnapomon"... Nem mondaná
meg, milyen alkalomból teszi, csak egyszerűen ajándékok
kal lepne meg ezen a napon néhány embert, akiktől már
annyi mindent kapott s akiknek ő még egyszer se, még csak
ajándékot se adott. A néhány közül egy-kettő már meg is
halt, nem vártak tovább... Különös, annyit írtak már a sze
génység szenvedéseiről, de arról nem, vagy alig, hogy a leg
emberibb vágy: örömmel lepni meg, adni, ajándékozni - ez
a vágy a szegény emberben élethossziglan éhezésre van
ítélve. Az ember, aki a kivégzésre menő lovak regimentjének
ismét felhangzó dobogásánál eszmélt rá, hogy már a negy
venedik évét kezdte meg, előszámlálta magában mind
azokat, akiknek ma boldog napot szeretne szerezni, és egy
szerre elmosolyodott: sokan vannak, nem túl sokan, de van
nak - s hogy ennyien vannak, ez is gazdagság. Mosolygott,
erre a megengesztelő gondolatra mosolygott rá, de egyben
magát is lesajnálta: a szegény ember mindig spirituálisra;
zsír helyett filozófiával süti a pecsenyét.
Sétára indult. Hűvös őszi szél fújt kint. A bisztrók vilá
gosak, de néptelenek voltak. A kapuk csukva, az ablakok
majd mind sötétek, a hosszú Boulevard Brune-ön mintha
egyedül ő volna ébren. Saját lépteit hallgatva szemlélte a
csukott kapukat, zárt ablakokat, amik mögött az elérhetetlen
nek és megközelíthetetlennek a fantomja lakik: a legmé
lyebb szenvedély kegyetlen objektuma, az Ismeretlen, a
Mások, akik számára ő is csak egy a mások közül. Az Isme
retlen! Az ő ruháit érintjük, az ő szava, az ő lehelete vesz
körül bérházban, moziban, pályaudvaron, színházban, utcán,
a mellettünk tovasurranó autókban, könyvekben, melyeket a
metróban a szemed előtt olvasnak, s a szavakban, melyek
kideríthetetlen összefüggésben, mindörökre megoldhatatlan
titokként ütik meg a füledet. S eszébe jutott az íróasztala
mellől a bulvárra szökő embernek, hogy néhány év előtt egy
másik nagyvárosban, melynek a nyelvét se beszélte, csak
245

azért állított meg, napjában többször is, tüzet kérve, egy-egy
járókelőt, hogy ürügye legyen valakihez szólni és két keze
közé fogni a cigarettája felé tüzet nyújtó idegen ember
ismeretlen érintésű, meleg kezét.
Az utca körülötte egyszerre benépesedett. Ez volt a nap
utolsó hullámverése: moziból jöttek házaspárok, egyik
kutyával a karján, társtalan nők és szerelmesek, akik az
utcán is folytatták a csókok örömét. Zsibongva és gyorsan
széledtek szét. Az ember már megint úgy állt az utcán, mint
egy fölkiáltójel, mely elől hiányzik a szöveg az üres lapon.
Cigarettára gyújtott és a villanyfényben hallgató bulvárról
befordult egy másik utcába. Szép volt itt, itt már hallani
lehetett az őszt a sűrűn nőtt, zörgő lombú fákon. Csak aki járt
már itt nappal, az tudhatta, hogy az idillikus fák mögött a
sötétben rozzant faviskók bújnak el a város elől. A zóna ez,
a nyomornak a kertvárosa. Kövezetlen, hepehupás az út s
nem égnek villanylámpák. Az ember ment, míg sötét kerí
tések után nem került a szeme elé egy ház, melynek egyetlen
ablaka mögött füstös petróleumlámpa világított az asztalon.
Valaki tán beteg itt - gondolt az ismeretlenre, s ahogy ott állt
szemben a fák közül kinéző alacsony ablakkal, lépteket hal
lott. Valaki a város felől jött, hosszú szál ember, sovány, s
amint egész közel ért, látta, hogy még fiatal. Az érkező csak
akkor vette őt észre, amikor már szinte beleütközött, s
tovább folytatta sietős útját. De aztán két-három lelassított
lépés közben meggondolta magát és visszafordult.
- Szabad tüzet kérnem? - kérdezte idegen kiejtéssel,
legalábbis a negyvenévesnek, aki odatartotta neki a cigaret
táját, úgy tűnt, hogy idegen. A cigarettája azonban nem égett.
Gyufa után nyúlva izgatottan keresgélt minden zsebében,
míg eszébe nem jutott, hogy az előbb a bulváron az utolsó
szál gyufájával gyújtott rá, s az üres skatulyát elhajította. A
fiatalember még mindig állt, mintha nehezen szánná rá
magát, hogy továbbmenjen. Az idősebb tudván tudva, hogy
hiába teszi, azért tovább kutatott a zsebeiben még akkor is,
mikor a fiatal a nedves talajon alig hallható, vontatott lépé
sekkel már továbbment.
Voltaképp semmi se történt. De mikor az emberünk ha
zaért és villanyt gyújtva megállt a szobája közepén: mintha
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valakinek, aki nem jött, el kellett volna jönni hozzá. Nem
várt senkit, és mégis, mintha csalódás érte volna. Mintha
valami jóvátehetetlen történt volna azzal, hogy nem sietett a
hosszú szál fiatal ember után, akinek idegen kiejtése volt. De
mit mondott volna neki? - kérdezte magát vállat vonva.
Kinézett az ablak mögül az éjszakába, s egyszerre úgy tűnt
neki, hogy a villany, az emeletes házak, a biztonság csak
káprázat. Mintha nem a szobában, hanem fenyegető erdő
irdatlan közepén állna.
(1937)
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„EZ MINDEN"

Bármily különösen hangzik is ezzel a szelíd lénnyel
kapcsolatban, bizonyos értelemben rettenetes ember volt.
Kora tavasszal, a kórház udvarán találkoztam vele elő
ször. Fekvőszékében olyan gyengéden húzogatta végig
lelógó kezét a sarjadozó zöld füvön, mint aki hunyt szemmel
egy kedves fejet simogat. Ahogy felnézett rám, világoskék
szeme sajátságos erős fényben csillogott. Kicsi volt, mintha
nem is volna még felnőtt, arca vékony és megnyúlt, s nem
láttam még fehérebb, szebb fogakat, mint az övé. Szakmája
szerint, ha jól tudom, esztergályos lett volna, de csak rá kel
lett nézni a fehér kezére: ez a kéz már hosszú évek óta nem
csinált semmit. Legföljebb a füvet simogatta. Leányt, aszszonyt nem, mert ahhoz valamivel több tüdő kell, mint
amennyi ebben a sípoló mellkasban még élt. És különben is,
csak pár hete, hogy Párizsba került, hozzá sohasem jött láto
gató.
Mindebben nincs semmi rendkívüli, mindez egyszerűen
megfelel a szabálynak: szegénység, rossz tüdő, idegen nagy
város, kórház.
A rendkívüli, sőt rettenetes ebben az emberben az ő ter
mészetellenes érzéketlensége volt az iránt a legelemibb
szükséglet iránt, mely a kezdet után folytatásra és folytatás
után befejezésre, az eredményre vár.
- Akkoriban egy idő óta minden vasárnap találkoztam
egy ifjú párral. Nyilván ők is ott laktak, abban a külvárosban,
ahol én - mesélte például egyszer a maga mindig majdnem
rajongó, kissé suttogó hangján. - Az a fiú, szürke ünneplő
ruhájában, mindig narancssárga nyakkendővel; a lány
bokáig érő, tengerzöld ruhában, fején, az olcsón ondolált
fürtökön, piros posztósapkával. Igaz, a fiú nyakkendőjében
még egy nyakkendőtű is volt: egy nagy, négylevelű lóherét
ábrázolt. Rajtuk minden külön-külön és együtt mindenki
más számára kész katasztrófa volt, de ők - s ez volt a gyö248

nyörű - kéz a kézben élvezték egymást s az egymás díszbe
öltözött szabad vasárnapját. Néha leültek valamelyik ká
véház teraszára, s akkor sem engedték el egymás kezét, ha
történetesen szájukhoz emelték poharukat. Es egyszer este is
találkoztam velük. A hosszú, széles külvárosi utca egész
kihalt volt. Ők mentek, kéz a kézben, egymás mellett, egy
máshoz simulva, és nem beszéltek egy szót sem, csak fogták
egymás kezét, és úgy mentek, ketten. Mentem utánuk.
- És aztán? - kérdeztem.
Ő, mint akit álomból költöttek fel, kissé zavartan mo
solygott, s világos szemét rám nyitva, franciás tömörséggel
felelte:
- C'est tout. Ez minden.
- De mért mesélted el, mit akartál ezzel mondani?
- Azt hittem - válaszolta mentegetőzve - , hogy téged is
érdekel. Én mindig örültem nekik, de különösen azon az
estén, hogy egymás mellett mentek, ők ketten, a hosszú
utcán.
Több ilyen elbeszélésére emlékszem. Természetesen fel
vetődött bennem, hogy talán egyszerűen csak korlátolt intel
ligenciájú emberrel hozott össze a sors. Különben hogyan
lehetne megmagyarázni, hogy látszólag meg sem érti a
csalódásnak azt az érzését, amit sokat ígérő hangján, lelke
sen elkezdett történetei keltenek? Mert minden története
lelkesen kezdődött.
Néha azonban kérdéseket is intézett hozzám, mivel
egyedül én beszéltem úgy-ahogy az anyanyelvét. Egyszer
például részt vett a kórház kápolnájában tartott isten
tiszteleten.
- Te tanult ember vagy - szólított meg aznap este - , ma
gyarázd meg nekem, mért dicsérik a hívők olyan nagyon az
Istent azért, mert minden embert szeret? Ez a legkevesebb,
amit tőle elvárhatunk. Vagy nem?
Az ilyen kérdések mégis arra vallottak, hogy nemcsak
összefüggéstelen apró emlékeket őriz a fejében, hanem gon
dolkodik is. Róla magáról mindvégig nem tudtam meg töb
bet, csak azt, amit következtetések formájában a szeszélyes,
csupa-töredék történeteiből levonhattam.
- Az anyám német nő volt - mesélte egy alkalommal. 249

Nagyon szép, magas, karcsú nő, nem olyan kicsi és nem is
olyan vékony, mint én. Korán özvegy lett, és hivatalba járt.
Szeretett énekelni. Olyan szépen énekelt, hogy esténként az
emberek néha megálltak az ablakunk alatt hallgatni az áriáit.
Nagyon szerette a szép ruhákat, csak nem telt a keresetéből.
De én egyszer Milánóban, egy kirakatban megláttam egy
fekete selyemruhát. A fekete szín nagyon jól állt az anyám
nak, még szőkébbnek látszott benne.
- No és? - kérdeztem sürgetve, mert mindig magával
ragadta az embert, ha nem is annyira az elbeszélésével, mint
a hangjával és élénk arcjátékával.
- Ez minden - hallhattam ismét.
- És mi történt a ruhával?
Mintha szemrehányás ellen kellene védekeznie, úgy
mondta:
- Azt nem tudom. Még sokáig volt a kirakatban. Úgy
rémlik, hogy széles, fehér csipkegallér is volt rajta.
Sokáig azt hittem, hogy semmit sem tud betegsége ter
mészetéről. Sokszor beszélt arról, hogy ha majd elbocsátják
a kórházból, nem marad Párizsban, mert ez a nedves klíma
nem tesz jót neki. Egy napon kivitték az ágyát a közös
betegszobánkból. A folyosóra tették ki, spanyolfal mögé. Mert itt több a levegő - magyarázta meg nekem, mintha nem
tudta volna, hogy a kórházi haldoklók végállomására ér
kezett. A haldoklók azonban rejtélyes lények. Nem tudott
semmit, s mégis, ekkor kezdett egy újabb elbeszélésbe.
- Amikor börtönben voltam...
Csak ekkor tudtam meg, hogy öt évet börtönben
sínylődött. De ő mintha nem tartaná elég fontosnak a kérdé
seimet, amiket meglepetten - Miért? Mikor? Hogyan? - fölfoltettem neki. - Afféle politikai ügyről volt szó - felelte
félig türelmetlenül, félig szórakozottan, sőt ki is mondta: Ez most már mindegy. De Giuseppe, aki velem volt bezárva,
az is megkapta ott a tüdőbajt. Ott is halt meg. Én akkor meg
fogadtam, hogy amint kiszabadulok, igazi harcos leszek,
megbosszulom Giuseppet. Nagyon szerettem őt. Öreg volt
már, hát meghalt, de én fiatal vagyok, én még megérem a
győzelmet, gondoltam akkor.
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Én megint beleestem abba a hibába, mely a szándékhoz
a tettet, az eredményt, a vágy után a beteljesülés hírét várja.
S mert ő elhallgatott, megkérdeztem:
- És aztán?
Felvonta szemöldökét, mintha jobban meg akarna nézni,
s egy mozdulatot tett; ezt semmi sem fogja emlékezetemből
kitörölni. Magára akart mutatni, de vékony karja már ne
hezen engedelmeskedett, nem tudta felemelni, csak a keze
feje mozgott. így mutatott magára. Aztán azt mondta, s ezút
tal nem mosolygott:
- Ez minden.
- Nem, nem! - kiáltottam, s ahogy ilyenkor már szokás,
meg akartam győzni arról, hogy majd meggyógyul, és majd
akkor, akkor majd... De ő elnézett a fejem fölött, s nem szólt
semmit. A takaróját kezdte csupálni.
(1938)
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A PARADICSOM
I.
Végül is mégiscsak megváltotta a vasúti jegyet. A fő
városból a falujáig akkora az útiköltség, mint amennyibe egy
jó erős, fényes, új cipő kerül - és Tréber Tóninak, mióta a
városba szakadt, soha még többre nem tellett, mint zsib
vásáron kapható lábbelire. Nehéz volt ennyi pénzt megke
resni az útra. Egész addig, míg az összekuporgatott pénzét
oda nem számolhatta a kemény, zöld vonatjegyért az üveg
fal mögött ülő egyenruhás vasutasnak, szakadatlanul harcol
nia kellett az idegen nagyvárossal és magamagával, hogy
zsebében az összespórolt bankókkal be ne térjen valamelyik
kiskocsmába, hogy egyszer végre teleegye magát.
Épp kilenc éve és százhuszonhét napja, hogy nem látta
faluját. És mégis, mint amaz első nap, még mindig fogság
nak érezte a várost. Most viszont már ott ült a finom fapa
don, a vonatban, mely percről percre messzebb vitte onnan,
ahol neki semmi jó nem termett. Nem is tudta volna meg
mondani, hogy hány és miféle gyárban volt segédmunkás;
volt újságárus is, havat is lapátolt, fát is vágott... Ha egyál
talán meg lehetne szokni az olyan életet, melyben az ember
kevesebb a kóbor kutyánál, akkor neki már rég hozzá kellett
volna szoknia.
Ennek most vége. Az állt az írásban, hogy apja, az idős
özvegyember, meghalt, és ő most a falujában, Kobilán, átve
heti „ingatlan és ingó örökségét".
Az apja, igaz, csak béres, afféle napszámos volt, de
spórolós, sőt zsugori ember. És nem akárhol, hanem Kobilán
volt napszámos, a sváb faluban, ahol - erre jól emlékezett,
még gyerekkorából, az újdonsült örökös - tejjel keverik a
disznó korpáját is. Hazamegy hát végre, végre, az ő falujá
ba! S ha volnának, akik nem ismernek rá, hát megmondja
szépen a nevét, és akkor mindjárt tudni fognak mindent.
Nem úgy, mint a nagyvárosban. Ott mindegy, hogy hívják az
embert.
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Amerre a vonat haladt, a nagy síkságon, az alig sarjadzó
vetés hallgatag, gyenge zöldjére mind sűrűbb fátyolt vont az
estszürkület köde; mire a vonat Kobilára ér, éjszaka lesz. Ezt
előre megmondták a városban. S ezúttal nem hazudtak. S ez
jó volt. Nappal alighanem csodájára sietnének a falubelijei,
és száz kérdésre kellene felelnie, mielőtt egyetlen ingat
lanjához, a falu régi kis zsúpfödeles házához ér. És hiába
akarna büszkén felelni, a büszke felelethez rosszul illik a
rongyos ruha meg a cipő, amelyikből kilátszik az ember
lábának a nagyujja.
- Nem vagyok én tolvaj - biztatta magát. És mégis, hogy
a rügyező, öreg vadgesztenyefák alatt, a kövezett gya
logjárón, a sötétben is világító, fehérre meszelt falak vagy a
sok nagyablakos büszke parasztház mentén sietett a házához,
mind gyorsabban szedte hosszú lábát. Ettől, a magányos
éjjeli járókelő messze hangzó lépéseitől a kutyák csak még
inkább gyanút fogtak, s Tréber Tóni majdnem úgy érezte
magát a pokoli ugatásra, mint aki rosszban jár. A legrövidebb
utat választotta, s bár az út a vasútállomástól fél óráig sem
tartott, mire odaért a fakerítéses, zsúpfödeles házhoz, amely
immár végleg az övé, az ő saját háza volt, úgy megizzadt,
mint akit megkergettek.
Két, válláig érő kis ablak nézett az utcára. Addig kopog
tatta őket, míg bent mozgolódás támadt s lámpa is gyúlt: az
ismerős, tükrös, falon függő petróleumlámpa.
- Jesszusom, a Tóni! - hangzott fel bentről, és egy aszszony hajolt ki az ablakon.
O csak megbökte sapkáját, azt is csupán egy ujjával.
Most már ő is kobilai, s aki itt ad magára valamit, az nem
igen vált barátságosabb szót a jámbor, templomjáró, vígnak
keresztelt Julival. Mert az már tíz év előtt is - kevéssel az
előtt tért vissza a városból, hogy Tréber Tóni innen elment - ,
az már akkor is magányos gazdagok meg szegény öregek
körül legyeskedett, hogy ágyasuk, ágymelegítőjük, beteg
ápolójuk, felravatalozójuk és végül a siratóasszonyuk
hivatalát töltse be. Öregek híján persze a kevésbé válogatós
fiataloknak is kedvére járt. Víg Julinak azért is nevezték,
mert még ha koporsó után ment is, és szívszakasztó hangon
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úgy sírt, ahogy ilyenkor illik, a kerek, piros képe eközben is
illetlenül vidám maradt.
Tréber Tóninak le kellett hajolnia, hogy bele ne üsse fejét
a szemöldökfába. Lassan lépegetett beljebb az udvarba, s
közben vissza-visszafordult a kapu felé, mert emlékezete
szerint annak sokkal magasabbnak kellett volna lennie. A
hepehupás udvar is mintha összezsugorodott volna. Alig
lépett néhányat, s már a végére ért. Kezében a magasba tar
tott konyhalámpával, a víg Juli szolgálatkészen forgott
aszerint, hogy a szótlan új gazda hová fordítja fejét.
Két kőlépcsőn kellett az udvarból a konyhába menni.
Tréber Tóni azonban megcöveklett a kőlépcsőn, és jobb
kezével úgy nyúlt a nadrágzsebébe, mint akinek félelme
támad, hogy nem vesztett-e el valamit.
- Majd körülnézel nappal - nógatta Juli, mert fázott ing
ben, kendő nélkül, a magára kapott rövid alsószoknyában, a
meztelen lábával. - Semminek sincs híja - tette hozzá egy
kicsit sértődötten.
A konyha mellett volt az utcára nyíló szoba, s Juli,
kezében a lámpával, már ment volna előre. De Tréber Tóni
mélyebben szemére húzva sapkáját, mint aki mázsás zsákot
dob le a válláról, nagyot fújva az egyik támlátlan faszékre, a
konyhaasztal mellé telepedett le. Alig vetett pillantást a
konyhára. Mint a lépcsőn, megint az udvarra figyelt. Juli
visszaakasztotta a lámpát a helyére, a sparhelt fölé.
- Sokat szenvedett. A hasában volt a daganat. Még enni
se tudott, de szép temetése volt...
Tréber Tóni változatlanul, mintha nem is hallaná, csak a
kis, udvarra nyíló ajtóra sandított.
- Mintha nem is napszámost temettek volna. Szerencsére
épp vasárnapra esett, s mind eljöttek, az egész falu, mind és Juli hangja rutinosan, magától, már-már a siratóasszonyok
hanglejtése felé siklott, miközben arrébb tolva a piros huza
tos dunyhát, leült az ágya szélére.
Tréber Tóni csak a sapkáját húzta még mélyebbre, és te
kintetét el nem fordította az ajtóról. Mint aki fiilel. Hirtelen
felegyenesedve, zajosan nyitotta ki az ajtót, és sietett le az
udvarba. Leintette Julit, nem kell neki a lámpa. S már ott is
volt az udvarnak abban a födött sarkában, ahol a szép, rend254

ben felhalmozott vágott fa tetején egész sor csirkét látott az
elébb. Előhúzta csontnyelű, kilenc éven át gondosan meg
őrzött bicskáját, csattant a pengéje, s a szabad kezével máris
az egyik, találomra megragadott csirke puha tollait markol
ta. A többi ijedt szárnycsapkodással rebbent szét. Ennek meg
a kés szinte álmában nyisszantott bele a nyakába. S hogy
Tréber Tóni kezére csurgott a meleg vér, eldobta a csirkét, az
visszapattant, bukfenceket vetett a levegőben, ő meg, mintha
attól tartana, hogy még elmenekül, a sapkájával csapkodott
utána.
- Nesze, süsd meg...! - nyújtotta Juli felé, aki a konyha
ajtóból értetlenül nézte az egészet. Tóni nadrágja, de még a
sapkája is véres lett.
Juli a konyhában függő kakukkos órára pillantott: - Éjfél
után kettőkor?
- Éhes vagyok.
Úgy hangzott, mint egy nyögés, mely fenyeget is. Még a
vízszínű, kék szeme is éhesen csillogott, és ahol a lenszőke
hajától látni lehetett a homlokát, sűrű apró gyöngyszemek
ben verejtékcsöppek fénylettek. Két kezében a jól megter
mett tyúkkal, a száját nyalogatva, ahogy itt állt hosszan, volt
benne valami ijedt és gyámoltalan. Juli elnevette magát, s a
hosszú ujjú ingét könyökig feltűrve, elvette a még mindig
vértől csöpögő csirkét, és most ő kommandált sorjában:
- Hozz fel fát!
- Hát hogy gyújtsak be aprófa nélkül?
- Fogd a kannát, szaladj vízért!
- Ne rakj már a tűzre! Úgy lobog, hogy egy ökröt is meg
lehetne pirítani.
- Ne lábatlankodj már. Mozogni se tudok...
Tréber Tóni szófogadóan ült az asztal mellett, nyakát
nyújtogatva egyre csak nézte a vízgőzzel megtelő konyha
ropogó tűzhelye körül forgolódó asszonyt, hogy mint mártja
a forró vízbe, majd szapora kézzel mint kopasztja meg a
tyúkot, s közben nem szűnik meg az öreg Tréberről mesélni,
aki egész életében azért takarékoskodott, hogy öregségére
meglegyen a betevő falatja. S mikor beteg lett, nem tudott
enni, s így maradt még a disznóból is, amit a télen vágott.
Juli hangja a konyhagőzben kellemesen olvadt össze a lábas255

ban fortyogó zsír fel-felsustorgó ígéreteivel. Piros szegélyes
fehér kendőbe takart kenyeret rakott Tréber Tóni elé, fehéret
és akkorát, mint egy pólyás baba. Tóninak egyre álom
szerűbb lett körös-körül minden.
- A nagyparasztoktól mostanság nem lehet pénzt kapni jegyezte meg Juli, azután egy pillanatra eltűnt. Egyik ke
zében füstölgő belű gyertyával, másikban egy üveg borral
tért vissza. - Csirkével, zsírral, liszttel meg borral fizetnek...
Forró zsírba fogja mártani a kenyeret, ez lesz az első falat
Kobilán! - ezt már a vonaton elhatározta. S mintha valami
nagy, rá váró jutalom jogától ütné el magát, ha előbb nyúlna
a kenyérhez vagy a borhoz. Várt. S már nem tűnt a konyha
olyan kicsinynek. Mint hajó valami ringató, nagy vízen,
inkább olyan volt. Az asszony a sercegő zsírral meg-megöntözte a tyúkot, Tréber Tóni pedig egyre nyelegette a szájában
összefutó nyálat. De tartotta magát erősen. Mikor végre a
fekete öntöttvas lábosban a hízelgőén pirosra sült tyúk
mégiscsak az asztalra került, félretolva az elébe tett kést meg
villát, két kézzel törte, tépte ki a combját, és véste bele a
fogát a húsba.
- Kenyeret nem is eszel?
Mint akit mulasztásra tettek figyelmessé, rosszallón
csóválta fejét, és nyúlt mindjárt a kenyér után, hogy jókora
karajt szeljen magának, és apránként megmártogassa a sült
csirke rozsdavörös levében. De hamar elnehezedett a keze, s
az olyan ember szomorúságával, akinek a túl gyorsan meg
terhelt gyomrából már csak bágyadás terjed szét tagjaiba,
csak nézte a tyúk megmaradt nagyobbik felét.
A mindent befelhőző pecsenyeillatból egy új, bizsergető
szag vált ki akkor, mikor a Juli meztelen karja a háta mögül
bort töltött neki a poharába. A borról majd elfeledkezett,
éppúgy, mint a kenyérről és mint Juliról.
- Hát te mért nem eszel? - kérdezte, és szinte meglepet
ten eszmélt rá, hogy ez a Juli - asszony. Eddig is tudta, hogy
itt van, de valahogy úgy volt vele, mint például a nadrágjá
val, melyről számon tartotta ugyan, hogy szürke, rojtos és
piszkos, de szükségtelen volt ránézni, hisz régtől fogva
tudta, hogy ilyen.
Most azonban jól megnézte az asszonyt. Felszólítására
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Juli csak egy szárnyat vágott le magának a sültből, s állva és
csak úgy ímmel-ámmal szopogatta, s a piros szája széle, a
kerek álla zsírosan fénylett. Tréber Tóni, maga előtt a rakott
asztallal, a konyha jóleső nehéz melegével és az asszonnyal,
csak bólogatott. Ez az a jó élet, melyet eddig még sose kós
tolt, de mindig is gondolta, hogy ilyen lehet az, ha van.
Eddig minden, ami kívánatosat látott, másé volt. S most, ami
kívánatost csak tudott a világon, az övé. Kéznyújtásnyira
közel, igaz is, káprázat is.
- Mi bámulni való van rajtam? - nevetett Juli a vízszínű,
lelkes szemre, ami egyre csak rá meredt.
Tréber Tóni átfogta a derekát, és nem tudott mit felelni;
most a szemével falt. A sok izmos húsnak, erős csontoknak,
simuló formáknak ezt a tapintható, jó szagú gazdagságát. Ez
is az ő gazdagsága most. Dúskált a jólétben. Juli megnőtt,
nagyra, szélesre, telire.
- Van rajtad mit fogni - szólt Tréber Tóni, s ez a dicséret
úgy hangzott, mint a dicsekedés.
Juli a kakukkos órára pillantott.
- Jó lesz már lefeküdni, különben még elalszom a hajnali
misét.
Tréber Tóni, hogy még jobban éljen a nábobi jóléttel,
különösebb kívánság nélkül, de felhajtott még egy pohár
bort, s nézte, mint frissíti fel Juli az ágyat. S egy árnyék
futott át a szívén, mikor az elálló alsószoknyáját megoldva,
szeme előtt kevesbült a Juli előbbi szép vastagsága. Mikor az
asszony már a nagy dunyha alatt az ágyban volt, Tréber
Tóniban ugyanaz az érzés támadt fel, amely miatt annyira
örült, hogy sötétben mehet végig a faluján. Szégyellte Juli
előtt a szakadt, piszkos ingét, de valahogy és még jobban a
saját testét, melyet egyszerre a maga hosszúságában, csontos
soványságában éppolyan kopottnak, csúfnak érzett, mint a
ruháját és az innen már oly távolinak tűnő hajdani koldus,
nagyvárosi életet. Eloltotta a lámpát.
II.
Ez volt maga a Paradicsom, s még tiltott fa sem állt
benne. De kerítése, az volt. Mert az utcák, amikor az asz257

szonyok a ház előtt esténként olyan alaposan felmosnak,
mint a padlót, a templomban és a templom előtt álló, ünneplő
feketébe öltözött vasárnapi férfiak - minden és mindenki
úgy nézett rá, mint valami idegen jöttmentre. Pedig hát ő
hazajött, haza, a falujába, sőt, a saját házába. S mégis, túlsá
gosan lerítt róla, akárhol, akármikor bukkant is fel, a hosszú
távollét. Kezdve a sapkáján - az emberek itt pörge kis fekete
kalapot viselnek - , a feje búbjától a sarkáig semmi sem volt
rajta olyan, mint máson. Úgy érezte, hogy még a nézése, a
járása sem olyan, mint a többieké. A gyerekkori pajtásai már
mind házasemberek, s egy sem volt köztük, aki ne vitte
volna többre, mint ő.
- Majd! - mondta elkomorodva Tréber Tóni, mikor Juli
noszogatta, hogy munka után kellene néznie, mert már
nagyon a falu szájára került.
- Majd! - mondogatta, és mert kívül nem volt jó a világ,
csak még jobban bezárkózott a házába, az ő elkerített, kis
Paradicsomába. Élvezte a födelet a feje fölött, az ágyat, s
hogy volt mit enni-inni. Ha ki-kidugta fejét a kapun, mind
járt vissza is húzta, mintha ily módon megfeledkezhetnének
róla a szekereken a földekre menő vagy onnan jövő kobilaiak. Ha Julit egy főutcabeli vén gazda elvitte is magához a
tanyájára, esténként néha még meg-meglátogatta Tónit is,
aki egyébként maga is meg tudta főzni magának az ételét. S
ő maga is elhitte már, amit a faluban beszéltek róla; hogy
ő rengeteget iszik, rengeteget eszik, dőzsöl... S bár emiatt
mindenki sandán nézett rá, s a házban már nem volt más,
mint zsír meg szalonna, s bor is maradt még valamicske, ő
csak azért is, még mindig, majdnem boldognak érezte magát.
Dicsérte jó szerencséjét, minden ingó és ingatlan örökségét,
és halogatta a jövő gondját.
S aztán jött a végzetes csoda. Egy pillanatra elhitte, hogy
az ő elkerített, veszélyeztetett kis Paradicsomának kitágultak
a határai, s hogy egész Kobila az ő Paradicsomává is akar
változni. Azt hitte, hogy ő volt a rossz, mikor rossz embe
reket vélt felfedezni az önelégült boldog faluban, Kobilán.
Lám, tartják a rokonságot az ilyen ágrólszakadt koros le
génnyel is, mint amilyen ő! Rokon, távoli rokon, de meg258

hívták őt is a lakodalomba. S micsoda lakodalom lesz! Két
nap és két éjjel tartó, előre megmondták.
Kétszáz pár meghívott vendég vonult föl muzsikaszó
mellett a templomba, s onnan, elöl a muzsikusok, s a mátka
pár után a fekete ruhás férfiak; mögöttük a rövid sokszok
nyás asszonyok és lányok mentek a kocsmába, a nagy lako
dalmaknak fenntartott, papírgirlandokkal feldíszített, tágas
terembe.
Tréber Tóni apját, sajnos, a vasárnapi fekete ruhájában
ravatalozták fel és temették is el, de fehér inget azért mégis
talált a házban, s erre az alkalomra a cipőjét is úgy kifé
nyesítette zsírral, hogy egész tűrhető lett. Persze, nem temp
lomba menésre, de a kocsmába majdnem nyugodtan befor
dulhatott.
Épp akkor ért oda, mikor a templomból jövő ifjú pár
megállt a terein közepén, és a vendégek egyenként vonultak
el és szorították meg a kezüket. O is beállt a libasorba, s két
kézzel, hálásan és vígan szorongatta a felkoszorúzott kalap
pal álló vőlegény és a mirtuszos menyasszony kezét. Közben
a konyhából kicsapó ételgőz ragadta magával, s minden
lelkesítőén tetszett neki. Mint mindenki, a felhangzó rezes
banda muzsikájának ütemére ő is párat fordult a menyaszszonnyal, és nem szívesen engedett a nagy bajszú és egyked
vű csizmás gazdának, akinek hamarosan át kellett adnia a
díszes és illően merev tartású menyasszonyt.
A lakodalmi ebéd csak később kezdődött ugyan, de
Tréber Tóni máris azokhoz társult, akik a söntés mellett
telepedtek le, míg a nagyteremben egymás mellé rakták a
hosszú asztalokat és padokat. Mindenki jó és kedves volt, és
Tréber Tóni élvezte, amikor körülötte arra terelődött a szó,
hogy a gazdák mivel járultak hozzá a lakodalomhoz; ők
maguk sorolták, hogy mennyi vajat, baromfit, cukrot, tojást,
bort vittek az örömszülőkhöz. Mennyi gazdag, mennyi
bőkezű, derék ember, már kezdett velük megtelni a nagy
terem; a férfiak combhoz simuló fekete nadrágban, maguk
elé kötött ragyogó fehér kötényben, mely afféle lakodalmi
jelvényként, még a gyerekek elől sem hiányozhatott.
Tréber Tóni mindenkivel lelkendezve kezelt, s a szemé
vel szinte simogatta a nap jótevő hőseit, a menyasszonyt és
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a vőlegényt, akik a hosszú, patkó formában fölállított terí
tett asztalnál a középen foglaltak helyet. A lakodalmaknak
Kobilán is megvan a hagyományos étrendjük, Tréber Tóni
nak azonban minden újdonság volt, és ellágyulva tekintett a
felszolgáló fehér kötényes parasztgazdákra és kipirult arcú
asszonyaikra, akik most az ő gondját is viselték. Meg sem
várták, míg kiürül a nagy tál, s máris hoztak helyébe újabb,
kifogyhatatlan tele tálat; a leves után főtt csirkét ecetes tor
mával, aztán disznósültet, aztán paprikást, aztán sült
csirkét... Az ember szinte sírni tudott volna, hogy nem fér
több belé. S mindenki iszik, amennyit akar, és még többet is,
ezért van a menyasszony apja, aki sorba jár a borospohárral
és koccint mindenkivel. Tréber Tóni megilletődve szintén
koccintott vele, de a mellette ülőkkel, a szemben ülőkkel is,
és legszívesebben mindenkit megcsókolt volna, olyan szép
nek, olyan kiáradóan jóságosnak és testvérien egynek érezte
magát mindenkivel ezen az áldott Kobilán. S nehogy bár
miben is különbözzék e paradicsomi üdvözült lelkektől,
igyekezett, hogy egy szót se szalasszon el, s ráncolt hom
lokkal figyelt mindarra, amit az egyes fogások közötti szü
netekben a gondos gazdák a közeli aratás kilátásairól, a
tavaszi trágyázásról, a hízott disznó nevetségesen csekély
áráról, a kobilai takarékpénztár új részvényeiről s egyéb
komoly és hasznos dolgokról mondtak.
Délután öt óra felé leszedték az asztalokat, és a muzsiku
sok a csillogó sárgaréz trombitákkal meg a nagydobbal
felvonultak a körülkerített pódiumra. Kottáikat két-két
borosüveg támasztotta, s egyszerre akkorát harsantak a trom
biták s dobbant a dob, mint a villám előtt a mennydörgés.
Akik hátul a fal mellett ültek, a padra álltak, s úgy ugráltak
át a hosszú asztalokon. Csizmájukat vagy papucsos lábukat
a padlóhoz verdesve, tucat ember is összefogódzva sodort
magával csendesebben táncoló párokat, azok pedig kacagva
és sikoltva riadoztak az ilyen szeles banda közeledtére. Ha a
muzsika elhallgatott, a férfiak lefejtették karjukat a párjuk
derekáról, s már tódultak is volna ki a söntésbe, de a ravasz
muzsikusok megtréfálták őket, mert egy-egy hirtelen rá
zendített polkával vagy csárdással, általános derültség
közben, visszakényszerítették őket a táncba. És Tréber Tóni
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boldog mosollyal, a saját térdét csapkodva, nem telt be a
nézés édes örömével. Elnézte a gondtalan lányokat meg az
ártatlan, kedves, jól megtermett asszonyokat, akik estig úgy
megizzadtak, hogy vacsora előtt haza kellett menniük inget
meg ruhát váltani.
A vacsora - legalábbis ami a pazarságát illeti - az ebéd
megismétlése volt. Tréber Tóni kókadozott jóllakottságában,
s némi szomorúsággal és egyben boldog szemekkel nézte az
asztalra kerülő dús, kifogyhatatlanul párolgó, de neki már
hasztalan kínálkozó tálakat. A fehér kötényes kis sváb gye
rekek - csupa pufók, édes kis angyal! - bukfenceket hánytak
a terem közepén, kergetőztek és sivalkodtak, s Tréber Tóni e
látványtól ellágyulva már-már személyesen is közbe szerette
volna vetni magát értük, amikor az anyák kezdték erőszakkal
hazacibálni őket.
Tréber Tóni valójában félt, hogy a lakodalmas nép bele
fárad a boldogságba; különösen vacsora után kezdtek elrestülni, de akkor szerencsére megint felzendült a paran
csoló, ellenállhatatlan, pattogó muzsika, és a kövér lakodal
mi örömapa egyszerre csak a szűkebb férfirokonsággal fent
termett az asztal tetején, és - micsoda muris dolog! - a szö
ges csizmák és csattogó papucsok alatt az asztal egyszerre
összeroppant, s nem egy táncos, maga is hahotázva s hahotától kísérve, a földre vágódott. Gyönyörű volt. A fúvósok
homlokerei kidagadtak, némelyik hosszú sváb legény pedig,
egy-egy hu-ju-ju! rikoltással vonva magára a figyelmet,
ugrott egy nagyot és tépett jókorát a mennyezetet díszítő
papírgirlandból.
A sok örömtől néha nem tudja az ember, hova nézzen,
merre menjen. Tréber Tóni végül a csöndesebb söntésbe
irányozta lépteit, ahol fehér hajú, hajlott hátú öreg gazdák
iddogáltak, kártyázgatva és beszélgetve. Ha a táncot már
nem is bírták, de az italt még igen, és szóval tartották a
pihenésre közéjük telepedő fiatalabbakat is. Legélénkebben
az elmúlt árvizekről és katonakori emlékeikről meséltek.
Valaki, aki részt vett Bosznia okkupálásában - egy asztmás,
nagy hasú gazda - , el-elfúló lélegzettel emlegette, hogy mit
látott annak idején azon a zord, hegyes vidéken. Különösen
a fiatalabbak el se akarták hinni, hogy vannak ott a hegyek
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között falvak, ahol egy-egy ház negyed óra járásra van a
másiktól. S hogy nemegyszer télen az emberek ki se bújhat
nak odúikból, mert ott a házak körül csordaszámra ólálkod
nak a farkasok. És hogy ott nem búzából, hanem kukoricából
készítik a kenyeret, s az emberek még azt sem tudják, hogy
mi az az ágy...
Ha igaz volt is, ez már olyan távolinak tetszett, hogy az
érdeklődés egyszerre csak megcsappant. Egy rózsásképű
nagygazda, aki angolosra nyíratta a bajuszát, és már egész
városiasán öltözködött, nevetve kérdezte:
- Hát min alszanak akkor azok?
Olyan volt ez, mint valami találós kérdés, s újra fölkel
tette a kíváncsiságot.
Tréber Tóni nézte az üdvözülteket, s a beavatott moso
lyával hallgatta a hitetlenkedő kérdéseket. Egyszerre duz
zadni kezdett benne a vágy, hogy ebben a boldog családi
körben ő is tanúskodjon arról a másik világról, amelyet
megismert, és nagyot sóhajtva, vidáman kezdett beszélni az
elmúlt rossz éveiről.
- Kobila csak egy van! - nyilatkozta szenvedélyesen, s
mintha az égi magasságokból nézne le a pokolba, bizonygat
ni kezdte, hogy nem is Bosznia a legrosszabb, hanem a nagy
város, ahol ugyan tudják, mi az az ágy, de mit segít ez az
emberen, akinek az égvilágon semmije sincs. Hízelegni
akart nekik, meghálálni ezt a nagy bőséget, éreztetni velük,
hogy milyen szép kiválasztottnak lenni, mint amilyenek ők;
és mellére ütve bizonygatta nekik, hogy ő aztán tudja,
milyen az, amikor az embernek még ágya sincs, és miféle
városi intézmény az, amit úgy hívnak, hogy „ágyra járás".
- A nagyváros az nem Kobila, de nem ám! Mikor én
eszcájgpucoló voltam egy fene nagy tükrös pesti kávéház
ban, éccakáról éccakára hajnali kettőkor indultam haza, oda,
ahol kettőnknek, egy munkanélküli bőrmunkásnak meg
nekem, közösen csak egy ágyunk volt, s azt déltől éjfélig
másik két kolléga használta. Ágy? Dehogyis ágy! Szal
mazsák volt az, szalmazsák szalmazsák mellett a földön, és
még azért is fizetni kellett. Abból élt az öregasszony, aki
nekünk szállást adott. Olyan szegénység az, hogy az
embernek bizony még lopnia is kellene, ha volna kitől. Akár
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hiszik, akár nem - s Tréber Tóninak a könnye csordult a
nevetéstől, olyan furcsának tűnt fel neki most itt, hogy ez
valaha ővele is megtörténhetett - , bizony isten, én is akartam
lopni. Nem kincseket, csak pár krajcárt, kevesebbet, mint
amennyibe ez a pohár bor kerül - és mintha ez is bizonyíték
volna, hogy milyen távoli, de mégiscsak megtörtént dolgok
ról mesél, fenékig hajtotta fel a tele poharát.
- Egyszer megint munka nélkül maradtam - nézett végig
hallgatóságán - s az öregasszonynak már egy hónapja adósa
voltam a fél szalmazsákért. Éhes is voltam, s ha az embernek
nincs jó ruhája, akkor ott még koldulnia se lehet. Féltem,
hogy végül majd mehetek hálni a híd alá; az pedig nyáron is
rettenetes, hát még télen! És ha megfog a rendőr, akkor jön
a toloncház, és az a legrosszabb. Éppen nyár volt, a kollégák
a ruhájukat ledobálva feküdtek a szalmazsákjukon - hármon
hatan - , még csak be se takaróztak, büdös és meleg volt. Hat
nadrágot és hat kabátot, minden zsebet végigkutattam, s az
utolsó lyukas zsebből is üresen húztam ki a kezemet. Hat
ember, s egyiknél sincs egy fillér se! Nem vicces? - Ez utób
bit azért kérdezte, mert úgy tűnt neki, mintha megrökö
nyödve, valahogy túl komolyan néznének rá a gazdák.
- Biz' isten, nem hazudok. Egy fillér se! Azt hittem, hogy
ő is alszik, az ágykollégám, a bőrmunkás, pedig csak szín
lelte, s hallom, ahogy egyszer csak nagyot nevet. Erre fölri
adtak a többiek is. Mentegetőztem, hogy épp csak egy kis
pénzt akartam adni az öregasszonynak, mert már nagyon
tribulált. Kinevettek, de nem haragudtak. S aztán velük ne
vettem, mikor megtudtam, hogy nekik sincs munkájuk, de az
öregasszony előtt titkolják, hogy nincs. Együtt nevettünk
azon is, hogy nemrég egy éjjel az én munkanélküli ágykol
légám is végigvizitálta a zsebeket, még az enyémet is. Nem,
nem rosszak ott az emberek, ez a fajta koldus nem rossz...
Úgy, de igazán úgy nevettünk!
Benn, a táncteremben, egy kis szünet után újra belevertek
a dobba és megfújták a trombitát. Tréber Tóni marasztalta
volna hallgatóságát, de azok szó nélkül szállingóztak el mel
lőle. Pedig őneki egyre újabb és újabb ilyen vicces történet
jutott eszébe, s mind el szerette volna mondani. Kába fejjel
egyedül maradt, s ezt nehezen tudta elviselni, hisz ott benn,
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a nagyteremben, még a töpörödött anyókák is sikongatva
perdültek táncra. Az olykor-olykor egymásba ütköző páros
táncolók körül megint toporzékoló, koszorúba fogódzó cso
portok forogtak, ütemesen énekelve. Tréber Tóni szétvetett
lábbal, egyedül - s csak ő állt egyedül, mindenki más a tánc
forgatagában. Egyre nyújtogatta a karját, hogy fogadják be
őt is a karéjba, de ezek itt összebeszéltek, úgy látszik; egy
perc elég volt, hogy közös akaraton legyenek. Akárhová for
dult, az összefogódzott kezek, mint egy kerítés, csak még
szorosabban tartották egymást.
Kidobták. Anélkül, hogy egy szót szóltak volna hozzá;
anélkül, hogy csak a kisujjukat is megmozdították volna.
Személy szerint minden egyes ember, öreg, fiatal, asszony,
lány, mind egyetlen és zavartalan egyetértésben. Azt hitte
először, hogy tréfa az egész, mosolygott is rájuk, de aztán
már nem lehetett mosolyognia.
Az utca, legalábbis a kocsma körül, ebben a késői órában
sem volt néptelen. Az ablakok alatt legények, lányok, s kis
gyerekkel a karjukon még asszonyok is ágaskodtak, hogy
legalább a szemükkel vegyenek részt a benti kiválasztottak
gyönyöreiben.
Tréber Tóni olyan sietve indult faluvégi házához, mint
azon a másik éjszakán, mikor megérkezett Kobilára. Pil
lanatig állt csak meg, mikor a zsúpfödeles ház udvarába ért.
Aztán leült a konyha elé, a kőlépcsőre, tenyerére támasztott
boros, meleg fejjel. Semmit sem gondolt, üres volt a feje és
a szíve, mint maga ez a ház is már. Hirtelen rátámadt az
elképzelés: szinte látta, hogy ég a falu. Csupa láng, rette
netes, magasra csapó lángok. Ki gyújtotta fel? Nem gyújtot
ta fel senki. Nem is égett. Csend volt, még a kutyák sem
ugattak mostan. Felkelt a kőlépcsőről, és egyenesen kifelé
indult. A kaput kívülről zárta be, a kulcsot alája tolta. Ott volt
a kulcs helye, mert Juli nagy néha még el-eljött hozzá éjsza
kára. Legyen neki továbbra is hol meghúzódni.
S nekivágott, csak úgy gyalogosan. Szemére húzta a sap
káját, úgy indult vissza a nagyváros felé, ahonnan - akkor
úgy hitte - végleg hazajött.
Mikor kiért a faluból, látnia kellett a csillagfényben a
világító, aranyszínű és mégis komor földeket. Egy-egy
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enyhe szélre, mint a lakodalmas nép, összesúgtak a térdén
fölül érő kalászok. Nemsokára aratás lesz. „Egy májusi eső
minden cseppje aranyat ér" - mondta a gazda, aki a kocs
mában Boszniáról mesélt, ötlött fel Tréber Tóniban. A falu
még mindig küldte utána a kutyaugatás lármáját. Egyre
gyorsabban haladt, mint aki nem is ér rá hátranézni, és
mintha volna hová sietnie.
(1938)
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III.
UTOLSÓ BESZÉLGETÉS
(Elbeszélések

1962-1964)

ELŐJÁTÉK

Edvárd. Fellengzősen épp Edvárd. Mások fiát Jánosnak,
Péternek vagy Istvánnak hívják. Neki azonban Edvárdnak
kellett lennie. Nyilván valami szülői nagyravágyás, valami
bogaras, előlegezett remény volt az oka, hogy neki ezt a
nevet adták. Már az iskolában is mulattak rajta a diáktársak.
S később másutt is, legalábbis furcsa meglepetést okozott,
hogyha vezetékneve, a Feigenbaum után felhangzott az
Edvárd is.
A legtöbb ember balsorsának érezte volna, ha Feigenbaumnak és tetejében még Edvárdnak is nevezik. O azon
ban, ha bemutatkozott, némiképp a faji jellegzetességről is
árulkodó, fejlett sasorra alatt sohasem mormolva, hanem a
szótagokat világosan tagolva, sőt hangját felemelve - mintha
attól tartana, hogy nem egész jól értik - , nyomatékosan
figyelmeztetett a nevére: Fei-gen-ba-um Edvárd.
A német nyelvben kevéssé járatos vagy figyelmetlen,
esetleg rosszindulatú személyek ugyanis a vezetéknevéből
gyakran kifelejtették azt az // betűt, amely nélkül a fügefát
jelentő családi név helyett jelzőként a gyáva fogalma került
volna indokolatlanul előtérbe.
Az // betűnek ez a hangsúlyozása talán önérzetének, vagy
talán nem is annyira annak, mint mindenekelőtt sajátos,
úgyszólván veleszületett rendszeretetének volt a megnyil
vánulása. Nem tűrt hanyagságot, s iszonyodott mindennemű,
még a legcsekélyebb rendetlenségtől is. Uralkodó jellem
vonása volt az akkurátus pedantéria. Kezdve körmeinek
makulátlan ápolásán, már iskoláskorában sem tudta elviselni
még a legkisebb gyűrődést sem az irkáján. Neki sohase kel
lett semmiféle, a saját személyével vagy tevékenységével
kapcsolatos legapróbb tárgyat keresgélnie; nála mindennek
megvolt a maga pontosan kijelölt, elrendelt helye. Ha vala
mi okból elő kellett volna teremtenie, nyugodt és biztos
kézzel azonnal megtalálta volna az évek előtt kelt postai
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feladóvevényt éppúgy, mint az istenben boldogult édesanyja
nagy frizurás leánykori fényképét, vagy a tíz év előtt kifi
zetett villanyszámlát. Egyforma gonddal őrzött meg min
dent, és mindennek megvolt a maga helye. S még ha türel
metlenül várt levelet kapott is, borítékját nem tépte fel,
hanem annak rendje és módja szerint még a nagyapjáról a
családra maradt, Karlsbad látképével díszített, csontból
készült papírvágóval hasította fel.
Ezt a pedantériáját megőrizte akkor is, ha a magánéletét
a közélet nyilvánosságával kellett felcserélnie. Mielőtt
elment hazulról, minden porszemet odaadó gonddal kefélt le
a ruhájáról, s a cipője a nap minden órájában úgy ragyogott,
mintha frissen fényesítették volna. Rendesebb nem lehetett
volna akkor sem, ha épp az imént vették volna ki valami vit
rinből, melynek persze nagy méretűnek kellett volna lennie,
mivelhogy Feigenbaum Edvárd sovány alakja szembetűnően
magasra nőtt.
Lehet, hogy saját megjelenése és mindenre kiterjedő,
görcsösen gondos pedantériája volt az oka - vagy követ
kezménye - annak, hogy hiányzott belőle a legcsekélyebb
érzék is a szellemnek ama különleges, villózó és szeszélyes
önkényeskedése iránt, amit humornak szoktak nevezni. A
tréfára, a legártatlanabbra vagy a gonoszra, egyformán elko
morodva lett ráncos a homloka, mint valami méltatlan ren
detlenség vagy éppen elítélendő rendbontás látványára. Nem
értette a tréfát, és csak akkor mosolygott, ha sikerült mindent
rendben találnia.
Egyébként azonban semmiképp sem a morcos, sőt,
inkább a nyájas lények közül való volt. Már a foglalkozása
is nyájasságra nevelte. Őneki tudniillik azzal kellett volna
megkeresnie kenyerét, hogy tekintélyes vagy épp alakuló
kereskedelmi és ipari vállalatoktól hirdetéseket szerezzen
fővárosi és vidéki újságoknak, esetleg népszerű folyóiratok
nak.
Sajnos, hamarosan be kellett látnia: ahhoz, hogy valaki
hirdetési ügynökként boldoguljon, nem elég, hogy szorgal
masan el-eljárogat az ügyfelekhez; a hirdetési ügynöknek
ötleteket, olyan szövegeket és rajzokat kell kieszelnie, ame-
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lyek ellenállhatatlan erővel vésődnek az olvasók tudatába. A
reklámnak hatásosnak kell lennie. Meglepő fordulatokkal,
rikító, harsány esztelenséggel vagy látszólagos tárgyilagos
sággal olyan bűverőt kell gyakorolnia, hogy az emberek
önkéntelenül a reklámozott hajhullás elleni szert, a hirdetett
sütőport, parkettafényesítőt, hashajtót, és kizárólag és csakis
az egyetlen ajánlott poloskairtó mérget higgyék hatásosnak és vásárlandónak.
Feigenbaum Edvárd tehát minden megnyerő nyájassága
mellett is alkalmatlannak bizonyult a hirdetési ügynök
pályájára, mely leleményt és ötleteket bőven termő, merész,
olykor bizarr képzelőtehetséget igényel. Alkalmatlansága
egészen nyilvánvalóvá lett, amikor egy nagy befektetéssel
újonnan alakult temetkezési vállalat azzal bízta meg, hogy
eszeljen ki olyan hirdetést vagy hirdetési sorozatot, mely a
nagyközönség szemében ezt a vállalatot a többieknél előnyösebb színben tünteti fel, sőt vonzóvá, úgyszólván köz
kedveltté teszi. Feigenbaum Edvárd ekkor tapasztalta, hogy
mit jelent, ha megáll az ember esze, megáll, és egyszerűen
meg se moccan. Az ügyesen megszövegezendő és szép kere
settel kecsegtető hirdetési szöveg helyett csupa komor kép
rémlett föl előtte: betegség, szívettépő zokogás a ravatal
körül, majd a rettenetes pillanat, amikor a koporsót kiviszik
a megboldogult szokásaival és emlékeivel teli lakásból, hogy
mint valami közömbös terhet kocsira rakják és vigyék,
vigyék, míg aztán a temetőben leemelik a kocsiról, hogy
leeresszék a már megásott sírgödörbe, majd a borzalom,
amikor a sírásók lapátjáról tompán visszhangozva hullanak
az első göröngyök a tegnap még kedvesei körében és kedves
lakásában járkáló vagy még ágyban fekvőként is a gyó
gyulásban reménykedő, a gyógyulás esetére terveket mér
legelő, egyszóval tegnap még az élők világához tartozó, az
élők világához és a maga apró kis dolgaihoz ragaszkodó,
egykori élő koporsójára. A koporsó, mint valami ledöntött
telefonfülke, ahonnan azonban már nincs kapcsolat a földi
világgal. A temetés egész ideje alatt nincs mozdulat, nincs
zaj, nincs csend, semmi sincs, ami más volna, mint újabb és
újabb könnyfacsaró iszonyat.
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„Temettesse szeretteit a Nekropolisz Temetkezési Válla
lattal" - írta le szabályos, ez esetben valósággal kalligrafi
kusán rajzolt betűivel, de alig fejezte be a mondatot, saját
szavaitól elszörnyedve, mindjárt vastagon át is húzta.
Úgy látszik, ezúttal nem annyira a fantáziátlanság,
hanem épp az egyszerre túlságosan is megelevenedett érzel
mi képzelete akadályozta a sikeres munkában.
„A Nekropolisz Temetkezési Vállalat gyors, megbízható,
pontos, jutányos áron elégít ki minden igényt." Ez a fogal
mazás is, amint a szöveget papírra vetette és újra elolvasta,
sértette, valósággal sebezte legjobb érzéseit. A nyári hőség
ben cikázó villámfényekhez hasonló, cikcakkos vonalakkal
húzta át és vetette el ezt a változatot is.
Egyszerűbben, kimért, száraz tárgyilagossággal kellene a
hirdetést megfogalmaznia; egyszerűen közhírré tenni, hogy
mibe kerül a Nekropolisz Temetkezési Vállalatnál a legfel
sőbb kategóriájú gála, majd az első osztályú, a második és
harmadik osztályú temetés. Ezzel a móddal még csak meg
tudna békülni, hiszen sajnos, szükség van temetkezési vál
lalatokra is. Ez a mód megfelelne neki. Neki igen, ámde a
Nekropolisznak! Ez valóban nem az a módszer, mellyel
diadalmas fogalommá, közismertté vagy éppen közkedveltté
lehetne tenni a nagy befektetéssel újonnan alakult Nekro
polisz Temetkezési Vállalatot.
Tehát?
Ha érzelmi okokból a Nekropolisz különösen kényes,
megoldhatatlan problémát jelentett számára, az áruházak, a
mulatóhelyek, a cipőmárkák, az intim fertőtlenítőszerek, az
utazási irodák, a nadrágtartók és az építkezési vállalatok,
bármiféle árucikk vagy cég népszerűsítésének feladata, ha
nem is annyira, mint a Nekropolisz, de szintén meghaladta
Feigenbaum Edvárd képzeletének szerény alkotóerejét. Az ő
reklámszövegei szürkék voltak, akár valami telekkönyvi
kivonat; inkább pedáns hatósági ügyiratokhoz hasonlítottak,
mint ahhoz a harcos, kihívó, vibráló ötletességhez, amit a
hirdetések versenyvilágában a hivatását sikeresen betöltő
reklám megkövetel.
így történt, hogy Feigenbaum Edvárd fokról fokra, szinte
észrevétlenül, hirdetési ügynök helyett más hirdetési ügy-
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nökségek és lapvállalatok szolgálatában működő inkasszánsként találta meg helyét a társadalmi élet bonyolult labirin
tusában.
Másoknak ez rangvesztést, a lefokozás keserűségét jelen
tette volna, ő azonban nemcsak hogy nem búslakodott ezen,
hanem valójában inkább fellélegzett. Gyötrő és kilátástalan
erőfeszítésektől, hajlamaival ellenkező feladatoktól, erejét
felülmúló tehertől szabadult meg. Az volt az érzése, hogy
belekerült a neki legmegfelelőbb, az úgyszólván neki rendelt
kerékvágásba. Nem kellett többé tehetetlenül csapongnia és
minduntalan kudarcot vallania a könyörtelen, egész termé
szeti alkatával összeférhetetlen próbatételek között.
Lévén igényeiben szerfölött mérsékletes, beérte a sokkal
kevésbé izgalmas, a megélhetését azonban mégis biztosító,
nyugodt inkasszánsi munkakörrel. Ebben a minőségben ő
nem a szuszból egyre-másra kifogyó kontár, hanem elsőran
gúan megfelelő személyiség volt. Teljes mértékben érvényre
juttathatta választékos modorát, kifogyhatatlan türelmét, és
mindenekfölött kielégíthette azt a legbensőbb szükségletét,
hogy magánéletében izgalommentes, kiegyensúlyozott,
kifogástalanul világos folytonosság és messziről is felismer
hető teljes rend legyen. Teljes rend. Ez az, ami jó, sőt kel
lemes.
Minden áldott este - kivéve a szombatot, mert vasárnap
a vállalatok és üzletek zárva vannak - maga elé tette a szám
lákat, melyekkel másnap útra kellett kelnie, s az utcák és
terek sorrendjére ügyelve készítette el a másnapi munkája
tervét. Akadt ugyan ideges, nemegyszer ingerült ügyfelekre
is, de vele még ezek se gorombáskodtak, mert értett hozzá,
hogy lekötelező, higgadt, nyájas mosollyal az ilyen ügy
feleket is megnyugtassa, mondván, hogy sebaj, három vagy
esetleg öt nap múlva úgyis megint útba ejti a tisztelt
ügyfelet, s akkor bátor lesz újra megkérdezni, hogy immár
alkalmas-e a pillanat a számla kiegyenlítésére. S a meg
szelídült ügyféllel megállapodva, mindjárt a helyszínen fel
jegyezte, az ügyfél szeme láttára, legközelebbi látogatása
napját, esetleg óráját is. Amint ő mondta: „Majd ekkor és
ekkor bátorkodom tiszteletemet tenni. Semmi kompiikáció.""
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Ez az, ami jó, sőt kellemes.
Saját maga és megbízói kölcsönös elégedettségére nem
volt más dolga, mint nap nap után beszolgáltatni a sikeresen
inkasszált készpénzt vagy csekket, illetve referálni a kése
delmeskedő ügyfelekről, továbbá átvenni, és miután gondo
san összehajtogatta, sárga aktatáskájába tenni az újabb
inkasszálandó számlákat. És semmi izgalom, hála istennek.
És mindig újra azt mondta magában: ez az, ami jó, sőt
kellemes. A nyugalom és a rend, mint a pont az egyszerű
mondat végén.
Igaz, ez az ő közéleti vagy közgazdasági tevékenysége
pillanatig se kecsegtethetett bármi kalandos szerencsével.
Edvárdban azonban nem volt semmi kolumbuszi kedv; ahol
viharok támadhatnak, hajótörést is kockáztat az ember. A
nyugalom megbecsülhetetlen. Edvárdot nemcsak hogy nem
vonzották kalandos kísérletek, hanem szinte ijesztette az
élete egyenletes rendjét megbontó lehetőségnek még a gon
dolata is; szerette, hogy senkinek sem szúr szemet. Se
kivételes sikerekkel, és persze - isten őrizz! - kivételes bal
sikerekkel sem. így van minden rendben.
Fejlett, túlzottan nagy és görbe orra miatt, mint ész
revette, sajnos némi kellemetlen feltűnést keltett egy-egy új,
a külsejétől még idegenkedő ügyfelénél; de idővel mintha
általában még ezek is napirendre tértek volna Edvárd eme
kiütköző testi tulajdonsága felett. Hiába, úgy látszik, még az
olyan nagyon rendszerető lényeknél sem lehet minden
egészen rendben, mint amilyen ő. Azzal nyugtatta magát,
hogy hibáján kívül történt, és azzal, amit még kisiskolás
korában, amikor a gyűrődéstől is óvott irkáját tanulótársai
szörnyű tintapackákkal mocskolták össze, s ő sírva jött haza,
egy elröppenő, de mélyről jótt sóhaj kíséretében az apja,
Feigenbaum Ignác ajkáról hallott: „Mein Kinti, clas Lehen ist
nicht aufRosen gebettet. "
Ha akkor nem is fogta még fel ennek a rezignált, de
mégis csitító metaforikus intelemnek az értelmét, emlé
kezete híven megőrizte. S ő, Feigenbaum Edvárd, megszív
lelvén az apai figyelmeztetést, annál állhatatosabban igye
kezett, hogy szerénysége, jó modora és kiegyensúlyozott
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életmódja elhatárolja és megvédje a csöppet sem rózsás, de
kétségtelenül tüskés világtól.
Mert Edvárd nem esett a feje lágyára: tájékozódott a
világról. Meghatározott időben, éspedig mindennap köz
vetlenül lefekvés előtt, ágya szélén ülve, elővette az újságot,
melynek az apja, Feigenbaum Ignác időtlen idők óta az elő
fizetője volt, s melyet az, mikor még nem volt annyi baj a
szemével, mindjárt reggel, mihelyt a lapot meghozták, át
olvasott. Edvárd pedig, amikor esténként kézbe vette, egy
szer se mulasztotta el, hogy az apjánál nagyobb alaposság
gal, kezdve a vezércikken, oldalról oldalra, sőt sorról sorra
végigolvassa; ha az ügyfelekkel esetleg valami beszélgetésre
kerül sor, akkor őneki, mint ahogy mondani szokták, au
courant kell lennie. Elolvasta tehát a bel- és külpolitikai
eseményekről szóló jelentéseket, a második oldalon levő tár
cát éppúgy, mint a napihíreket, az időjárás-jelentést, a
különböző, szembeötlő nagybetűs címekkel nyomtatott
szenzációs bűnügyi, valamint a törvényszéki riportokat, s
bár személy szerint színházra nem költött, a színházi és a
közgazdasági rovattól, valamint a tőzsdei hírektől se vontai
meg a figyelmét. Csak sporthírek mellett nem időzött, de
annál nagyobb érdeklődéssel, lelkiismeretes alapossággal
tanulmányozta a különböző nagy- és apróbetűs hirdetéseket,
minthogy ezek úgyszólván a szakmájába vágtak, és
ezenkívül kedélyére, egész lelki egyensúlyára is jó hatást
gyakoroltak. Hiszen arról tanúskodtak, hogy miképpen a
Duna vize időtlen idők óta fölényesen hömpölyög, a nagyés apróbetűs hirdetések is, lám, változatlanul tartanak - s
amíg tartanak, addig természetszerűen továbbra is szükség
lesz olyan megbízható, fáradhatatlan és udvarias inkaszszánsra, mint amilyen - példának okáért - ő, Feigenbaum
Edvárd.
Amit nap nap után katasztrófákról, tüntetésekről,
üldözést szentesítő új törvényekről, pártokról, új kor
mányokról, háborúval és felfordulással fenyegető esemé
nyekről olvasott, még ha benn az országban is történtek
ilyesmik, neki csak a távoli, nyughatatlan nagyvilág
zűrzavaros viharainak látszottak, melyeket ő a maga ren
dezett inkasszánsi partjáról csak el-elnézeget. Ez a nagyvilág
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annyira kívül esett az ő csendes és rendezett életén, akárcsak
az újság szintén figyelmesen elolvasott színházi rovatának
szenzációi, vagy még inkább azok a görög-perzsa háborúk,
a tatárjárás Magyarországon vagy Árpád vezér honfoglalása,
amikről egykor a tankönyvekből kellett tanulnia.
Szerencsére - így kellett rágondolnia, noha ez egyáltalán
nem megfelelő kifejezés - ez időben az apja, Feigenbaum
Ignác szeme már annyira megromlott, hogy voltaképp már
magatehetetlen vak volt, és Edvárdnak kellett felolvasnia,
hogy mit ír az újság. S mert némely hírek túlságosan aggasz
tották, izgatták, sőt megrettentették az öreg embert, Edvárd
tapintatosan siklott át a politikai fejleményekről szóló hírek
fölött, s inkább a tárcát és a törvényszéki tudósításokat, a
közvéleményt foglalkoztató botrányokról, párbajokról szóló
és az „Innen-onnan" rovatban található tarka híreket olvasta
fel fennhangon. Még a vezércikkeket is futólagosan cenzúra
alá vetette felolvasás előtt; s csak amikor Feigenbaum Ignác
már szunyókálni kezdett és ő visszavezette a szobájába s
lefektette az ágyba, amely fölött emberemlékezet óta
díszítette a falat a korán elhunyt, tiroli népviseletbe öltözött
Feigenbaum Ignácné ifjúkori, még a nászúton készült,
aranyrámás, nagyított fényképe az ugyancsak tiroli népvise
letbe öltözött, mosolygó ifjú férjjel - akkor, visszatérve a
saját szobájába, Edvárd az ágy szélén ülve olvasta el a
zűrzavaros nagyvilágnak azokat a híreit is, melyektől egy
idő óta jobbnak látta megkímélni az ő amúgy is keseredett
szívű és tehetetlensége érzetében mindinkább szorongó vak
apját.
S néha hallotta is, hogy álmában az öreg ember a másik
szobában felnyög, sőt rémülten kiáltozásba is kezd, mígnem
ő, a hozzásiető fia nyugtató szóval fel nem ébreszti.
Magának Feigenbaum Edvárdnak is - talán azért, mert
közvetlenül lefekvés előtt olvasta az újságot - , mintha a
nagyvilág eseményei ha nem is a kiegyensúlyozott nappali
életébe, de az álmaiba kellemetlenül izgalmas, sőt kínos ren
detlenséget akartak volna becsempészni.
Az ilyennemű álmok közvetlen előzménye egy-egy, az
újságban olvasott esemény volt. Mint az a törvényszéki tár
gyalás is, melyen egy pénzbeszedőről, név szerint Gottlieb
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Sámuelről volt szó. Az illetőt sikkasztáson kapták, és a
bíróság ezért hat és fél évi börtönnel büntette. Edvárd, bár
sose látta ezt a Gottlieb Sámuelt, valósággal a saját gonosz
ellenségének érezte; ha valakinek, akkor - tekintettel a te
kintendőkre - mindenkinél inkább épp annak az inkasszánsnak, akit Gottlieb Sámuelnek hívnak, százszorosan köte
lessége lett volna, hogy példásan korrekt maradjon! Ebből a
meggyőződésből kiindulva, Edvárd nemcsak hogy sze
mernyi részvétet sem érzett iránta, hanem nagyon is helye
selte, hogy ennek a hűtlen és minden szempontból olyannyi
ra felelőtlen inkasszánsnak lakolnia kell. Hat és fél évi
börtön? Az kétségtelenül nem kevés, az meglehetősen sok,
de úgy kell neki. S ezek után a megállapítások után hozzáfo
gott a vetkőzéshez, s annak a férfiúnak a nyugalmával, aki
tudja, hogy feddhetetlen, és hogy vele semmi ilyen vagy
ehhez hasonló nem eshet meg, feküdt le ágyába és hajtotta
fejét nyugovóra.
S már el is felejtette Gottlieb Sámuel bűnét, megér
demelt és helyeselt bűnhődését, amikor néhány nappal
később álmában - szakasztott úgy, ahogy a valóságban
szokott történni - ott állt három pénzbeszedő kollégájával
együtt egyik nagy munkaadójának, az Árgus Hirdetési
Vállalat számvevőségének pénztárfőnöke előtt. Ezzel a
főnökkel sohasem rokonszenvezett; már őszülő, angol baju
szos, kis kövér ember volt, s világos, hideg kék szemében
mintha valami titkolatlan ellenséges indulat parázslana. Nem
általában, hanem éppen vele, Edvárddal szemben. Egyéb
ként kedélyes embernek látszott és az volt a szokása, hogy
vékony alsó ajkát a felső fogsora alá szívta és úgy szopogat
ta, mint a cukrot. Ez a pénztárfőnök, hogy kedvezzen a
másik három kollégának, őrá rendszeresen azoknak a közis
merten rossz fizetőknek a számláit bízta, akiknél az in
kasszánsnak többször, nagyon sokszor s nem egy esetben
végül is eredménytelenül kellett kopogtatnia.
Az álomban is szakasztott olyan volt a helyzet, mint a
valóságban: hóna alatt sárga aktatáskájával, Edvárd ott állt a
három inkasszáns kollégával a pénztárfőnök íróasztala előtt.
S mint ahogy az a valóságban is tenni szokta, a pénztárfőnök
az álomban is Edvárdot hagyta utolsónak. A kollégák
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egymás után szedték elő aktatáskáikból a bankócsomagokat
és csekkeket, s a főnök, miután átvette és maga is megszá
molta a pénzt, mindig újra felállt, hogy az átvett összegeket
és csekkeket a szoba túlsó sarkában álló wertheimkasszába
zárja éjszakára. De előbb az íróasztal fiókjából sokszínű,
meztelen, pajzán kis női szobrocskákat szedett elő, s vala
hányszor a kasszától visszatért íróasztalához, könnyedén
sóhajtott egyet, és karosszékében hátradőlve, a tenyerébe
vett valamelyik pajzán kis női szobrocska szemléletébe
merült, és fel se nézett, miközben a soron következő inkaszszáns számolt el. Akkor megint letette a szobrocskát, újra
megszámolta a pénzt, újra felemelkedett, és a wertheimkassza nehéz ajtaját újra kinyitva és bezárva visszaült az
íróasztalához.
így volt ez mindennap, és pontosan ugyanígy Edvárd
álmában is. A meglepetés, tudniillik az álombeli, csak ezután
következett. Mikor a három inkasszáns kolléga után az el
számolásban és a jelentéstételben Feigenbaum Edvárd
következett, a karosszékébe süppedő főnök olyan arccal,
mintha a szájához emelt poharában legyet pillantott volna
meg, leplezetlenül ellenséges világoskék szemét az íróasz
talához lépő hórihorgas inkasszánsra emelte, pontosabban az
ő nagy és keletiesen görbülő orrára. Nem is a személyére,
hanem kizárólag és mozdulatlanul erre a kiütköző orra
szegezve tekintetét, fagyosan és fenyegetően kérdezte:
- Nos, elhozta-e végre azt a hatszor hatszázötvenezret,
amivel három nappal ezelőtt nem tudott elszámolni?
Mindenekelőtt erre a kérdésre kell felelnie, Feigebaum.
Már megszokásból is első gondolata az volt, hogy nyo
matékosan helyreigazítja: „Kérem, nem Feigebaum, hanem
Fei-gen-baiim", ám spontán szándékát meghiúsították a
feltóduló kérdések: miféle hatszor hatszázötvenezret kér szá
mon tőle ez a főnök, épp őtőle, s épp ez a főnök, aki, lám,
ebben a pillanatban is ott felejtett húsos tenyerén egyet a
meztelen pajzán női szobrocskák közül?
Edvárdnak a legkisebb erőfeszítés nélkül érvek és bizo
nyítékok egész sora juttot eszébe, és ennek megfelelően
bizonygatta is, hogy tévedésről van szó, a gyanúsítás alapta
lan, sértő és légből kapott. Ezt akarta bizonygatni, de hiába
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mozgatta a száját. Hangszalagjai felmondták a szolgálatot,
hangja mintha elveszett volna.
A főnök, két tenyere között az egyik női szobrocskával a bal tenyerén tartotta, a másikkal meg lassan, látható élve
zettel simogatgatta - , világoskék szeme hideg tekintetét
gonosz nyugalommal szegezte az inkasszáns aránytalanul
nagy és görbe orrára. Edvárd azonban, akinek a váddal
szemben ártatlansága bizonyítására az abszolút meggyőző
érvek egész sora jutott eszébe, hiába próbált megszólalni;
hangja az igazság hangja lett volna, de épp a hangja hagyta
cserben. Erőlködött, megfeszítette minden erejét. Méltatlan
kodó, öntudatos, hallható hangon akart tiltakozni. De
hangalanul mozgó szája inkább azt a látszatot kelti, mintha a
vádban valami igazság volna. S érezte, hogy elhatalmasodik
rajta a rémület, s mintha hideglelés rázná, a fogai vacognak.
S tudta, hogy ez ellene bizonyít. Hogyan döntse meg a
rosszhiszemű vádat, és hogyan bizonyítsa be ártatlanságát,
ha nincs hangja, a főnök pedig fölényes nyugalommal, még
fensőségesebben, mint kezdetben, a saját zengését szinte
élvező orgánumával, az ítélethirdető világos tagolásával ejti
ki a fenyegető, sőt elháríthatatlanul lesújtó szavakat:
- Nincs pardon, Feigebaum. Pardon az nincs. Ezt tudnia
kell. Ezt tudnia kellett volna. Az a pénzbeszedő, aki visszaél
a beléje helyezett bizalommal, nem számíthat irgalomra.
Feigebaum, ne számítson irgalomra. Az a pénzbeszedő, aki
titokban szeretőt tart és a költséget a rábízott, idegen tulaj
dont képező bankjegyekből fedezi... Kérem, előre tudhatta,
hogy rajtakapják.
A gonosz főnök kígyóbűvölő, hideg kék szemével még
egy közmondást is hozzáfűzött az előbbiekhez:
- Még ha a korsót Feigebaumnak is hívják, addig jár a
kútra, míg el nem törik.
Ezt pedig olyan emelt hangon mondta, mintha valami
pallost villogtatna meg a magasban, de szemmel látható
kárörömmel.
Edvárdnak az a korsó járt az eszében, amelynek el kell
törnie. Mintha nem is parkettás padlón, hanem cserepeken
állna, melyek csikorognak a lába alatt. Emelgette lábát, de
akármerre lépett, a korsó cserepei borították a padlót, azé a
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korsóé, mely „addig" járt a kútra. Csikorogtak a cserepek a
cipője talpa alatt, valami majdnem vihogó, kárörvendő han
gokat hallatva, mint amilyen a kövér főnök mély, kenetteljes,
mégis éles hangja volt.
Edvárd ártatlannak tudta magát, ugyanakkor mégsem
egészen olyan ártatlannak, mint szerette volna. Mert a
gonosz főnök, mint kiderült, ha meghamisítva, eltorzítva is,
de mégis tudta egyetlen titkát és felhasználta ellene, csak
hogy őt megrágalmazza. Edvárd körül a szoba falai, az
íróasztal, a főnök húsos feje, még a nehéz wertheimkassza is
oly vadul kezdett forogni, mint a körhinta, melybe egyszer
gyerekkorában az apja ültette, s melyet akkor meg kellett
állítani, mert ő már az első forduló után sikoltozott és öklen
dezni kezdett. - Nincs pardon - mondta a főnök. Erre őneki,
ha a körhinta forgását valamiképp megállíthatná, önérzete
sen és kimérten azt kellene felelnie:
- Pardon, kérem, ez az én magánügyem. A fontos az,
hogy mindenkor fillérre pontosan el tudtam és el tudok szá
molni.
Ezt kellene mondani. És azt, hogy kikéri magának a
magánügyeibe való beavatkozást. A magánügyei pertraktálását. Igen, ez volt a szó, ami igen hatásosan hangzott volna:
a pertraktálás. Hangzott volna, igen, ha hangozhatott volna.
De Edvárdnak, mint akit rajtakaptak, megint csak az ajka
mozgott. Bár a mérhetetlen erőlködésbe, úgy érezte, a sze
mei kidagadnak, a belső szervei majdhogy meg nem szakad
nak, s noha egész valójában, sarkától a feje búbjáig úgy fe
szül benne minden, mint a húr - nem volt hangja. A hangja
mintha valahol alattomosan elbújt volna előle, vagy tán
véglegesen megszakadt.
A gonosz főnök azonban, manikűrözött kezében egy
másik meztelen női szobrocskával, melyet immár a fejénél
fogva a két ujja közé vett, megkopogtatta az íróasztalát.
Vigyorogva hajolt előre, úgyhogy a szeme egész kicsi lett,
de villogott, mint a pallos visszfénye, és mintha tudatában
volna annak, hogy azzal, ami most következik, el fogja
taposni ezt az inkasszánst, csúfondárosan, tisztán, sziszegve
tagolva a szavakat, valósággal fröcskölte a fogai közül:
- Szép, szép, szép. Na igen, a kis Klára, Klári, Klárácska.
280

Ez az. Ez megint az álomnak az a rémes valószerűsége
volt, amely alighanem abból ered, hogy az abszurdum felis
merhetetlenül és felbonthatatlanul elegyedik a valóságos
tények elemeivel. A valónak a fantasztikussal való ilyen egybemosódásában az igazság káprázatta és a hazugság meg
dönthetetlen igazsággá válik. Az ember pedig tehetetlen.
Klára. Edvárd szentül hitte, hogy Klárán és őrajta kívül
senki az égvilágon nem tud a kettejük viszonyáról. Nem is
lett volna szabad, hogy bárki még csak sejtse is. És most ez
a gonosz tekintetű, alattomos főnök csak úgy mellékesen, de
annál gyilkosabb hangsúllyal ezzel a névvel sújt le rá...
Klára annak a konfekciós áruháznak a könyvelésében
dolgozott, ahová ő rendszeresen inkasszálni járt. Edvárd a
harmincegyedik, ő a harmincötödik évét taposta; nagyon jól
összeillettek. Klára szerencsétlensége, hogy ortopéd cipőt
kellett viselnie, mert a jobb lába kissé rövidebb volt a balnál,
ez nem zavarta Edvárdot; Klárának pedig, aki inkább kövér
kés, mint kifejezetten kövér volt, s a keze, mint termete is,
kicsi, a szeme szelíd és barna, az arca sima és kerekded, az
orra pedig bájosan fitos, szintén megfelelt a hórihorgas
Edvárd, aki a naphosszat tartó inkasszánsi munkától fáradt
lábbal a vasárnap délutánokat Klára külön bejáratú, egyszoba-konyhás udvari lakásában töltötte. Klárát a szerencsétlen
jobb lába miatt éppoly kevéssé kísértette a kívánság, hogy
a vasárnapot lakásán kívül élvezze, mint ahogy Edvárd se
óhajtott semmi mást, mint Klára társaságát a gondosan,
ragyogóan tisztán tartott és - épp vasárnap délutánonként különösen csendes, díványpárnákkal, csákós és bajszos ka
tonatiszteket és erősen befűzött, komoly arcú hitveseiket
ábrázoló családi képekkel, néha pedig virággal is díszített,
enyhe levendulaillatú lakásban.
Edvárd, akinek életszükséglete volt, hogy mindent
áttekinthetően a maga helyére tegyen, kezdettől fogva tiszta
helyzetet óhajtott teremteni, ezért még a kapcsolat elején
közölte, hogy vele kapcsolatban nem lehet házassági ter
veket szőni, mert neki a szegény hatalmas testű, de vak apja
mellett a feleséget, a társalkodót és a betegápolót kell egy
személyben helyettesítenie. Klára ezt megértette, sőt helye
selte. És akárcsak Edvárd, ő is úgy találta, hogy ismeret281

ségük óta, hála istennek, a vasárnapok nem olyan unal
masak, mint azelőtt. Edvárd hálás és gyöngéd volt, az intim
pillanatokban épp a Klára - ahogy ő mondta - ártatlan jobb
lábacskáját, a szegény, szelíd jobb lábacskát simogatta, s
még meg is csókolta. És ha a kis lakásban vacsorához ültek,
szerény, kis vacsorákhoz, mindjárt utána elszámoltak, s a
költségek őt illető részét Edvárd rögtön kiegyenlítette.
Ha azonban Edvárd inkasszánsi minőségében jelent meg
a konfekciós áruházban, mind a ketten úgy tettek, mintha
csak hivatalból volnának ismerősök. Vasárnap délutánonként
viszont e közös titkukat mulatságosnak találták, különösen
Klára, akinek Edvárddal ellentétben kevés is elég volt a
kacagásra, s aki ha Edvárdot túl komolynak találta, addig
csiklandozta a hóna alatt, míg az is meg nem tanult nagyokat
nevetni. Este pedig, legeslegkésőbb fél kilenckor, Edvárd
sietve távozott, mert apja már türelmetlenül várta, hogy
felolvassa neki a reggel érkezett újságot, s mert különben is
nyugtalan szokott lenni, ha a fia sokáig elmarad.
- Most megint egy hétig egyedül leszek. Az olyan rossz
- mondta búcsúzáskor Klára, akinek kedves hangját, isten
tudja, miért, Edvárd rózsaszínűnek szokta nevezni.
- Határozottan rossz - helyeselt Edvárd, és minden ilyen
esetben csiklandozás nélkül is nevetett. Nem Klárán, hanem
saját esztelen gondolatán, tudniillik az járt a fejében: kár,
hogy nem áll módjában ezt a lágy, rózsaszínű női hangot
megcsókolni.
Ez volt a valóság. Almában pedig most ennek az alatto
mos, ellenséges, a saját gonoszságát élvező főnöknek a
szájából, mint valami leleplezést, Klára nevét olyan hang
súllyal kellett hallania, mintha Klára léte megfelleb
bezhetetlen, végső, minden védekezésnek még a gondolatát
is eleve kizáró erővel bizonyítaná rá, hogy ő titkos utakon
járó képmutató, sikkasztó, cudar, lump fráter, és nem is
Feigenbaum, hanem Feigebaum.
- Minden titok előbb-utóbb napfényre kerül. Nincs titok.
Én mindent tudok. Ugye, most nem tud beszélni, Feige
baum? Most beszéljen! Most, ugye, elvesztette a hangját? hadarta a főnök. És Edvárdnak, bár maga is tudatában volt,
hogy ostobaság, amire gondol, mégis az az ötlete támadt,
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hogy négykézlábra kellene ereszkednie, s akárcsak valami
elgurult inggombot, az íróasztal, a szekrény vagy a főnök
cipői, esetleg éppen a wertheimkassza alatt meg kellene
keresnie a hangját. A főnök azonban, mintha csak kitalálta
volna ezt a teljes fejvesztettségre valló gondolatát, még
egyszer, a szemébe fröccsentve megismételte a nevet, de már
úgy, mintha az már nemcsak a sikkasztás, hanem az
emberölés, igen, a gyilkosság bizonyított vádját is magában
foglalná:
- Na igen, Klára, Klári, Klárácska...
A név szinte eltűnt a hangsúly mögött, amellyel kiejtette.
Majd mint aki most már nem habozik, letéve az íróasztalra a
pajzán meztelen szobrocskát, felpattant ültéből, hogy meg
nyomja az íróasztal jobb sarkán elhelyezett villanycsengő
gombját. Ez jeladás lett volna az előszobában várakozó
rendőrügynököknek, hogy azon nyomban berontsanak, lete
perjék és bilincsbe verve hurcolják el a hangját vesztett
bűnöst. O tisztában volt azzal, hogy a csengőnek az irodát,
sőt az egész házat riadóként betöltő, fülsiketítő hangja ezt
jelentette volna. S már egyáltalán nem magára, hanem szívet
facsaró iszonyattal csak a vak apjára gondolt, aki ma, holnap
és azután is oly kétségbeesetten várná, talán sírna is, de hiába
várná. Erre a gondolatra, mielőtt még a főnök puffadt keze
elérte volna a villanycsengő gombját, tekintetével a kinyúj
tott kéz mozgását követve, Edvárd észbe kapott.
- Vannak lehetetlen dolgok. Ez már több a soknál. Tiszta
abszurdum - mondta magában, s egyszerre, egyetlen lökés
sel kívül helyezte magát nem az álmon, mert az álom még
tartott, de már mintha közben páholyból is szemlélné a
körülötte zajló, hajmeresztő bonyodalmakat. - Ideje, hogy
felébredjek - buzdította magát, és csakugyan, egyetlen
energikus elhatározással kiszökkent a rendetlen képzelet ful
lasztó hínárjából, és tudott mosolyogni a főnökön, önmagán
és általában az álmon. Fellélegezve és immár megengesztelődötten csodálkozott azon, hogy értelmes ember létére
milyen képtelen, vad, zagyva rémségeket álmodhatott.
Ez az, ezen múlik minden: egyszerűen a kellő pillanatban
fel kell ébredni. Ez volt legsajátosabb képessége. Ez a
képesség talán rendszeretetének volt a következménye. Ha
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már megsokallta az álmot, akkor mintegy benső parancs
szóra feltámadt eszmélettel, kellő pillanatban működésbe
lépett a fortélya. „Fel kell ébredned", mondta, és akkor
helyreállt körülötte és benne a kellemes, normális rend. Vagy
legalábbis az aránylag kellemes és normális közérzetet biz
tosító, izgalmak, rémületek, badar, lázas és lehetetlen képzelődések elhatalmasodása, egyszóval az abszurdumokkal
ellentétes rend, melyben nem történnek rendkívüli dolgok,
mert mindennek megvolt, megvan és meg kell hogy legyen
a maga természetes helye.
Annyira biztos lett már ebben a „fel kell ébredned"-féle
fortélyában, hogy esténként, mint valami ínyenc, aki már
előre találgatja a ráváró vacsora fogásait, kíváncsian várta az
álmot. Nem, nem úgy várta, mint az ínyenc a feltálalandó
ételeket, hanem sokkal inkább úgy, mint ahogy az általa nem
kísért sportrovatban szereplő atléták néznek elébe a rájuk
váró mérkőzésnek, melyre talán némi szorongással is gon
dolnak, de másrészt bízva a maguk erejében, hiszik, hogy
végül is ők fognak felülkerekedni.
Az embernek csak treníroznia kell, hogy a kulmináció
pillanatában a „fel kell ébredned" varázsszóként törje meg
az irtózat rossz bűvöletét. Mért féljen a rémektől az, aki
tudja, hogy a kellő pillanatban, úgyszólván a végveszélyben
megidézett eszméletétől, mint valami titkos amulettől, leve
gővé, emlékké válnak, pillanatok alatt ködbe vesznek a
hamis rémek. Nem jó, hogy fel-felbukkannak a fenyegető
rémületek, de hogy az ember úrrá lesz felettük, az jó, sőt
majdnem kellemes.
Sajnálatos azonban, hogy Feigenbaum Edvárd életében
is bekövetkezhetett az a korszak, amikor nemcsak a lidérc
nyomásos álmok elegyülnek a valóság némely tényleges
motívumával, hanem a valóság keveredik olyan színekkel és
eseményekkel, amelyektől elmosódik a rémképes álmok
zűrzavarát a valóságtól elválasztó határvonal. Amikor fel
kellene ébredni. De amikor a felébredésre legnagyobb szük
ség volna, az ember menthetetlenül egyre mélyebbre süpped
és süpped a lehetetlen és rendetlen borzalmak hínárjába. Hol
kezdődik a lidércnyomásos álom, és hol a másik, a józan, a
természetes, a rendes valóság? Hát nemcsak álomban válik
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lehetségessé mindaz, amit az ember lehetetlennek vél? S ha
nemcsak álomban válik lehetségessé, akkor mit ér a
varázsszó, hogy ideje volna felébredni? S hátha mégis csak
rémálom a valóság, és igazában mégse valóság?
Az ember kezdi nem kiismerni magát. Alom vagy való
ság? De itt van az öreg Feigenbaum, aki immár a mozgás
hiányában csak valami húskolosszus, melynek a közeledtét
botja tétova koppanásán, a padlót súroló lassú, csoszogó
járásán kívül már messziről jelez nehéz, szuszogó, el-elfúló
lélegzése. Jön a szobákon keresztül, melyeknek a padlózatát
már nem borítja szőnyeg, a szekrények is egyre üresebbek
lesznek, mert amit csak lehet, el kell adni, nevetséges kis
összegekért el kell kótyavetyélni, hogy az öreg Feigenbaumnak a vevőkért könyörgő hiperkínálat idején is legyen
mit ennie. Edvárdnak pedig, eleinte magától is iszonyodva,
de később - mert ha az ember hozzászokott az iszonyúhoz,
ezzel le is szokik az iszonyodásról - józanul meg kellett
állapítania: szerencse, istenáldása, hogy a behemót nagy
ember egészen és véglegesen megvakult. Ennek köszönhető,
hogy nem tudja, mi történik körülötte. Szerencse és isten
áldása, hogy nem veszi észre, mint ürül ki mind alaposabban
a ház. Csak a háromrészes, mennyezetig érő, oszlopos
ebédlői kredenc és az ormótlan alt-deutsch bútorok állnak
továbbra is a helyükön, mert azok a modern világban sen
kinek sem kellenek. Nem pénzért, hanem még ingyen sem.
A modern világ csöppet sem kedélyes. A húskolosszus azon
ban nem modern, és annál félelmetesebb, mert nincs, tán
nincs is a világon ember, aki nála szelídebb volna.
Ha Feigenbaum Ignác csak egyszer is követelőző, zsör
tölődő, szeszélyes vagy legalább csak szemernyit is ingerült
volna, akkor a vele való együttélés, sőt már maga a gondo
lat, hogy itt van ez az öreg ember, nem kínozná Edvárdot
torkát szorító bűntudattal. Az öreg Feigenbaum azonban úgy
áll a szeme előtt, mint riasztóan látványos áldozat, a fia
tehetetlenségének, a szeretetteljes várakozásokat és remé
nyeket meghiúsító Edvárd bűnének ártatlan és védtelen, de
soha egyetlen zokszót sem ejtő áldozata. Ha csak egyszer, ha
legalább egyetlenegyszer szemrehányást tenne neki, vesze
kedne vele, vagy csak haragosan rákiáltana! De lehet-e ennél
285

a csendes, szelíd, ennél a sohasem lázadó tűrésnél nyo
masztóbbat álmodni? És Edvárd napjában többször, egyre
többször és mindig hiába ismételgette magában: ideje volna
felébredni, ideje volna ráeszmélni, hogy az egész egyáltalán
nem gilt, mert az újságban továbbra is megjelennek a nagyés apróbetűs hirdetések, mert ennek megfelelően továbbra is
süt a nap, és ha alábukik, este lesz, tart a rend, a megnyug
tató, a jó, sőt a kellemes rend. De hiába mondta magában,
hogy nem gilt, késett, makacsul csak elmaradt a felébredés.
Edvárd annyira bűnösnek érezte magát, hogy ellentétben
azzal az álmával, melyben a főnök előtt állt, semmit sem
tudott volna a maga védelmére felhozni. Bűntudatában ter
mészetesen éppoly kevéssé volt valamiféle logika, mint
ahogy az álmokban sincs. Mért volna ő hibás? Egyáltalán
van-e valaki, aki hibás? Kiont az árvíz, földrengés változtat
ja romhalmazzá a gondtalan városokat. Ki a hibás? És ki a
hibás azért, hogy a három inkasszáns kolléga, akik álmában
is szerepeltek, s akik közül, még nemrégen is, az egyik
mindig épp vele osztotta meg betegeskedő kislánya miatti
gondját, a második meg, nem is egyszer, bizalmasan fél
revonta, hogy olyan személyes ügyekbe avassa be, mint
például a régóta húzódó válópere, a harmadik pedig, a legfi
atalabb, a hónap vége felé időnként apró kölcsönöket is kért
tőle - ki a hibás abban, hogy kollégái egyszerre csak úgy
találták, hogy Feigenbaum Edvárddal nem illik vagy nem
szabad szót váltaniuk, és egyik a másik után, mintha csak
összebeszéltek volna, az iroda mennyezetének vizsgálatába
merültek, s egyikük sem akarta meghallani, amikor jó estét
kívánt nekik, és nem akarták észrevenni, hogy az eddigi
szokásának s általában a szokásnak megfelelően üdvözlésre
nyújtotta a kezét? És abban vajon hibás-e az a kék szemű
pénztárfőnök, aki az íróasztala fiókjából előszedett mezte
len, pajzán kis női szobrocskákkal szokott játszadozni az esti
elszámolások idején, hogy egy napon a helyére egy sovány
és fiatal új főnök ült, aki nem kis meztelen női szobrocs
kákkal, hanem már messziről szembetűnő jelvényével ját
szadozott, melyet a kabátja gomblyukában viselt? Hibás-e ez
a jelvényes és szigorú fiatalabb, hogy az előbbi helyén most
ő itt a pénztárfőnök? Ha a víz megáradt, kiont. A hivatásos
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sportoló többé-kevésbé jól, vagy esetleg kitűnően tud úszni
a megáradt vízben, de van olyan is, aki soha nem foglalko
zott úszósporttal, sőt egyáltalán nem tud úszni. Az árvíz a
hibás, ha ugyan az árvíz hibás lehetne, és nem valami olyan
volna, amit az újság igen találóan elemi csapásnak szokott
nevezni. És akkor - mint az Edvárd álmában a még oly fenn
héjázó főnök mondta - , akkor egyszerűen nincs pardon.
Volt egy idő - nem is olyan régen - , amikor Klára az
intimebb pillanatokban többször is szóvá tette, hogy nézete
szerint nem élet annak a nőnek az élete, aki nem élvezheti
az anyaság örömeit. Edvárd ebben is egyetértett vele. Úgy
találta, hogy a gyermekek, főleg az egészen aprók, valóban
meghatóak és elragadóak; a húsuk rózsaszínű, mint példának
okáéit a Klára hangja, s ha már beszélni tudnak, mintha
madarak csicseregnének, a szemük pedig mint azok az átlát
szó tavak, mint mondani szokták, a tengerszemek, amilyen
nek a partján a nászutas Feigenbaum-pár szintén lefényké
peztette magát, s ez a kép most is megtalálható a családi
fényképalbumban. Egyszóval Edvárdnak is az volt a véle
ménye, hogy a gyermekek kivétel nélkül megindítóan, sőt
lelkesítőén édesek. De mért nem maradhatnak ilyenek? Mért
válnak belőlük felnőttek, akik a bal gomblyukukban öklöm
nyi jelvényeket viselnek, vagy akik egyik napról a másikra
úgy tesznek, mintha nem hallanák szakmabeli kollégájukat,
amikor az barátságosan jó estét kíván nekik, s hagyják, hogy
kollégájuk feléjük nyújtott keze üresen a híg levegőt mar
kolássza? Micsoda keserűség nyeli el a gyermekek édes
ségét? Abszurdum, hogy a csecsemők volnának a hibásak,
akik mellett inkasszáns körútjai alkalmával Edvárd sosem
tudott úgy elsietni, hogy egy tekintetet ne vessen rájuk,
amikor a mamák vagy a dadák a napsütötte padokon kis ko
csijukat ringatják. A csecsemők a hibásak? Ez, ugyebár,
abszurdum.
Kitűnő, tekintélyes vállalatok, melyeknek Edvárd a szol
gálatában állt, megszüntették működésüket, s amelyek
tovább működtek, megvonták Edvárdtól az inkasszánsi meg
bízatásukat. Edvárd így kereset nélkül maradt, s talán azért,
mert foglalkozás nélküli egyén lett, naphosszat morfondíro
zott. A maga eszelősen zagyva kérdésfeltevéseivel és a nem
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kevésbé badar, önmaguknak is ellentmondó feleleteivel
nyaggatta a külön bejáratú kis lakásban Klárát azokon a
vasárnap délutánokon, melyek hajdan oly kellemesen múl
tak, hogy mindig csodálkoztak, ha már este lett. Most azon
ban mintha Edvárd meg volna győződve Klára ellenkező
véleményéről, hevesen, néha még a lélegzetből is kifogyva,
de fáradhatatlanul bizonygatta:
- Kérlek, senki sem hibás, csak éppen minden való
színűtlenül rettenetes, és feltétlenül rá kellene ébrednünk,
hogy csak álmodtunk és ez így nem gilt. Mert hogy az ember
miket tud elképzelni, az egyszerűen és teljességgel hihe
tetlen. S vajon lehetséges-e, hogy a valóság mégis valóság?
Az ember például azt álmodja, hogy már aludni sem tud,
vagy talán nem is álmodja, hanem csakugyan igaz, minden
esetre csak forgolódik ágyában, időnként pedig moccanás
nélkül fülel; minden nesz úgy visszhangzik benne, mintha
dörömbölnének, holott könnyen lehet, hogy még a nesz is
puszta képzelődés, hiszen minden csendes. Ám a csend is
félelmetes; a csend úgy tesz, mintha rendes, normális csend
volna, holott már semmi sem normális: az ember a saját
ágyát, a megszokott bútorokat, az égen a csillagokat, a saját
lélegzését, magát a levegőt, igen, éppen a megszokottat vala
mi kaján látszatnak, afféle csalárd kulisszának érzi, mint
amilyenek a tiroli hegyek abban a fényképészi műteremben,
ahol - az apja ágya fölött függő nagyított fénykép tanúsága
szerint - tiroli öltözetben fényképeztette le magát az egykor
ifjú Feigenbaum Ignác és a még ifjabb, mosolyogva kendőt
lobogtató neje. Hol a valóság? Mi az, ami nem csalárd lát
szat? Hol az igazi, a rendes valóság? Tartok tőle, kérlek,
hogy sehol. Minden csupa káprázat, sőt szemfényvesztés,
egyszerűen csalás.
Mint ahogy maga Edvárd is csal, nehogy az öreg
Feigenbaum megtudja, hogy minden megbízója kiadta az
útját, s ennek következtében foglalkozás és kereset nélküli
egyén lett, s hogy egyszerűen nincsenek többé számlák,
amiket esténként tervszerűen összerakhat, hogy másnap
tervszerűen inkasszálhasson. Az üres sárga aktatáskával a
hóna alatt naphosszat tétlenül lődörög az utcán, aztán este,
mintha munkából térne haza, és mintha azt olvasná föl, ami
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az újságban áll, kezében a zörgő újságlapokkal, minduntalan
el-elakadva, már csak a gondolatban előre elkészített közöm
bös híreket recitálja, magából az újságból semmi mást, csak
a tárcát, ami mellett Feigenbaum Ignác elálmosodik, majd
szerencsére el is alszik. S ha már alszik, Edvárd lábujjhe
gyen felfedező útra indul a lakásban, lábujjhegyen járva ke
resi, hogy mit lehetne még elemelni. Rendszeresen, hétről
hétre lop, mindent ellop, amit csak pénzzé lehet tenni, hogy
másnapra vagy egy újabb hétre biztosítsa a békésen szunynyadó vak öregnek a megszokott életet, a megszokott kel
lékeket és mindenekfölött a kellemes, gyanútlan nyugalmat.
- Szerencse - állapította meg Edvárd - , hogy nem tud
kijárni, szerencse, hogy már régóta nem látogatja senki,
szerencse, hogy vak - és hogy mindez szerencse, flagráns
bizonyítéka annak, hogy ez mégis a legabszurdabb abszur
dum, ezért csöppet se lehetne csodálkozni, sőt egyedül az
volna normális, ha az ember egyszerűen felébredne. Nekem
van benne gyakorlatom, mégis ki kell jelentenem, hihetetlen,
hihetetlen, hogy az ember mi mindent nem álmodik össze.
Kivéve az én apámat, a szegény ziháló húskolosszust, Fei
genbaum Ignácot, aki továbbra is az istenáldotta vakság
csendes, tudatlan és meg nem zavart, aránylag jó, sőt
kellemes ártatlanságában még néha kedélyesen nevetni is
tud, ha az újság vasárnapi humoros mellékletéből egy-egy
viccet olvasok fel neki.
Edvárd a maga élete egyetlen nagy sikerének immár azt
tartotta, hogy az öreg Ignác semmit se tud arról az álomnak
is túl abszurd világról - és jót nevet a vicceken.
Régtől fogva, igazában mindig is volt az öreg Feigenbaumnak egy egészen különös mosolya. Ritkán volt látható
ez a nagy testétől és a nagy fejétől meglepően elütő, csak az
ajka szegletében s ott is szinte hajszálvékonyan kirajzolódó,
valami olyanféle gyámoltalanul és félénken törékeny mo
soly, mely mintha minden pillanatban kész lett volna a megfutamodásra s arra, hogy nyomtalanul újra visszaosonjon
láthatatlan búvóhelyére. De ha ez a mosolya előmerész
kedett, akkor ez a nehezen lélegző, a maga húsát is csak
erőlködve hordozó nagydarab ember mintha csak az ő
számára látható enyhe, melengető napsugaraknak tartaná
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oda az arcát, mely előbb még úgy hatott, mintha kőből met
szették, vagy mintha éppen megkövült volna az éjjeli és nap
pali fények váltakozását nem ismerő vakság moccanástalan
alvilági sötétjében.
Ez volt az a mosoly, mellyel egy este, bár félénk óvatos
sággal és lehetőleg tapintatosan megpendítette a témát,
melyre mintha már régóta készülődött volna: vajon nem kel
lene-e Edvárdnak a jövőre is gondolnia, és minthogy már,
hála több éves inkasszánsi tevékenységének, melynek révén
mérvadó nagy cégek tulajdonosaival és vezetőivel szemé
lyes kapcsolatba jutott, talán már hozzáfoghatna az eredeti,
az apai terv megvalósításához, tudniillik, hogy önállósítva
magát, feltámassza az egykori, annak idején jó hírű és si
keresen működő Feigenbaum Ignác Hirdetési Ügynökséget,
s ez esetben talán Feigenbaum Ignác és Társa vagy pedig,
ami tán még jobb, Feigenbaum Ignác Utóda lehetne a cég
neve.
- Klárácska, éleselméjűségedet kezdettől fogva nagyra
becsültem, kérlek, mondd meg te, mit lehet erre felelni?
Mondd meg te, aki mindig feltalálod magad, lehet-e erre ma
egyáltalán bármit is felelni? Kérlek, mondd meg, hogy le
het-e? Te mondd meg, hogy lehet-e - kérdezgette Edvárd a
következő vasárnap délután, az ez idő tájt mindig izgatott
modorában.
Klára mélyen elgondolkodott. Mélyen és hosszan. Aztán
még mindig szótlanul felállt, s rövidebb lábacskája miatt
bicegve, az elfüggönyözött ablakhoz ment, amely a bérház
udvarára nézett, mintha az enyhén kékes és saját kézimun
kájával csipkézett függöny redőiben keresné a legmegfe
lelőbb választ a feltett kérdésre. És amikor végre megszólalt,
hangja nem volt az a lágy, rózsaszínű hang, mely Edvárdban
oly gyakran azt a nevetséges kívánságot ébresztette, hogy
megcsókolja. Inkább kedvetlen, sőt szemrehányó, úgyszól
ván száraz hang volt. Klára továbbra is az ablaknál,
Edvárdnak háttal állt, amikor megszólalt:
- Nekem is van mit kérdeznem. Azt mondd meg nekem,
hogy nem lehet-e engem az én egyetlen vasárnap délutá
nomon kellemesebb társalgással szórakoztatni?
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- De kérlek, bocsánat, úgy értettem... igen, kérlek, csak
úgy értettem, hogy... - dadogta Edvárd. A mondat nem foly
tatódott, mert Edvárd valójában nem tudta, mi az, amit „csak
úgy értett, hogy.
Némi szünet után még megszólalt, de csak azért, mert
bizonyos helyzetekben az embernek talán a maga ment
ségére, talán magyarázatképpen vagy csak hogy egyáltalán
mondjon valamit, szólnia kell:
- Nem vagyok hibás - mondta Edvárd. - De persze, te se,
Klárácska. Igazad van neked is.
Erre megint csend lett.
Klárán az a hosszú, bokáig érő sárgapettyes pongyola
volt, melyet, mint az áruház alkalmazottja, kedvezményes
áron vett. Vasárnap délutánonként többnyire ezt a pon
gyoláját viselte; nem volt túl szűk, de nem is volt olyan bő,
hogy kedves kerekded idomai a pongyola alól ki ne raj
zolódjanak. Nyár volt, de már korán alkonyodni kezdett. Ez
volt az az óra, amikor Klára a kis asztalon vacsorához szo
kott telíteni kettejüknek. Az asztalkát azonban most továbbra
is a rojtos, zöldes takaró fedte, melyet Klára saját kezűleg
hímzett, s amelynek közepén egy mahagóni doboz állt, barna
födelén ezüst címerrel.
Edvárd elnézte a neki háttal álló Klárát. Elnézte, de nem
sokáig. Amennyire csak lehetett, zajtalanul felemelkedett
ültéből, megszokásból a tenyerével még le is porolta nad
rágját, majd alig pillanatnyi tétovázás után kezét a kilincsre
tette, lassan kinyitotta, majd valamivel gyorsabban, de
lehetőleg szintén zajtalanul, becsukta maga mögött az ajtót.
- Senki sem hibás. Kinek van igaza? Senkinek sincs
igaza. Egyáltalán semmi sincs jól, és nagy kár, hogy sem
miféle fortély sem segít, semmiféle fortéllyal sem lehet
felébredni - mondta magában inkább gépiesen, mert a
szavak valahogy önműködően emelgették a szárnyaikat.
Mielőtt tovább ment volna, nem nézett ugyan hátra, azonban
egy percre megállt az utcán, mintha keresne valamit, de
voltaképpen semmi sem jutott eszébe, ami legkevésbé is
hasonlított volna értelmes gondolathoz. S amint lépésről
lépésre egyre távolabb került a háztól - mely ugyan sem
miben sem különbözött a többitől, csak abban, hogy ott volt
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egy külön bejáratú egyszoba-konyhás lakás, ahol vasárnap
jait eltölthette, s ahová többé vissza nem mehet - , egyszerre
mintha minden távolodó léptével nem előre, hanem egyre
mélyebbre és mélyebbre merülne valami hirtelen támadt tel
jes ürességbe, melyben már nincs többé part, még emberi élő
szó sincs, semmi, még az a kis békés kikötő sem, ahol
legalább vasárnap délutánra egy ember mellett ember
lehetett.
Azt hitte, hogy már eddig is sokszor volt alkalma meg
próbálni, milyen az, ha az ember fél. De, lám, tévedett. A
félelem, az az igazi, amely már szűkölni se tud, hiszen úgyse
hallja meg senki, a félelem mindentől, ami van, és minden
től, ami lehetséges, ez az igazi félelem csak most rontott rá
először, a borzalom meglepetéseként. Egyszerre gyáva lett.
Kínosnak és veszélyesnek érezte, hogy olyan hórihorgas, és
semmire sem vágyott inkább, mint hogy árnyékká, ész
revétlenné váljon, hogy a járókelők közül senki meg ne
lássa, senki még csak pillantást se vessen rá. De mintha még
soha ennyi ember nem lett volna az utcán, s mintha min
denkinek útjában volna, és senki elől nem tudna elég gyor
san kitérni. S most a járásában is volt valami kapkodó, ami
vel magára vonta az utcákon zsibongó közönség figyelmét.
S úgy látszott, hogy ez a közönség, vele ellentétben, kel
lemesen izgalmas, szokatlan jókedvvel, az életnek valami
önmagát élvező fokozott érzésével, vidáman árad szét az
éppen kigyúló villanyfények alatt. S valahányszor nevetés
ütötte meg a fülét, lesütötte a szemét, nem mert feltekinteni,
mert úgy érezte, hogy rajta nevetnek. S bármennyire is
igyekezett kitérni mindenki útjából, nem csodálkozott s meg
se lepte volna, hogy ha egyszerre a nevetés tarajos hul
lámától felborítva, hanyatt esik a járdán, és a nevetés újabb
és újabb hullámainak tornyosulása közben mind többen
verődnek össze, csoport, csoportok, tömeg, hogy a cipő
sarkukkal tiporjanak rajta, míg agyon nem tapossák.
Mintha ettől sikerülne kisebbé zsugorodnia, a nyakát
behúzta a két válla közé, és jobbra-balra sandítva, hogy ezál
tal nem tűnik-e fel még inkább, meggyorsította imbolygó
lépteinek ütemét. Ugyanis itt is, ott is mind gyakrabban
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hangzott fel a fiatalemberek zárt csoportjából egy csúfon
dáros vagy fenyegető szó, de mintha ő nem tudná, hogy őt
illeti, csak saját cipője hegyét nézve, sietve, de mégse fel
tűnően sietve igyekezett előre, hogy mielőbb a védelmet biz
tosító otthoni falak közé jusson, ahol az apja, a vak ember
már biztosan fülel, várja, hogy a zárban megforduljon a
kulcs, és meghallja fia lépteit. Valójában szaladni lett volna
kedve, pánikszerűen, ahogy az ember valami nem létező
vészkijáratot keres, pedig tudja, hogy nincs, menekülni sze
retett volna nemcsak ebből a nyüzsgő és a zsibongó emberek
hullámzása által még érezhetőbbé vált ürességből, hanem
önmaga elől is, a tagadhatatlanul jelenlevő, percről percre
növekvő gyávasága elől amely, íme, utolérte, és amelyet
egész eddigi életében - legalábbis most úgy rémlett neki - ,
egész életében konokul és hasztalan igyekezett maga előtt
tagadni. A gyávaság érte utol, a szégyenletes, a csúf, a nevet
séges. A gyávaság, amely az embert valami emberhez már
alig hasonlító, mindenkitől és mindentől, hangtól és érin
téstől remegő, csúszómászó lénnyé aljasítja. Az a gyávaság,
amelytől az emberből kukac lesz, semmi más, mint kukac
plusz öntudat, de ez a plusz a félelemnek és csak a félelem
nek a tudata.
Szaporodott a hangos, a harciasan lármás, csoportokba
verődő fiatalemberek száma, és terebélyesedett handaban
dázó, kísértetiesen hangos és fenyegető jókedvük.
Edvárdot csak akkor verte ki a verejték, amikor szeren
csésen a mellékutcába ért, ahonnan már egészen közel volt
otthonához. De alig ért be az oltalmat nyújtó mellékutca
csendjébe, elébe állt az időközben állását vesztett, a nyo
masztó álmában szereplő, hajdan kövér és alsó ajkát oly
élvezettel szopogató, őt sose kedvelő pénztárfőnök, név
szerint Edelényi. Edvárd eddig mindig csak úgy találkozott
vele, hogy Edelényi az íróasztalnál ült, ő pedig a három
inkasszáns kollégával az íróasztal előtt állva várta, hogy
sorra kerüljön. De most az utcán álltak egymással szemben.
Es a pénztárfőnök borotválatlan, meggörbedi, a cipője pisz
kos, a ruhája gyűrött. Ha a mélyen homlokába húzott
kalapját nem emeli fel köszönésre, Edvárd nem is ismert
volna rá.
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- Hogy tetszik lenni? - kérdezte Edvárd, mert önkénte
lenül még mindig az Árgus Hirdetési Vállalat pénztár
főnökéhez intézte udvarias szavait. Edelényi azonban
mintha csodálkozott volna a kérdésen. Az alacsony termetű
ember úgy nézett föl a hórihorgas Edvárdra, mint valami
tüneményre, mint az értelmes ember a gyengeelméjűre:
- Hogy tetszem lenni? Szintén nem tetszem lenni. Szin
tén tetszene nekem, hogy ne legyek - felelte, mert sejtelme
sem lehetett arról, hogy egy ízben Feigenbaum Edvárd
álmában alattomos, félelmetesen hatalmas ellenségként
szerepelt. - Éhes vagyok, mint ahogy az ma egy Edelényi
Ödönhöz illik, aki azelőtt Eibenschütz volt. Ha talán... - és
még jobban meggörnyedve tekintett fel a magasba, az igazi
úriember gondosságával öltözött Edvárdra. A kalapját se
tette még vissza a fejére, valószínűleg szórakozottságból a
kezében tartotta, de ezáltal még inkább össze lehetett volna
téveszteni valami kéregető koldussal. - Bátorkodtam már
keresni a lakásán, de az öregúr, a kedves atyja nem engedett
be.
Edvárd nyelt egyet, és csak azért, hogy mondjon valamit,
hogy ne kelljen hallgatnia és legyen ideje összeszedni a gon
dolatait, megjegyezte:
- Nem engedte be? O, kérem, egyedül van a lakásban, s
úgyszólván már nemigen lát, bizalmatlan, óvatos. Ez ugye
bár érthető, sőt - tekintettel a tekintendőkre - helyes is. Leg
alábbis az én véleményem szerint - mondta, és ami kész
pénzt még délután félretett, hogy a vacsora költségeinek
ráeső részét szokás szerint megtérítse Klárának, most előko
torta a zsebéből, és annak az embernek a sietségével, aki szé
gyelli magát, átnyújtotta Edelényi-Eibenschütznek.
Az egykori pénztárfőnök állapota, mint a saját ráváró
sorsának előrevetett árnyéka, csak növelhette volna a
szorongását; mégis, miközben immár a csendes mellékutcán
folytatta útját, mintha el is felejtette volna az előbbi pánikot.
Ha nem is nyugodtan, de - a jó ég tudja, miért - majdnem
úgy ment hazafelé, akár az idő tájt, amikor az esti órában
még arra készülhetett, hogy otthon tervszerűen összeállítja a
számlák inkasszálásának sorrendjét, illetve a megfelelő más
napi útirányt. Persze nem volt nyugodt, de az a nagy üresség,
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amelyben nem talált semmi fogódzót, mintha meghátrált
volna, mert ismét született egy terve.
Az apjának volt egy nagy arany zsebórája. Igazi svájci
aranyóra, amit nősüléskor kapott ajándékba. Fedele is volt az
órának, amelyen egymásba fonódó, baldachinszerű cikornyák alatt látható volt Feigenbaum Ignác kacskaringós
monogramja. Régen, nagyon régen még tréfálkoztak is, az
öreg szokta mondogatni, hogy ez voltaképpen őfelsége
Ferenc József császár és király monogramja. Régebben az
volt a másik mulatsága, hogy megmutatta Edvárdnak, mint
lehet majd az /-bői E-X vésetni az óra lapjára. Az öreg
mostanában már hiába pattintotta fel az óra fedelét, hiszen
nem tudta leolvasni az időt, de azért az órát továbbra is egy
kis aranylánccal a mellénye harmadik gomblyukába erő
sítve, a bal mellényzsebében viselte, és estéről estére, épp
úgy, mint azelőtt, szertartásosan azzal kezdett hozzá a
vetkőzéshez, hogy az aranyórát a kis lánccal együtt kivette a
zsebéből, gondosan felhúzta, és a fedelét felpattintva tette le
éjjeliszekrénye márványlapjára. S a zsebóra elsőrangú mi
nőségén kívül bizonyos öntudattal a gondos kezelés ered
ményének vélte, hogy ez a svájci műremek csak egyetlen
egyszer volt eddig órásműhelyben: akkor, mikor onnan az ő
mellényzsebébe került.
A terv pedig, mely most Edvárdban szinte neki magának
is váratlanul megfogant, az volt, hogy ezt az aranyórát,
melyet eddig valahogy elválaszthatatlanul az apjához tar
tozónak érzett és szokott meg, voltaképpen szintén pénzzé
lehetne és pénzzé is kell tenni. Ez további egy vagy talán
két-, sőt háromhónapi haladékot is jelentene, azaz a vak
öregember, aki már botra támaszkodva sem tudott fáradság
nélkül mozogni, még egy rövid ideig abban a hiszemben
várhatná halálát, hogy körülötte az életben, és a fia életében
többé-kevésbé minden a régi mederben folyik.
A terv megszületett, megvalósítása azonban megoldha
tatlannak látszott, de így, a gondolatokat legalább az
egyetlen nagy feladatra összpontosítva, minden elmebeli, sőt
részben lelki tehetségét is jótékonyan lefoglalta. Persze
semmi se volna egyszerűbb, mint feltárni a való helyzetet.
Bevallani, tudomásul vetetni, hogy mi lett a világból, amely295

ben élünk. Ez azonban azt jelentené, hogy Edvárd legkörül
tekintőbb erőfeszítéssel óvott, legféltettebb művét egy
csapásra maga zúzná szét - és ez lehetetlen. A tervről azon
ban mégse lehet lemondani, ez a terv az egyetlen mentőöv,
mert nélküle már a jövő hét utolsó napjai is könyörtelenül
megoldhatatlan kérdéssé válnak. Tehát? Mindig ez a tehát,
melynél megáll az ember esze, épp amikor a legragyogóbban
és leggyorsabban kellene működnie.
Edvárd már ágyban találta apját. A svájci aranyóra, fel
pattintott fedéllel, ott volt a helyén, az éjjeliszekrényen.
Hallatszott a lágy, egyenletes ütemű, finom tiktakolása. Ettől
az egyenletes, finom, nyugodt tiktakolástól azonban durván
elütött az ágyban fekvő öregember hatalmas testének nehéz,
időnként levegő után kapkodó lélegzése. Edvárdnak feltűnt,
hogy egy szóval sem említette az idegent, akit nem engedett
be. Az apjával való beszélgetést elkerülendő, a reggeli újság
ból kezdett - ezúttal az öreg ágya szélére ülve - a szokott
módon felolvasni.
Feigenbaum Ignác még fel is könyökölt, hogy jobban
hallja. Most azonban még kevesebb volt az olyan szöveg az
újságban, amit Edvárd alkalmasnak ítélt a felolvasásra. Ám
szerencsére vasárnap volt, amikor ott az újságban a humoros
melléklet. De most már abban is csupa olyan viccet talált,
amely az öregemberre inzultusként hatott volna; Edvárdnak
torkára forrt a szó. S talán azért is, mert a terv annyira
foglalkoztatta, egyetlenegy gondolat vagy ötlet sem jutott
eszébe, amit úgy mondhatna el, mintha az újság humoros
mellékletéből olvasná; különben sem volt érzéke a humor
iránt. Lapozgatva a zörgő újságoldalakat, oly idegesen és
tehetetlenül ült az ágy szélén, mint amikor még hirdetési
ügynök akart lenni, s a Nekropolisz Temetkezési Vállalat
részére kellett volna valami hatásos reklámszöveget kieszel
nie. Rettenetes! Csak bizonyos rossz álmokban történik meg
az emberrel, hogy így elveszti a hangját.
Az öregember azonban továbbra is úgy maradt az
ágyában, a jobb könyökére támaszkodva, mintha elgondol
kozott volna, vagy várna valamire. Majd csendesen, majd
nem ravaszkás vidámsággal, mint akinek egy jó, szórakoz
tató ötlete támad, megszólalt:
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- Mondd csak, fiam, nem volna jó, ha megpróbálnád
eladni az órámat, persze, a láncot is?
És furcsán, hörgésszerűen ugyan, de azért harsányan
kacagott fel, s úgy folytatta:
- Mért csaljalak tovább azzal, hogy neked sikerült engem
megcsalnod?
Érzelmei kifejezésében mindig is tartózkodó volt, az
utóbbi időben azonban sokszor járt keze a fia arcán, mintha
az ujja hegyével akarná kitapintani annak a jó- vagy
rosszkedvét. Most is kinyújtotta nehéz bal kezét, és motosz
kálni kezdett fia fején meg az arcán.
Aztán hallgattak. Csak az óra ketyegett az éjjeliszek
rényen, lágyan, finoman, egyenletesen.
Edvárd az ágy fölött függő aranyrámás, nagyított fény
képre nézett, melyen a kulisszák hegyet ábrázolnak és a
hegycsúcson tiroli népviseletben egymás felé kalapot, illet
ve kendőt lengetve az ifjú Feigenbaum Ignác és párja
mosolyog.
Hát hiába akarok felébredni? Hát nem lehet felébredni?
Mi ez? Mi lesz?
(1964)
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A DÖG

Tamás nem akart hinni szemének. Szó szerint: nem akart.
Túl nagy volt a meglepetése, amikor egyszerre csak
szemébe ötlött az utcán a Dög, mintha csak egy volna a más,
kilenc éve nem látott közönséges régi ismerősei közül. Az
őszi korai szürkületben, mikor éppen még csak kezdtek
kigyulladni az utcai lámpák, jött vele szembe, nem túlsá
gosan lassan és nem túlságosan sietve. Mintha a világ legnormálisabb jelensége volna, hogy itt jár a többi járókelő
ember között. Egy a sok közül. Szakasztott olyan, mint más,
magányosan vagy társaságban tovahaladó ember. Semmi
sem árulta el. Sem az, ahogy mozgott, sem az, ahogy egy pil
lanatra megállt, hogy a kilenc évvel ezelőtti ismerős mozdu
lattal zsebében kotorászva, kezében a megtalált cukorkával,
ajkához emelje két ujját; semmi sem árulta el, hogy ő a Dög.
Mire Tamás az első megdöbbenése zavarából felocsú
dott, a Dög a meglehetősen népes külvárosi utcán már szeme
elől veszett.
Ettől fogva azonban, valahányszor kitette lábát az utcára,
akaratlanul is fürkészve járt a tekintete, nem akad-e közeltávol az emberek közt az ő felejthetetlen ismerősére. Hátha
mégis tévedett. Valahogy majdnem olyan volt ez, mint vala
mi remény.
Remény? Szerencsére neki már semmi oka sem volt félni
a Dögtől.
Ennek ellenére megrendítette és feldúlta, mikor meg kel
lett győződnie róla, hogy jól látott, és nincs mód rá, hogy ne
higgyen szemének. Mint akkor első ízben, alkonyattájt,
mindig ugyanabban az órában láthatta viszont. Nyilván min
dennap meghatározott időben, ugyanazon a külvárosi utcán
vezetett az útja. Valami hivatala vagy netán a lakása lehetett
a közelben; onnan, illetve oda igyekezett pontosan ebben az
órában. S megint nem túlságosan lassan és nem túlságosan
sietve.

298

S azóta Tamással nem egyszer történt meg, hogy az
órájára nézve, délután fél hét felé, mintha találkára várnák,
elindult hazulról, és addig lézengett az utcán, míg fel nem
bukkant előtte a Dög. És utána, mint valami lidércnyomásos
álom után, jó ideig - a legközelebbi ilyen, fura lesben állásig
- nem lelte helyét. És egyre kevésbé.
Egyszer a megszokott, estébe hajló késő délutáni órában
a hosszú külvárosi utca sarkán, az áruház kirakata előtt láttállni. Állt, és szemlélte a konfekciós férfiöltönyöket; a kaba
tok egy-egy gombjára akasztott kemény papírlapon ki volt
írva az áruk.
Kissé oldalt hajtott fejjel, mint aki ábrándozik, egész
figyelmét láthatóan a kiállított öltönyökre koncentrálta. Nem
egy meghatározott öltönyre, hanem valamiképp a kirakat
gazdagságára, mintha az összbenyomás nyűgözte volna le.
Egyébként egyáltalán nem ütött el a többi, mellette elhala
dó külvárosi kisembertől; azok közül mások is meg-megálltak, hogy egy futó pillantást vetve a kirakatra, sietősen
tovább menjenek.
Ő azonban csak most kezdett igazán, alaposan elmerülni
a gondos szemlélődésbe. Nyakát előrenyújtotta, kalapját is
levette, majd miután szemüvegét megtörölte, orra hegyét
majd hogy oda nem nyomta a kirakat üvegére.
A Dög! A Dög! A hírhedt, az ismert rövidlátásával!
Pontosan ő, aki...
De egyébként, ha Tamás netán nem tudta volna róla, amit
tud - és amit vele együtt annyian, de annyian tudnak szemé
lyes, kitörölhetetlen, be nem hegedő emlékeikből - , könnyen
el lehetett volna még azt is képzelni, hogy azt az illetőt, aki
ott a lámpafényben, a ruhabolt kirakata előtt állva, a rövid
látók gyámoltalan arckifejezésével egyre-másra törölgeti
pápaszemét, valaki barátságos érzelmekkel, sőt még rokon
szenvvel is nézhetné. Mert nem látszott meg rajta semmi.
Annyira nem, hogy valaki - még ezt is el lehet képzelni - ,
valaki teljesen gyanútlanul, valósággal kedvesnek találhatta
volna.
Ahogy elfordult a kirakattól, és fején ismét a kalapjával,
folytatta útját, Tamás, alig pár lépésnyire mögötte, utána
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osont, és nem vette le róla szemét. Mintha valami meg
foghatatlant látna. A Dög azonban csak maga elé nézett a
kissé oldalt hajtott fejével, és mintha még abban is lett volna
valami következetes megfontoltság, ahogy a lábát emelgette,
nem túlságosan lassan és nem túlságosan sietve.
Ő volt. Középtermetűnél is alacsonyabb, katonásan kihú
zott derékkal, csak éppen hogy domborodni kezdő pocakkal.
Rendes ember. A csontkeretes pápaszem a villogó vastag
üvegekkel - Tamásnak volt elég ideje jól szemügyre venni,
míg a kirakat előtt állt - pedánsan komollyá tette pirospozs
gás, kerekded arcát. De ott volt a húsos ajka fölött, sajátos
kontrasztként, a szinte nőies, kicsiny és fitos orr, s ez meg
hazudtolta a szigorúan tárgyilagos arckifejezését, és valami
szinte csintalan, kedélyes elevenséget sejtetett.
Ő volt. Ő, ezzel a csintalan és kedélyes változatával is a
legszörnyűbb. O volt, ő, a Dög.
Az egyetlen, ami más volt rajta, mint a k k o r : a csupasz
felső ajka. Eltűnt róla az az annak idején olyan gondosan
körülborotvált, szalmasárga, szögletes pici pamacsbajuszka.
S volt még valami, ami más volt rajta.
Míg Tamás hátulról, alig pár lépésnyire mögötte a kissé
oldalt hajtott fejét és a katonásan egyenes tartását szemlélte,
maga előtt látta, hogy milyen volt a k k o r ; akkor mindig
azt a látszatot keltette, mintha skatulyából vették volna ki. S
ruháit sűrűn váltogatta. A rémes emlékű, hírhedt fogadó
szobája íróasztalának fiókjában is tartott kézitükröt, s amikor
jött vagy ment, sietős gonddal ellenőrizte a tükör előtt, hogy
pontosan a középen áll-e a nyakkendője. Nem volt ebben
öntetszelgés. Az ő számára ez az aprólékos rendszeretet va
lósággal benső egyensúlya követelményének, önérzete szük
ségletének látszott. A mindig ragyogóan fényes cipőjében
majdhogynem lábujjhegyen járt, mintha a parketten is alat
tomos tócsáktól tartana, amiket ki kell kerülnie. Az élesre
vasalt nadrágján pedig ráncnak vagy gyűrődésnek nyoma
sem volt soha.
Azon igyekezetében, hogy mindig és a legkülönbözőbb
körülmények között is vasalt és makulátlan maradjon, hiva
talában és hivatalos teendői közben is, mint vasárnapi ün
neplőjükben a vidéki iparosmesterek, szertartásos, merev
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elővigyázatossággal mozgott. Tán része volt ebben a bizony
talanságnak is, ami a rendkívüli mértékű rövidlátásából
következett.
Mindenesetre, ha valakinek a hivatalbeli teendői olyan
természetűek, mint a Dögé voltak, akkor csak a percre se
lankadó elővigyázat óvhatja meg az embert attól, hogy ne
hasson ziláltnak. Csak úgy lehet elérni, komoly erőfeszítés
sel, hogy mindig olyan legyen, mintha skatulyából vették
volna ki. Vasalt és makulátlan a nap, az éjjel és a hajnal min
den órájában.
Tamás, tartva az alig néhány lépésnyi távolságot, ellen
állhatatlanul és meghatározott cél nélkül ment utána, nem
vette le szemét a hátáról, s közben ráeszmélt, hogy kilenc év
múltán most először látja a Dögöt így, a hivatal négy falán
kívül, az utcán, beleilleszkedve és békésen elvegyülve más,
ügyes-bajos dolgukat intéző emberek sokadalmába. Test
tartása, kihúzott dereka, katonás merevsége az a régi. De
hangtalansága, a két, kissé magához szorított karja, a mód,
ahogy ment, mint mások, ahogy ily sikeresen szimulálta,
hogy nem különbözik a többiektől: volt ebben valami meg
foghatatlan, izgató és babonázóan valószínűtlen. A hivatal,
melynek négy fala közt kilenc évvel ezelőtt megismerte,
eddig mindig elválaszthatatlan volt a Dögtől. S most egy
szerre az utcán! Mintha az utcát is álruhaként helyezte volna
maga köré, kulisszának. Mintha itt kint minden a Dög
álcázására szolgálna. Még az is úgy hatott Tamásra, mint
valami álca, hogy ellentétben azzal a Döggel, aki az ő emlé
keiben élt, ez itt az utcán - az esti lámpák nem épp pazar,
inkább gyér fényénél - sokkal kevésbé volt vasalt, a megle
hetősen félretaposott cipőjében és sötét felöltőjében pedig
inkább gyűrött, a régi önmagához képest éppenséggel elha
nyagolt. Nem túlságosan, semmiképp sem szembeszökően,
hanem csak annyira, mint amilyen általában, különösen
munkanap estéjén, a kisvárosi járó-kelő férfiak legnagyobb
része.
Tamás léptei felgyorsultak. A gondolattól, hogy szem
elől veszthetné. Amíg látja, addig működik az agya, s a gon
dolatai, úgy rémlett neki, szokatlanul világosak és nem
kevésbé meglepőek. Mintha nem is az övéi volnának, csak
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az övéivé válnának; csak át kell magát engednie a szuggesztiónak, amit az előtte haladónak a könyökben testhez
szorított két karja, a kissé katonás, de békés járása és a min
denki más számára olyannyira hétköznapi és valószerű
felöltős alakja gyakorol rá.
Lám, sose hitte volna, hogy a döntő, minden kérdés
között talán a legdöntőbb kérdés: a látszat. Az, hogy az
embernek l á t s z a n i a kellene. Látszania kellene, hogyha
ember. És meg kellene látszania annak is, ha csupán lát
szólag az. Ha ennyire nem látszik meg, akkor mindenki
gyanúsítható, és mindenki gyanús kell hogy legyen. Ha nem
látszik meg, akkor senkiről sem lehet tudni, hogy mi volt, s
hogy alkalomadtán mivé lehet, vagyis hogy micsoda
i g a z á b ó l . Mindezt legkevésbé lehet tudni azokról az
ismeretlenekről, akik ezen az utcán itt látszólag ártalmat
lanul, éppoly békésen és minden feltűnő külső jel nélkül járnak-kelnek, mint például az előtte nyugodtan, nem túlsá
gosan lassan és nem túlságosan gyorsan lépkedő, csendesen
haladó, középtermetűnél kissé alacsonyabb Dög. Ő vélet
lenül ismerős. De aki nem az? Hol, kikkel, igazában kik
között, kik mellett élünk?
Az embernek l á t s z a n i a kellene. Kellene. És nem lát
szik. S ha ebbe beletörődtünk, ha ehhez hozzászoktunk, nem
puszta eltompultság-e az? Nem volna-e a való helyzetnek
megfelelőbb a pánik?
A pánik amiatt, hogy köztünk sétálhat a Dög, és senki se
ismer rá.
De hátha mégis téved, és épp ez a látszat. A látszat, melylyel szemben az egyetlen menekvés, hogy az ember ne higygyen a szemének. Józanul abból kell kiindulni, hogy a
valószínűtlen mégse lehet valóság. Mert ha nem, akkor...
akkor a valóság ismertetőjele, hogy apokaliptikusán való
színűtlen.
- Kit tetszik keresni?
Mégis, félreismerhetetlenül és igenis: ez a Dög. Ez az ő
hangja. Az a borzalmasan, az az undokul ismerős hang.
Nyájas, enyelgő, szinte babusgató bariton. De annak, aki
nem először hallja, hanem emlékszik is rá, aki ráismer,
annak verejték ül ki a homlokára.
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- Kit tetszik keresni?
- Már megtaláltam - válaszolt végre Tamás, minden ere
jét összeszedve, határozottan, de halkabban, mint akarta: Önt.
- Engem? - s ezt csodálkozva úgy kérdezte, mint akivel
még sose történt meg, hogy bárki is kereste volna. S
hitetlenkedve, mint aki már rég nem hisz a szerencsében,
majdnem aggódva folytatta: - Nem tetszik tévedni?
S mert a lépcsőház itt fent, a csúf bérház legfelső, ötödik
emeletén alig volt megvilágítva, a Dög a bejárat küszöbéről
előbbre ment. Ahogy hátrahajló fejjel, a vastag szemüvege
mögül vaksin hunyorgó szemekkel, fürkészve nézett fel a
jóval magasabb Tamásra, s oly közvetlen testi közelségben
állt meg, mintha a következő pillanatban fejét annak mellére
akarná hajtani, Tamás önkéntelenül visszahátrált egy kissé.
Az orrát megcsapó leheletben iszonyodva ismerte föl annak
a bizonyos mentolos cukorkának az intenzív szagát. Azt a
szagot, ami a k k o r és a z ó t a , a minduntalan erős cukrot
szopogató Dög miatt, az ő számára elválaszthatatlanul
egybemosódott a megkínzott testek verejtékének a szagával
meg az éles sikolyokat és hosszan tartó üvöltést követő
csendnek, túlontúl sok ilyen csendnek a testi emlékével.
- Nem tévedek, egész biztosan nem! - válaszolta határo
zottan, és mint aki egyszerre ráeszmél, hogy egy kivételesen
szerencsés esély az, amit a habozásával eljátszhat, át is lépte
az idegen lakás bejáratának a küszöbét.
A házigazda követte, majd némi késéssel, s az olyan
ember hangján, akit megleptek ugyan, de nem kellemetlenül,
mindenesetre kényszeredettség nélkül invitálta:
- Akkor csak tessék! Tessék beljebb! - s most már mutat
ta neki az utat a kis és szűk előszobából az alig valamivel
tágasabb lakószobába. Annak minden bútorzata a szoba egy
harmadát elfoglaló vaságy, az ágy fejénél álló, kopott szék és
az ágy lábánál elhelyezett bőrönd, alig nagyobb, mint ami
lyent egy-egy magányos ember visz magával nyári szabad
ságára. Az egész intérieurt, s a csupasz falakat és a piszkos
barna padlót az alacsony mennyezet közepéről zsinóron
lelógó, csupasz villanykörte himbálózó fénye valami egyko
ri óceánjáró elhanyagolt hajóiul kéj éhez tette hasonlóvá.
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A lakója azonban, miután felcsavarta a villanyt, hátát az
ajtónak támasztva, tőle telhetően igyekezett a szívélyes ven
déglátó szerepét betölteni:
- Nem tetszik helyet foglalni? - s mert a vendég nem
mozdult, a maga ismerős, enyelgő, mély hangján tette fel a
kérdést:
- Mivel szolgálhatok?
Tamás nem tudott felelni. Mint ahogy az embernek néha
nem jut eszébe egy szó, most nem tudott visszaemlékezni
arra, hogy voltaképpen mit is akart, gyakorlatilag mit is
keres itt. A hozzá intézett egyenes kérdésre úgy járatta körül
tekintetét, mintha a választ, mint valami elvesztett tárgyat, a
piszkos padlón és a sötétszürke kaszárnyai pokróccal leta
kart vaságyon keresné. A tekintete aztán a Dögön állapodott
meg. Ahogy lenézett rá az egyetlen, még mindig ingó vil
lanykörte fényénél, a gondosan elválasztott, erősen ritkuló
szalmasárga haja alatt jól látta a kopasz feje búbját.
Hasztalan erőlködött, hogy megértse önmagát. Nem
tudta felfogni, hogy mért is iramodott fel a lépcsőkön, mint
aki elfúló lélegzettel a zsákmányát félti, ha most itt a saját
jelenlétét mindinkább értelmetlennek találja. Végül mégis
kipréselt magából egy kérdést:
- Nem emlékszik rám?
A kérdésre a húsos ajak zavart mosolyra görbült.
- Nem tetszene egy kicsit segítségemre lenni? A becses
neve? - kérlelte nyájasan s mintegy mentegetőzve, és mint
akit szórakoztat a játék, apró, vidám torokhangokat hallatott.
Közben megint egész közel ment hozzá. S hátrahajtva a
Tamás válláig alig érő fejét, úgy nézett föl rá, mint aki vaksi
szemével valami rejtjeles halvány írást iparkodik megfejteni.
S nyilván legkevésbé sem volt tudatában, hogy a hangja
olyan ember hangja, akit a kíváncsiság kellemesen csiklan
doz, s minden szava és a mozdulata is, mellyel megállt Ta
más közvetlen közelében, a legpontosabb megismétlése volt
annak, ahogy a k k o r viselkedett, mikor Tamás először
került vele szembe. A k k o r a nyájas hang és a szavak a
helyzet akusztikájában mást jelentettek, de ugyanilyen volt a
hang, és a szavak is - ugyanilyen kéjes gutturális hangok
kíséretében - ugyanazok voltak.
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- Nem tetszene egy kicsit segítségemre lenni? A becses
neve?
És Tamás is, éppúgy, mint akkor, önkéntelenül hátrált
egy lépést. Akkor a fenyegetés elől, amit a testi közelségből
és az édeskésen udvarias felszólításból kiérzett, most pedig
amiatt, hogy ráeszmélt a kilenc év után egyszerre változat
lanul és kísértetiesen visszatérő, fantomatikus d a c a p o ra. S mintegy a legyőzhetetlen, áttörhetetlen bűvkör hatal
mában - megint pontosan úgy, mint akkor - , tőle telhetően
színlelt nyugalommal mutatkozott be:
- Tamás Antal muzsikus.
A rossz varázs azonban erre megtört. Azáltal, hogy ellen
tétben azzal, ahogy a k k o r történt, a neve most nem váltott
ki kárörvendő szellemes tréfát és tréfákat a hitetlen Tamás
ról, akinek majd meg kell tanulnia, meg bizony, hogy higygyen.
A k k o r azt is kedélyesen és túlzottan választékos,
udvarias hangnemben közölte vele, hogy milyen természetű
is lesz az oktatás.
- Nekem, a szakembernek, elhiheti, hogy szíves lesz
hinni. Meg tetszik majd látni, hogy ez nem ámító ígéret mondta akkor, és élvezettel játszotta a clownt. Mulatott a
maga szertartásos modorán, és nem tudott betelni a maga
mély, nyájaskodó hangjával. S mintha az egész addigi
életében mást se keresett volna, mint épp azt a három szót
Tamás Antal muzsikus - , nem telt be az ismételgetésével.
Jelzőket fűzött hozzá. Kedves, igen kedves, tisztelt, nagyra
becsült, édes jó. S jelzőit hol a személynév, hol a muzsikus
szó előtt alkalmazta. Mint ínyenc a különleges csemegét,
alig mosolygó, de annál figyelmesebb képpel latolgatta,
vette a húsos ajkára, ízlelgette a minősítéseit.
- Alaptalan, ellenséges rágalom, hogy minálunk durvák
az oktatási módszerek. Itt állnak mellettem az elvtársak, ők
a tanúim arra, hogy én az én hatáskörömben egyetlen gorom
ba szót sem tűrök. Én mindenkit kellő tisztelettel kezelek, de
egész különlegesen ügyelek a jobb társaságbeli érintkezési
formákra az értelmiségiekkel szemben, mint amilyen ön is,
kedves és szeretetre méltó Tamás Antal, a mi sokat ígérő
kedves ifjú muzsikusunk. Meg tetszik majd látni. Meg tet305

szik majd itt dögleni, nem most mindjárt, nem is gyorsan, de
biztosan. Igen, szíves lesz itt majd megdögleni anélkül, hogy
egyetlen goromba szó is sértené a mélyen tisztelt érzékeny
fülét. Ebben biztos lehet. Szíves lesz megdögleni. Dög,
csöndesen, finoman, hangtalanul lesz dög, illedelmes, édes
dögöcske.
Most azonban a neve semminemű hatást sem tett a
házigazdára. Tamás még csak leghalványabb képzettár
sítást, morzsányi emléktöredéket sem idézett föl vele. A
pápaszem, az ismert pápaszem csiszolt üvegei mögül a két
kis zöldes szem bután és szinte gyámoltalanul nézett fel rá,
annak az embernek az üres arckifejezésével, aki hallja ugyan
a szavakat, de azok az ő számára annyira nem mondanak
semmit, hogy még csak fejtörést sem tudnak okozni.
A zsebében zörgő kifogyhatatlan papírzacskóból újabb
mentolos cukorkát halászva ki, láthatóan lemondott arról,
hogy tovább fürkéssze Tamás arcvonásait.
- Holott egyébként, legalábbis ami az emlékezőképes
ségemet illeti, nem panaszkodhatom - mondta sajnálkozóan
csóválva fejét. Majd pedig, mintha valami társasjátékról
volna szó, amely most egyszerre ingerkedve csiklandozni
kezdi az érdeklődését, szinte kérlelve kérdezte:
- Ha lenne szíves még valami közelebbi adatot is eszem
be juttatni?
A k k o r a Tamás Antal neve, a puszta név bugyborékoló
szóáradatra inspirálta. A szavak özönlésének csak az vetett
gátat, hogy a Dög mellett álló, Hentesnek nevezett hatalmas
ember hirtelen Tamás arcába csapott az öklével. S aztán jött
a többi. Akkor, azon az első éjszakán és a következő napok
és éjjelek során. S valahányszor föleszmélt, mindig újra a
Dög enyelgő, mentolszagú baritonja volt az első, amit hal
lott, hallania kellett.
Most pedig itt, ezen a csupasz bárkán, ahol majdnem úgy
festenek ők ketten, mintha egyformán volnának hajótöröttek,
ez a meglepő, elfogulatlan őszinteségű közlés, melyből neki,
Tamás Antalnak azt kell megtudnia, hogy ő feledésbe merült
annál a Dögnél, akit neki sose lehet elfelejtenie. Feledésbe
merült, a feledés eseménytelen undok iszapjába, karcnyi
emlékjel nélkül. Lehetséges volna, hogy ő, személy szerint
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ő, a személyére rámért sors, a maga épsége, húsa és vére, ő
mint eset, mint probléma, de még mint egykori feladat sem,
ennek az alaknak még csak számon tartott percet sem jelen
tett volna hivatali éveinek egyhangú múlásában? Hátha
mégiscsak ripacskodik, puszta megszokásból, hátha mégis
csak mímeli a feledékenységet?
S különös módon, ez a lehetőség majdnem reményként
villant fel Tamásban. A házigazda pedig mintha csak erre a
hirtelen támadt gyanúra felelne, szolgálatkészen és rábeszélőn fordult felé a nyájas baritonjával:
- Fogok, bizonnyal fogok emlékezni, ha segíteni tetszik
valami kis közelebbi adattal...
Tamás karja megrándult. A bal karja, mert egy pillanatig
kísértette a szándék, hogy minden további szó helyett meg
fogja élettelen, béna jobb karját, és emlékeztetőül felmutatja
a Dögnek keze merev ujjait, amiken az egykori körmök
helyett csak öt egyenetlen heg maradt. Eszébe jutott azon
ban, hogy a k k o r miként hajolt a hivatalába érkező Dög mintha skatulyából vették volna ki, vasaitan és frissen - ,
miként hajolt a feje, az akkor még csak gyérülő szalmasárga
hajával s a csiszolt üvegű pápaszemmel, csodálkozva s
enyelgően sopánkodva, az akkor még égő friss sebhelyek
fölé, és eszébe ötlött, hogy a Dög most is, mivel vaksi, oly
közel hajolna, hogy a lehelete érintené - s Tamás még abban
a pillanatban elállt szándékától. Úgy nézett körül, mint aki
valami csúf, szégyenletes kelepcébe került. S hozzá még a
maga hibájából, fölöslegesen, meggondolatlanul és teljesen
értelmetlenül.
Nem akart hinni a szemének, mikor azon a kora őszi
estén az utcán véletlenül megpillantotta a Dögöt. De hogy
azóta valami rendkívülire várt, valami rendkívülire készült, s
főképp akkor, mikor lélekszakadva iramodott utána a lép
csőkön ide föl, erre csak most eszmélt rá, a csalódottságnak,
sőt valósággal a megcsaltságnak ebben a lesújtó állapotában.
- Rosszul záródik az ablak, befúj a szél - magyarázta a
vendéglátó. Mintha irigyelte volna a figyelmet, melyet ven
dége az újból himbálózni kezdő, légyköpéses villany
körtének szentelt. - Mondom, ami az emlékezőképes
ségemet illeti, eddig nem hagyott cserben. Tetszik tudni, úgy
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van az az emlékezéssel, hogy például engem most nem
ismernek. Tudniillik vannak, akik nem akarnak ismerni. De
én, ha régen jártam is gimnáziumba, egy bölcs mondást nem
felejtettem el. „Donec eris felix, multos numerabis amicos... " Igen, igen, míg a szerencse reád mosolyog, addig sok
a barátod!
Tamás már háttal állt hozzá. Háta mögül mintha távolból
ostromolná fülét az ismerős hang. Minden szóban volt vala
mi - az ő füle számára - igen józan, kézzelfoghatóan közön
séges és egyben valami őrületesen valószínűtlen. Csak egy
pillanatra fordult meg, hogy megkérdezze:
- A k k o r, az volt magának a szerencsés idő?
- Ahogy vesszük. Mert volt úgy, kérem, hogy huszon
négy órán át is szakadatlanul talpon voltam, de ami fontos:
éreztem, tudtam, az elvtársak megbecsülnek. Most szem elől
dugtak, eldugtak könyvelőnek ide, vidékre, a katonai szabó
ság raktárába, és ebbe a lakásba. Kérem, tessék! Most is
alávetem magam, ha így kívánja a fegyelem. Nekem azon
ban nincs okom, hogy felejteni akarjak. Ebben a mostani,
sajnálatosan megváltozott helyzetemben is, még itt, a vidé
ken is, már többen rám ismertek. Itt is vannak, akiket egy idő
óta rehabilitálnak. Rehabilitálták? Kérem. Akkor másképp
volt. Most rehabilitálták. Ez is, fel kell tételezni, így van
rendben. Eddig minden elvtársra és elvtársnőre, az egykori
esetük részleteire is emlékeztem - s hirtelen, mint akinek
egyetlen aggodalma, hogy nem gyöngült-e meg mégis az
emlékezőképessége, tolakodó bizalmassággal nógatta
Tamást:
- Nem tetszene valami kicsi, valami közelebbi ici-pici
adattal segítségemre jönni...
Tamás ott állt, szemben a szoba csakugyan rosszul zá
ródó, a feltámadó széltől meg-megzörrenő, a rárakódott
portól homályos ablakkal szemben. Észre sem vette, hogy
már egy ideje háttal áll ahhoz, akivel az előbb még mintha
döntően fontos, mindennél fontosabb elintéznivalója lett
volna. Valami könyörtelen görcs bénította az agyát; nem
tudott rájönni, hogy konkréten, gyakorlatilag miben állt
volna az az elintéznivalója, mi volt az, amit tenni szándéko308

zott, vagy amit várt. Az udvar mélységéből gyereksírás hal
latszott fel. Kitartóan, elnyújtottan, alig tompítva a zárt
ablaktól. Talán nem is lentről, az udvarból. A falak ebben a
bérházban vékonyak lehettek, mert a szobában egy percre
sem volt igazi csend. Hol ajtócsapódás, hol nehéz léptek.
Mintha minden épp itt visszhangzott volna. Az ablakon
mintha lassan, többször egymás után kopogtattak volna.
Aztán megeredt az eső, és mind hangosabban és mind gyor
sabb ütemben pattogott a kis ablak üvegén.
- így megy ez, kérem. Föl-le. Még a nevemet is meg kel
lett változtatnom. Igaz, tulajdonképpen így kényelmesebb.
De a nők! Még a feleségem is sietett elválni. Ő is rehabili
tálja magát, ez most a divat - kuncogott egy kicsit, s aztán
folytatta: - Esik. Nem tetszik egy kis mentolos cukor? Meg
tetszik látni, mennyire felüdíti - és a szűk ablakmélyedésbe
melléje furakodva kínálta látogatóját a zsebéből készségesen
előszedett papírzacskóból.
Tamás szembefordult vele, és mintha túl kellene harsog
nia valami lármát, egyszerre nem is ellenségesen, inkább
ellenállhatatlan kíváncsiságból, valójában fölöslegesen
felemelt hangon kérdezte:
- Azt mondja meg, hogy csakugyan veszedelmes ellen
ségnek hitt-e akkor, amikor kínzott?
A katonai raktár könyvelője önkéntelenül is átvette ezt a
hangot. Mintha egy másik bolygón találkozva, távoli múlt
árnyait idéznék. A visszautasított cukorkái közül sietség nél
kül vett egyet, s ugyanazzal a megfontoltsággal, mint ami
lyennel a cukorkát szopogatni kezdte, lassan felelt:
- Pardon, én szinte kizárólag a vallatás szellemi részét
végeztem. S azonkívül - s hangja önérzetesen csendült - ne
tessék elfelejteni, minden felsőbb direktíva szerint, abszolút
és csakis direktíva szerint történt. Mint most a rehabilitálás.
Akkor viszont a direktíva úgyszólván az ellenkező volt:
leleplezni az ellenséget. Apropó, nem lenne szíves valami
közelebbi adatocskát: mikor, melyik évben is volt...? - és
mert nem talált más szót, egy kicsit feszélyezetten, az ő
különös, ismerős torokhangja kíséretében egy gesztussal
helyettesítette az ide mégsem illő szót: szerencsém.
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- Negyvenkilencben. A pör előestéjén a Zeneakadémián
egy ívet köröztek aláírásra. A vádlottak halálbüntetését kel
lett volna követelni. Én azt mondtam, hogy nem írom alá
addig, míg a bírósági tárgyaláson be nem bizonyul bűnös
ségük. ..
A könyvelő most megigazította pápaszemét, még le is
vette, hogy üvegét gondosan megtisztítsa, és mintha egy
szerre megnőtt volna, orra nyergén a visszahelyezett pápa
szemmel jól megnézte vendégét, és aztán megrovóan emelte
fel mutatóujját:
- Laikus észjárás. Hibát tetszett elkövetni, abszolút hibát.
Az ilyesmit nagyon szigorúan, borzasztó rossz néven vették
- mondta, mint beavatott szakember, aki, íme, laikushoz
beszél, és aztán, mint akinek a legfontosabb kérdés egy
szerre világossá vált, kedélyesen folytatta: - Most már
értem, miért nem ismertem fel nyomban a bemutatko
zásakor. Tetszik tudni, abban az évben hihetetlen nagy volt
az efféle esetek száma. Még én sem tudok mindegyikre
külön emlékezni... Egyszerűen lehetetlen.
Ez utóbbi mondatot már guggolva mondta, mert
észrevéve, hogy a zuhogó eső becsurog az ablakon, az ágy
alól valami rongyot húzott ki, és azzal igyekezett bedugdos
ni az ablakdeszkán a rést.
Mint egy léket kapott bárka - jutott eszébe Tamásnak, és
csak állt, mintegy megbabonázva, és nem tudta levenni
szemét az emberről, aki ott előtte hajladozva minden figyel
mét arra a feladatra összpontosítja, hogy felfogja a barna tör
lőronggyal a becsurgó esőt. S aztán mégis összeszedte min
den erejét, és míg az, háttal állva hozzá, a kiadós őszi eső
vel foglalatoskodott, lassan kisurrant, előbb az előszobába,
aztán meg, mintha üldöznék, a sötét lépcsőházba, s rohant le,
ki az utcára.
(1962)
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- Van-e, vagy csak a voltaknak változó álarca-e az,
ami van? Elmúlik-e a múlt? Még azt sem tudom, hogy
van-e múlt. Mert ha van, akkor nincsen. A van, a jelen
idő, ha van múlt, akkor nem múlt. Vagy csak szójáték
ez, puszta szofizmus?
Aki hatvan éve él már, azzal természetesen sok minden
megtörtént. És sok más minden megtörténhetett volna.
Egyszer, persze szintén régen, még az első világháború ide
jén, az Isonzón, valami buta gáztámadás következtében
majdnem megvakult. Még régebben, gyermekkorában, a
mama egy udvarlójának, aki hintón járt hozzájuk, az udvar
ban megbokrosodtak a fényes szőrű lovai, s ő a kerekek alá
került. Nem lett nyomorék. Mért nem? Mert nem lett nyo
morék. És mért nem vakult meg? Mert nem vakult meg.
(Csak épp rossz a szeme a gáztámadás óta.)
Az ember, amíg nem próbált meg válságos órákat, el se
tudja képzelni, hogy épp legnehezebb pillanataiban efféle
badarságok, szinte kivétel nélkül badarságok tolakszanak az
eszébe. Egyik sületlenség a másiknak adja a láthatatlan ki
lincset. Végeláthatatlan ez a sürgő-forgó tarka vendégjárás,
mint valami jubiláló közéleti nagyság portáján.
Meg-megkoppan a bot a ködben, a korhadt fahídon, a
nagy víz fölött. Az ember, kezében a bottal, csak mozgó
árnyék elmosódó körvonalakkal. Köd a ködben. Szándé
kosan tett nagy kerülőt, hogy időt nyerjen. S lassan is jár,
mint valami lábát húzó sebesült, s meg-megáll. Nem azért,
mintha a lába nem bírná. Megállítják a badarságok, amik a
nyirkos, az áthatolhatatlan, mozdulatlan ködben az eszébe
tolakszanak.
Köd előttem, köd utánam. Ez a négy szó egyszerre leköti
a figyelmét. Köd előttem, köd utánam. Mint amikor a rosszul
záródó vízcsapból szabályos időközökben, állhatatosan
csöpörög csöppre csöpp. Vagy inkább mint valami megál311

líthatatlan, rejtett óraszerkezet. Tiktak, tiktak. Mért épp az a
négy szó, hogy köd előttem, köd utánam? Honnan, mért épp
ez a négy szó? A csöppre csöppnek, a tiktaknak éppúgy, mint
az egész utolsó beszélgetésnek, amire halasztgatva készül,
éppúgy, mint a kérdéseknek, amiket fel fog tenni, s általában,
se a kérdéseknek, se a feleleteknek semmi értelmük.
Az a svihák, akivel ma az utolsó beszélgetésre készül,
mindent kimondó és mindent megvallató nehéz szavakra...
Mintha volnának mindent kimondó szavak! S mintha nem
volna minden szó végül is pehelynél könnyebb! Az a svihák.
Talán még ez se igaz, talán nem is svihák. Most se az, mint
ahogy nem volt akkor se, nagyon régen se az, amikor oly
nélkülözhetetlenek voltak egymásnak, mint éhesnek az étel
és szomjasnak az ital. Barátok. Svihák? Hiszen az emberrel,
aki hatvan éve él már, sok minden megtörténik - és nem
érdem, hogyha egy és más nem történik meg vele. Egy
hajszálon múlt, ki tudja, min múlt, hogy nem az a svihák jár
most itt a ködben s kopog a botja a fahídon, s hogy őhelyette
nem az a svihák készül a vele való utolsó beszélgetésre, nagy
leszámolásra. Svihák? Kinek az érdeme, hogy nem történt
szerepcsere? S egy pillanatra szinte összetévesztette, azo
nosította magát azzal a másikkal, mintha nem ő, hanem az a
másik volna az, aki itt lassan húzza a lábát és volna útban
őfeléje. Egy ilyen gondolatban el lehet tévedni, mint valami
idegen nagyvárosban. Ő lehetne én, s én lehetnék az ő
helyében. Ilyen gondolattól káprázatta degradálódik minden
valóság. Káprázatta az áthatolhatatlan ködben. S ezzel már
megint helyben vagyunk. Ködben. Csöppre csöpp. Tiktak.
Köd előttem, köd utánam.
Az ember elcsodálkozik, el is borzad a gondolatra: lehet
séges lett volna, esetleg apró, lényegtelen módosításokkal,
sőt árnyalati különbség nélkül is a teljesen fordított szerep
osztás? S mért nem történt meg? Mért?
- Csak.
Csak. S ekkor, az évtizedek különösen ködös távolából, a
hanghordozásnak, a kicsit orrhangú, kicsit éneklő hangsú
lyának teljes eredeti színeivel, hallucinatórikus, szinte mez
telen világossággal csendült a fülébe a sebzett érzékeny
séggel rendreutasító hang, a mama hangja:
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- Nem szabad azt mondani, hogy sintér. Gyepmestert
kell mondani. Jobb emberek sose mondják: sintér, a jobb
emberek gyepmestert mondanak. Ezt jól jegyezd meg.
Úgy hatott rá a lecke, mintha valami hirtelen támadt
óriási szakadék szélén állna egyedül, s a másik oldalról szól
nának át hozzá. Ő, tizenhat éves fiú, még remegett az izga
lomtól, szemében még a látvány friss irtózata. Ment hazafelé
a kisváros utcáján, és szemtanúja volt, amint egy mezítlábos
ember, aki vállán egy hosszú, dorongszerű botot tartott, oda
somfordál egy ház kapuja előtt a napon sütkérező, békésen
heverő kutya mögé, lekapja a botját, és a kutya nyakába veti
a bot végére erősített, drótból készített hurkot, s így emeli a
magasba a megrémült, s így, a levegőbe emelve, különösen
nagynak látszó négylábú jószágot. Látta, hogy így viszik és
dobják be abba a zöld színű, félelmes, rácsos alkotmányba,
mely a kocsiúton egy elébe fogott lóval vesztegelt. A rácsok
mögül a már előbb elfogott, összezsúfolt ebek ugatása mint
valami viharos, megvadult, rémületes halálhörgés. Szemé
ben az iszonyattal, a szívétől az émelygő gyomráig teljesen
feldúltan, nem fejezhette be még a legelső mondatot sem, a
mama mindjárt a szavába vágott. A mama számára elintézést
jelent a szó, hogy ebzárlat. A szó tökéletesen fölöslegessé,
sőt értelmetlenné tesz minden spontán felindulást. Az
egyetlen, ami a mamát érdekli, s amit a finnyásán csücsö
rített ajkával megrovóan ismétel:
- Jobb emberek gyepmestert mondanak, s nem azt a
csúnya szót.
A fiú dühösen ellenkezik:
- Mért nem szabad sintért, s mért kell ehelyett gyep
mestert mondani?
Némi ünnepélyességgel a hangjában, a mama türelmet
lenül, sőt fenyegetve adja meg a választ:
- Mert úgy kívánja az illem, kisfiam.
- Miért, miért kívánja úgy az illem? - makacskodik csak
azért is a nagy fiú, akit a mama kisfiamnak szólít.
A mama a puszta okvetetlenkedésként értékelt miértre,
hogy véget vessen minden további ellenkezésnek, ezúttal
már nem is mérgesen, hanem a fölényes biztonság öntudatá
val adta meg a döntő megokolást:
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- Miért kívánja úgy az illem? Csak!
Mily különös. A legtöbb felelet, amit az ember a legkétségbeesettebb pillanataiban is kap, olyan módon apodiktikus, mint ez a c s a k . S a mamaszerű normális szem
lélődök, akkor is ha embereket akasztanak, mindig találnak
megnyugtató magyarázatot abban, hogy statárium vagy
háború vagy forradalom vagy ellenforradalom rendje és
előírásai teszik ezt szükségessé, természetessé, magától
értetődővé. Mért? Csak. Ez a c s a k annyira kívül esik min
den emberin és minden logikán, mint az illem. Annyira
önkényes és parancsoló, annyira elvágja minden további
ellenvetésnek vagy felháborodásnak a lehetőségét és jogo
sultságát, annyira folytathatatlanná tesz minden további
dialógust vagy apellátát, mintha egyet jelentene egy másik,
hasonlóan rövid, abszolút érvény igényével kiejtett kaszárnyabeli szóval, paranccsal: kuss! Ez a c s a k nem okosabb s
nem bizonyítóbb erejű, mint a göröngy, ami a frissen ásott
sírgödörben dübörögve hull az imént leeresztett koporsó
födelére.
Akkor régen, minthogy a végső és megfellebbezhe
tetlen, a kinyilatkoztatott igazságok; meggyőződésével ejtette
ki - és általában is megdönthetetlen érvként az ő „csak"-ját,
minden firtató kérdés ellenében - , a mamát, aki valójában
igen korán elvált a férjétől, de magát özvegynek nevezte,
vagy ahogy bizonyos lágy tremolóval a hangjában mondani
szokta, az „özvegy gondos aggódó édesanya" - az özvegyet,
az ő „egyszülött édes fiával" együtt, a barátok maguk közt
kizárólag „Csak" néven emlegették.
- Mit szólt erre a Csak?
- Haragudott-e a Csak?
- A Csak biztos megint sírt.
Régen volt. Mindig is öntelt és amellett szembetűnően
buta nőszemély volt a megboldogult, isten nyugosztalja. Hiú
is, irigy is, ellenben amilyen vakul szívtelen másokhoz, oly
ki nem fogyó, könnyen ellágyuló részvéttel viseltetett a sa
ját személye iránt. Őszintén tetszelgett a túltengő érzelgősségében, s ezt az ifjúkori, tévedhetetlenül rossz ízléssel
megválasztott, gyér belletrisztikai olvasmányaiból megőr
zött emlékmazsolákkal ízesítette és cifrázta ki magának. S
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kezdettől fogva lankadatlanul állhatatos maradt a saját, unosuntalan hangoztatott finomlelkűségéről alkotott meg
győződésében. És a hitben, hogy mások általában sérelme
sen kevéssé becsülik meg az ő erényeit, és sérelmesen mel
lőzik az ő jogcímeit arra a szerencsére, amit mások érdemte
lenül élveznek vagy élvezni akarnak. Emiatt dühösködve,
szinte mindenkire féltékeny és egyben lelkiismeretlen is
volt. Amint bármit is kívánt vagy tett, és nem sikerült elérnie
a célját, meghatott és megható áldozatnak, úgyszólván vér
tanúnak tekintette magát. S toporzékolt, valahányszor el
lenállásba ütközött, vagy ha csak gyanakodott is vélt jogai el
nem ismerésére, illetve veszélyeztetésére. S mert ez, a dol
gok természetéből következően, sokszor fordult elő, ugyan
csak sokszor, választékos belletrisztikai emlékeitől befolyásolatlanul - ajkán egész zsilipje nyílt a vaskos és kendő
zetlenül trágár szavakban kitörő, dühös káromkodásoknak.
Különben a végletekig finom volt.
Az ő akaratából történt, hogy egyetlen fiát, épp azt az
embert, aki itt bandukolt most a ködben és emlékezett a
badarságokra, isten vagy ördög tudja, miért, Zalán névre
kereszteltette. Úgy vélte, hogy ez finom, és ez volt a leg
fontosabb. S amit közönséges emberek falánkságnak hívnak,
azt ő sóhajtva, gyermekded mosollyal úgy fejezte ki, hogy
imádja a libamájat, valamint a tejszínhabot és általában a
budapesti Gerbeaud készítményeit, és őszintén felháborító
nak találta, balsorstól üldözöttnek érezte magát, mivelhogy
egyre inkább hízott, és nem szűnt meg késő öregségéig még
és még kövérebb lenni. Igazság szerint a lehetetlenre tartott
igényt. Az ő személyét illetően ugyanis nem lett volna sza
bad az ok és okozat szívtelen összefüggésének érvényesül
nie, és könnybe lábadt a szeme még a gondolatra is, hogy
bármit is önként megvonjon magától. Elfogulatlanul és
szinte tartósan sajnálta magát azért, hogy vele szemben
minduntalan követelményeket támasztanak, holott ő senkit a
világon nem akarna bántani, ha csak minden és mindenki őt
nem bántaná. Galamb volna, ha hihetetlen kellemetlen
ségekkel és bosszúságokkal nem hoznák ki a sodrából.
Nehéz angyalnak lenni, mikor olyan rosszindulatúak, plety
kázok, ármánykodók, kapzsik, szívtelenek, megbízhatat315

lanok és kíméletlenek az ember legközelebbi, s pláne a
távolabbi szomszédai és főleg szomszédasszonyai, rokonai,
sőt az annyira méltatlannak bizonyult egykori élettársai, és a
mindenek fölött szeretett, anyai szívtől bálványozott
egyetlen fia is. Az élettársakat illetően annak idején e sza
vakban szűrte le tapasztalatát: „Nem érdemes olyan eszmé
nyi nőnek lenni, mint én vagyok." Az objektív igazsághoz
egyébként hozzátartozik, hogy különös módon, de még
akkor is, mikor már egész gömbölyű volt, s elöl-hátul elhá
jasodott, és az egykori ifjúságának még a maradványromjai
is szinte felfedezhetetlenné váltak, az ő öntudatos és túlhangos személye még nem került ki a forgalomból. Szinte az
utolsó évekig, hosszabb-rövidebb időre mindig rábukkant
egy-egy új hálátlanra, akinek őt a méltatlannak bizonyult
előbbiekért kárpótolnia kellett volna. Mélyen szerencsétlen
nek, hiszékenynek és mindig újra becsapottnak, örökké ípegcsaltnak, valaki olyannak érezte magát, akihez mindenki
rossz. Egyszóval visszataszítóan romlott, üres és önző, és
főleg és mindenek fölött tüneményesen buta - elviselhe
tetlen némber volt a megboldogult, isten nyugosztalja. S
mint mindenre, ami valahogy hozzátartozott, arra is büszke
volt - úgy találta, ez is sejtelmesen megkülönbözteti min
dentől, ami közönséges - , hogy Eleonórának hívták.
Régen, szinte valószínűtlenül régen volt. Haeckel és
Marx és Ibsen és Wedekind és Arcübasev és Bakunyin és
Zola és Szabó Ervin és Wilhelm Oswald és Oscar Wilde és
Bemard Shaw és Strindberg és Baudelaire és Ady, és min
denek felett Nietzsche, és természetesen Max Stirner, nem
annyira külön-külön, mint valami lázas egyvelegben, ők
mindnyájan tevékenyen közreműködtek abban, hogy Zalán,
a barátja és a barátnőjük, a trió jóvoltából, a trió médiuma
révén minden bölcsnél különb, hatásosabb, életre szóló
nevelővé váljon - a mama. A mama volt mindannak a kvintesszenciája, aminek nem szabadna lennie, s ami mégis van,
és amit a trió tökéletes egyetértéssel ellenszenvesnek, nem
annyira nevetségesnek, mint inkább minden rossztól elri
asztónak, gyűlöletesnek tekintett. A triót kezdettől fogva a
mama tartotta össze, a mama tette egymástól elválaszthatat
lanná és valósággal exterritoriálissá a vidéki kisvárosban az
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elvágyódás közös, éhes fájdalmában. Zalán volt a legidő
sebb, s a két ifjú mellé nem sokkal később, harmadiknak,
dacos szövetségesként csatlakozott a szintén könyveket faló
Piroska is. A trió fölött, a trió tagjai között, a trió szeme előtt,
a trió oldalán és gondolataiban, úgyszólván állandó társasá
gi tagjukként, ott lélegzett, lebegett, sóhajtozott, kacarászott,
könnyezett, affektált hangjával, észrevételeivel, ítéleteivel és
főképp az önmaga iránt érzett véghetetlen részvétével lát
hatatlanul is láthatóan, mintegy szellemidézésre mindig kész
negyediknek ő, a mama, Eleonóra mama. Személy szerint
teljesen háttérbe szorult, szimbólummá vált> de őáltala, az ő
jegyében alakult ki a triónak egy külön titkos nyelve. Eleo
nóra jelentette a negatív nevelőt, a semmiben sem követhetőnek a megtestesült példaképét, ő volt az, akihez csak tá
volról is bármiben hasonlítani megengedhetetlen volt, s a
puszta gyanú, hogy valamely nézettel vagy magatartással
Eleonóra csak kicsit is egyetértett volna, elég volt ahhoz,
hogy az a nézet vagy magatartás szégyenletesnek vagy ne
vetségesnek, sőt megbocsáthatatlannak is számítson. A
mamának köszönhették, hogy a kisváros közéletében garral
szereplő nagy és kis tekintélyeket s azokkal együtt az
értékek és mértékek egész közvéleménytől szentesített hie
rarchiáját egyre szennyesebb rongyokban és sivár meztelen
ségében látták meg. A mama személye, mint valami túlzó
karikatúra, élessé tette tekintetüket a hasonneműek rejtet
tebb, ügyesebben leplezett, ravaszabb és mitikus, cifra
szólamokkal körített önteltsége, hazugsága, szívtelensége, a
szemük előtt poshadó és ármánykodó egész élet és emberi
viszonyok sivár benső üressége iránt. A mama hatásának
köszönhető, hogy szigorúkká és követelőkké lettek önma
gukkal szemben is.
Régen volt. Régen? Nem is. Nem is volt, hanem van. Ma
is, most is, épp ebben a jelen pillanatban is. Mert amint a
háború alatt lebombázott híd helyén felépült fahíd karfájá
nak támaszkodva megáll, és ő, a hatvanéves, azzal gyanúsít
ja, illetve azon kapja rajta magát, hogy útban ez utolsó
beszélgetés felé egész idő alatt voltaképpen magamagán szá
nakozik, magamagát siratja a saját elhagyatott magányossá
ga, az élet irgalmatlan keménysége, a nagy veszteség, a vál317

tozások, a mulandóság és az egész hosszú, túl hosszú élete
mint valami rajta és ellene elkövetett egyetlen nagy igazság
talanság miatt - íme, egyszerre megelevenedik az egykori
triójuk erkölcsi kódexe - ahogy ők akkor nevezték, az antieleonorikus erkölcsi kódex - , az, amely mélységes meg
vetéssel a magukat kényeztető polgári becstelenségek
szériájába sorolt minden olyan bánatot, ami csak hasonlított
is az embernek önmaga iránt érzett részvétéhez.
De mégis régen, mégiscsak - volt. Mert jobban meg
fontolva a dolgok súlyát, nyilvánvalóvá vált előtte az a távol
ság, ami a lázadó, de öntelt trió, ami ők voltak, és az ő azóta
alaposan megleckéztetett, sőt megsanyargatottan okult lénye
között mégiscsak nőttön nőtt. Önteltek, igen - és ennek
megfelelően buták is voltak elkapatott, lázadó triójukban.
Zarathusztrai magaslatokat képzeltek maguk alá, holott a
fundamentum, amin ki-ki oly magabiztosan vetette meg a
lábát, nem volt más, mint az öndédelgető, önmaguktól elra
gadtatott, elvont, összevissza olvasmányokból táplálkozó
tapasztalatlanságuk. Nem volt más, mint a butaságuk. Mert
annyi minden, ezerszer fontosabb mondandója között nem
lesz majd szabad megfeledkeznie arról, hogy ezt is kímé
letlenül, de tárgyilagosan szemébe mondja ez utolsó beszél
getéssel végleg elintézendő hajdani barátnak, Andrásnak.
Vagyis a sviháknak, igen, mégiscsak sviháknak. Mert a
butaság mellett, a butaságnak ama fajtája mellett, mely
egyenes következménye, legsajátabb közvetlen megjelenési
formája a fantáziátlanságnak, van butaság, van elmének és
szívnek egy olyan, minden konkrét valósággal szembeni
süket érzéketlensége, melynek létalapja, létfeltétele épp a túl
gazdag, a szabadjára eresztett, a magamagától megrésze
gedett, a részeg képzelet uralma az ember fölött. Ez a
mániákus képzelet butít el egy-egy nyavalyás kétlábút azzal
az illúzióval, hogy mindentudó, mindenre jogosult, a gond
viselés szerepére hivatott. A butaságnak ez a szellemi és egy
ben kedélybeli állapota teszi az embert éppoly biztossá
önmagában, mint a fantáziátlanságból származó butaság. Ez
a butaság feledtette el velük, az ő elkapatott, lázadó trió
jukkal is, hogy mióta csak könnyezni tud ember, még soha
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senki se hullatott könnyet, senki se sír, hogy ezzel ne sirassa
egyben önmagát, legalább önmagát is.
- Odáig jutottam, hogy legszívesebben már az elemi
iskolás kisgyerekeket is az ő számukra készült olvasó
könyvekben óva inteném az e x e g i
monumentum
nagylelkű szándékaitól. Ami monumentális, annak mindig
véres a nyoma. Véres a saját magunk, de a mások vérétől is.
Csak a szerénység humánus. Köd előttem, köd utánam, lám,
ez jelenthetne eszményt is, annak az embernek az eszmé
nyét, aki visszautasítja, hogy szerepet vállaljon a történelem
alkotásban. Köd előttem, köd utánam jelenthetné annak az
embernek a vágyálmát, aki eleve se akar mást, mint lehető
leg nyom nélkül eltűnni a semmibe, melyből egy rövid
életidőre felbukkant. Odáig jutottam, hogy inkább lennék
picinél picibb bogár, mint halhatatlan és cinkos abban, amit
önmegtagadó, de magukkal együtt minden spontán emberit
is megcsúfoló, önfeláldozó, de másokat is áldozatul vető
hősök történelem címén művelnek. Tudom, tudom, kispol
gári mentalitás, nihilizmus! Ám legyen. Az egykori hívő épp
azt kéri számon, hogy ide juttatták. Az egykori hívő az, aki
épp a nihilizmusával vádol. Mondd csak, ugyan mondd,
minek felfuvalkodni, minek az a görcsös törekvés, hogy a
sok-sok ügyes-bajos, elsősorban a személyes élete bizton
ságával, személyes gondjaival és kényelmével elfoglalt
embernél, a közönséges embernél nagyobbak, többek, job
bak legyünk? Számtalan tapasztalat szerint az ilyen igye
kezet leggyakoribb eredménye, hogy az ember kivetkőzik
még abból az átlagos emberségből is, ami egyedül teszi ked
vessé, sőt néha meghatóvá is épp a szegény köznapi ember
jelenségét a jobbik esetben csak közömbös, általában azon
ban ádázul barátságtalan csillagok alatt.
Ez az, amit így, vagy kérdés formájában, de föltétlenül
szemébe fog mondani ez utolsó beszélgetésben Andrásnak,
akit enyhén, igen, végső fokon nagyon elnézően ítél meg,
amikor gondolatban csak sviháknak minősíti.
Ez jó. Ez és épp így szóba foglalva lesz a jó. Ha
valakinek, akkor épp annak az embernek így, ezzel fog az
elevenébe vágni. Erre nem lehet majd hallgatnia. Afféle
szembesítés lesz ez, de igazi. És lesújtó. Szembesítés egy,
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nemcsak átvitt értelemben vett, hanem valóságos hullával is.
És egy szó jutott az eszébe, ami ugyan első pillanatra neki is
túl patetikusan hangzott, kicsit ósdian is, de végül mégis úgy
tetszett neki, hogy találó, minden szempontból pontosan és
egyedül megfelelő: tetemrehívás. Mert vannak megállapítá
sok és vannak tények, melyek megingathatatlan érvek.
Előlük nincs kibúvó. Színt kell vallani, vallani kell, elodázhatatlanul, ellenállás nélkül, megsemmisülten. S ami
legfontosabb: öncsalás és csalás, minden ámítás reménye
nélkül. Elementárisán, akárcsak valami rohanó áradat.
A véletlen szeszélye oszlatta-e el épp e percben s épp
csak egy szempillantásra az égre-földre egyaránt ráterpesz
kedő ködöt, vagy csak a rossz szeme káprázott?
Őneki mindenképpen úgy rémlett, mintha a saját, benső
kényszer diktálta gondolatai és szándékai megvilágosodásá
val együtt a külső világban is jobban kiigazodna; mintha si
került volna, ha csak épp erre a percre is, fellebbentenie a
minden dolgot és életet a maga makacs sötét szürkeségébe
rejtő, nyirkosán tapadó takarót. Az ideiglenes fahíd végéről,
ahol megállott volt, mintha láthatóvá váltak volna előtte az
új híd pillérei s rajtuk a magasban az acélváz, a kéklő,
merész hajlatú első ívek is. Majdnem öröm volt az, ami
felvillant benne. Végre mégis el fog készülni ez az elpusztult
réginél sokkalta szélesebb, a réginél korszerűbb, szebb, jobb,
tisztára vasból épített híd. Lám, a legvadabb pusztulás is
csak a szebb megújulás prológusa. Ami a dolgokat illeti. De
csak ami a dolgokat illeti. S az alig felvillant örömére máris
komoran feleselt vissza a másik, nem kevésbé meggyőző,
hideg vasnál is szívtelenebb, elháríthatatlan gondolat, az,
hogy ellentétben a dolgokkal, az ember, akit elpusztítottak,
tán helyettesíthető ugyan száz másikkal, de nem pótolható.
Az ember, aki már nincs, az változatlanul nincsen. Nincs
soha többé. A megöltek helyébe jöhetnek és jönnek is
mások, de csak a helyükbe, s nincs az a hatalom, amely őket
magukat újra adhatná. A hiányuk az, ami a jelenük helyett
jelen marad, megmarad jelennek. Önáltatás vágya s meghiú
sult önáltatás minden bosszúállás. A megtorlás reménye, a
büntetés, az egész büntető igazságszolgáltatás, a jóvátétel
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nem más, mint silány, siralmasan önámító, legsilányabb
illúzió.
A köd már megint, mint valami mérhetetlen állat szája,
hirtelen szétnyílt, majd azon nyomban becsukódott, jó
szorosan záruló állkapcsa szemlátomást egy csapásra nyelt
el mindent, ami látható volt.
Az új híd! Az oly lassan, de mégis a végleges elké
szüléshez közeledő vashíd! Még alig két-három évvel ezelőtt
újságcikkekben s határozati javaslatokban fennen hirdették,
hogy a városka közóhajának és az egész ország közakaratá
nak megfelelően, „a nagy Vezető és szeretett Útmutató egyik
legjobb követőjéről, a nagy Ügy rettenthetetlen, éles szemű,
éber őréről, kit városunk büszkén vall a maga szülöttjének",
az új vashidat András nevéről L... András hídnak fogják el
nevezni. Köd előttem, köd utánam. Az ember már-már kísér
tésbe jöhetne, hogy sajnálja azt az Andrást, akit azóta
annyian tagadtak meg, és akinek csak a nevét is kiejteni most
neveletlen ember illetlenségének vagy legalábbis tapintat
lanságnak, mindenesetre meggondolatlanságnak számít.
Kezdtek kigyulladni az egykori gázlámpák helyére fel
szerelt villanykörték. Szórványosan és tétovázva, szinte
vonakodva, mintha egymástól várnának biztatást, mintha
valósággal félnének vagy kétségeskednének, hogy szabad-e,
egyáltalán érdemes-e a kihalt utcákra fényt pazarolni. Áram
mal takarékoskodó imbolygó fényt szűrve, mint megannyi
magasba szökött, mélyből felbukkant árboc, csak épp a ma
gasban vontak maguk köré tejszínű szűk udvarkát. Ekkor a
zajtalan utcát egy keményen csattogó, bakancsok ütemére
éneklő, gyakorlatról a kaszárnya felé masírozó katonai
egység éneke verte fel. Ebbe, a köd kísérteties elemébe
kísértetiesen alámerült városka nesztelen utcáiba mint ide
gen, valószínűtlen kihívás hasított bele a csak halvány kör
vonalakban kirajzolódó, gyorsan tovatűnő katonaság és
erőteljes, harsány éneke a boldog szabadságról, az új életről,
a munkás-paraszt hatalomról, amely meghozta az új idők
hajnalát és diadalról diadalra száguld.
Neki, a hidat maga mögött hagyó, a gyalogjárón magá
nyosan haladó, eddig csak botja kopogását hallgató em
bernek mindenesetre figyelmeztetés volt, hogy a feje fölött
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óvakodva ki-kigyúltak az apró fények. Figyelmeztetés, hogy
bármily lassan és lassítva bandukol is, mégis közeledik az az
esti óra, a nyolc óra. Rövid, alig háromsoros levelében jelen
tette be, hogy nyolcra ott lesz, látogatóba jön, utolsó beszél
getésre. Megtehette volna, hogy bejelentés nélkül egyszerre
csak beállít. Ez a látogató szempontjából, vitathatatlanul,
előnyösebb lenne.
Semmiképp se holmi lovagias játékszabályok iránti
tisztelet, hanem alapos megfontolás, úgyszólván rideg
számítás diktálta neki, hogy önként lemondjon a fölényről,
amit a meglepetés, a rajtaütésszerű támadás biztosíthatna és
tehetne még élvezetesebbé. Helyette élvezetnek ott volt a
másik, kegyetlenül biztos tudat, hogy az előre bejelentett
látogatással a gyilkost, igen, a gyilkos svihákot, Andrást már
huszonnégy órával előbb, vagyis immár huszonnégy órája
gyötri a gondolat, hogy látogatója lesz. Látogatója, éspedig
ő, ő, akinél senki élőnek sincs több oka, hogy kérdéseket
tegyen fel, kérdéseket, amik mind megannyi elháríthatatlan,
lesújtó vádat jelentenek. Sőt több, mint vádakat. Nyugodt,
szabatos és éles kérdések lesznek, önmagukban fellebbezhetetlen ítélethirdetéssel felérők. Olyanok lesznek, mint a
magyarázkodás és dialektikai bukfenc minden lehetősé
gének, mint magának az életnek a határain túlról felhangzó,
illúziót kizáró, mindennel leszámoló, leszámolni kész objek
tivitással kimondott, az embert magamagával szembesítő
végszó. Az utolsó szó jogán. Igen, az utolsó szó jogán - csak
ez esetben ez a jog, melyet gyakorolni fog, nem taláros
gyilkosok protokolláris csúfolkodása lesz a védtelen, előre
kiszemelt áldozattal, hanem véren szerzett, elrabolhatatlan,
minden vitát eleve kizáró, igazi jog. A felelősségrevonás, a
megtorlás, a bosszú joga.
A bosszú. S erre a hirtelen felötlő szóra, mintha csak
megbotlott volna benne, szinte megtántorodott, s most már
keresnie kellett az iménti biztonság érzését. A bosszú.
Csúnya szó, de az, amit jelent, persze, hogy kell az ember
nek. A bosszú. Nincs nála emberibb, nélkülözhetetlenebb,
megvalósításra éhesebb - és reménytelenebb jog. Az öncsa
lás joga. S hit is. Valami fiktív egyensúlyállapot helyreál
lításának, az elkövetett bűn és a jóvátétel egyensúlyba
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hozásának, az egyensúly lehetőségének a gyámoltalanul
sóvár hite. Vagy babonája. Az erkölcs, az elégtétel, az igaz
ságszolgáltatás - mind siralmas babona. Mert nincs badarabb illúzió, mint feltételezni, hogy lehetséges bármiféle
c é l r a v e z e t ő bosszú. A bosszú joga! Jog, mely azokra az
annak idején komoly képpel kihirdetett bírói ítéletekre
emlékeztet, melyek a kötél általi halált - és azonkívül az
elítélt állampolgári jogainak tíz évre szóló felfüggesztését is
kimondták. Mintha ez az utóbbi vicces ráadás súlyosbíthat
ná az ember sorsát, az akasztottét. A bosszú joga! Jog, mely
céltalan, eleve célját vesztett, mert semmit, ami megtörtént,
nem képes meg nem történtté tenni; irracionális, mint a vágy,
mint az álom és mint az az irtózat, mely szeretné önmagát
legyűrni, nemcsak önmagát legyűrni, hanem átváltozni
betelt ujjongássá.
S ha így van, s mert így van, voltaképpen van-e egyál
talán valami dolga a gyilkos svihák Andrással?
A köd mintha még sűrűbbé vált volna, s a temető mécse
seire emlékeztető árva, gyér lámpák alatt, a kihalt vidéki
csendes utcán valami hirtelen felbukkant emberrel ütközött
össze. Bocsánatot kért, s önkéntelenül felgyorsultak a léptei.
S akkor ráeszmélt, hogy semmi, éppenséggel semmi sincs a
szívében abból az emésztően dühös és maróan keserű indu
latból, amilyennek a bosszú vágyát szokták festeni. Úgy tűnt
fel neki egyszerre, hogy ami rajta elhatalmasodott, az, amit
tán évek óta, de különösen most egész úton vonszol magá
val, az inkább valami melankolikus, titkos és esztelenül
nosztalgikus lázadás. Nosztalgikus lázadás épp a mélyen
átérzett bizonyosság ellen, hogy nem maradt se tenni-, se
mondanivalója. Nincs mit tennie Andrással szemben sem, és
nincs mondanivalója András számára sem, akivel - az
egykori Andrással - azelőtt régen, és tíz és húsz éven keresz
tül, kifogyhatatlanul sok volt a kölcsönösen ki- és meg
beszélnivalójuk. És kölcsönös és közös volt az is, amit
Piroskának hívtak, és amit hallgatag megegyezéssel so
hasem tettek egymás közt szóvá. Édes, áldott és borzalmas
sorsú, édes, áldott és borzalmas Margit. A boldogult mama,
Eleonóra mama, a régóta hervadó kisvárosi hölgy az erkölcs
és az illemtan szabályai nevében és romlott fantáziájával fel323

háborodott az „alamuszi lányon", aki „mintha nem is lett
volna úrilány". S nem annyira tulajdon gyermekét, mint titkolatlan irigységgel és féltékenységgel a fia mindig zavartan
mosolygó, de már pelyhedző állú, nagy szál, kék szemű
barátját, Andrást akarta mérgesen és mindenáron meggyőzni
arról, hogy az alamuszi lányban, akit szinte nem is lehetett
másképp látni, mint a két fiú társaságában, „nincsen semmi
eszményi".
Hogy pontosan vagy akár megközelítően mit értett ez
alatt ő, aki saját magát eszményi nőnek tartotta, az mindigre
az ő kifürkészhetetlen titka maradt. Azt-e, hogy a leány nem
az ő ideálja, hogy az ő szemében nemcsak nem úrilány, de
még csak igazi nőiességgel felruházott leány se, vagy azt,
hogy megengedhetetlenül és megbocsáthatatlanul, túlsá
gosan leány?
Vékonyka volt, alig ért a fiúk válláig, s volt benne vala
mi szomnambulikus. Ha ránézett az emberre, a nagy és vilá
gosbarna szemében ott csillogott valami gyanútlan bizalom,
majdnem csodálkozás, mintha nem tudna betelni a látás
örömével, csupa kézség és buzgóság, mintha hálásan minden
esetben friss, boldogító meglepetésként élné át, hogy
ránéznek, szólnak hozzá, és várják, hogy megszólaljon.
Különös képessége volt, hogy elnézett a csúnya fölött,
mintha nem látná azt, ami visszataszító, és nem hallaná a
„Csak"-nak nevezett testes hölgy bősz rikácsolásba átcsapó,
nemegyszer trágár szóáradatát. Ők hárman, a két fiú és a
lány, a „Csak" által még inkább együvé tartoztak. S külön és
együtt, ki-ki a tőle telhető leleményességgel fáradhatatlanul
szimatolta ki és szerezte meg és hordta a folytonos közös
lakomára a szomorú kisváros intézményeiben, magánházak
ban vagy elfelejtett zugokban fellelhető, forradalmian izgal
mas könyveket. És valami közös lázadásban és közös
intellektuális lázban, a közös magányosságban, mint meg
bonthatatlan trió, már el se tudták képzelni, hogy egymás
nélkül is élhetnének ebben a sivatagban. Az órák, az egy
mástól távol töltöttek, pusztán közbeeső időnek, egymáshoz
készülődésnek számítottak.
Egyikük se volt inkább hangadó, mint a másik kettő,
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vagy épp, ahogy az egyébként lenni szokott, középpont.
Ahhoz egyaránt túlságosan kitaszítottak, egyformán és túlsá
gosan egymásra utaltak voltak. Annyira, hogy amikor csak
kettő volt közülük együtt, akkor hiányosnak, valahogy
csonkának érezték a közösséget, mely csak a harmadik meg
jelenésével lett megint kerek egésszé.
Száműzötteknek tudták magukat, de azáltal, hogy együtt
voltak, ez a közösség saját szigetet jelentett, azt, hogy távol
a környező kisvárostól, más csillagon élnek.
A Zalán nevet komikusan fellengzősnek találták, ezért
viselője örömére szinte magától változott Zoltánná, illetve
Zolivá, de csak a trión belül; az iskola, a külső világ, a vidé
ki város társadalma, mellyel szemben nem programszerűen,
hanem önkéntelenül és egyöntetűen exkluzívak voltak,
nevezhette továbbra is Zalánnak. A trió szemében Zalán az
álnév lett, az ostoba és kényszerű inkognitó.
Andrással másképp volt. Ot a trión belül is Andrásnak
nevezték, de ez valahogy mintha csak látszat lett volna; a
név, ugyanazok a betűk, ugyanaz a hangsúly mást jelentett,
valójában elrejtette azt az intim valamit, amit ugyanez a név
a trión belül jelentett; hozzátartozott a trió külön nyelvéhez,
hogy ők, mások jelenlétében is, a közönséges szavaknak
mások számára rejtett értelmét egyetlen tekintettel közlik
egymással.
A két nagy szál fiú hamar befogadta, beavatott har
madiknak, a lányt. Hiába, hogy „úrilány" volt s kényeztetett
egyetlen lány, s a kisváros legtekintélyesebb családjai közül
való család gyermeke - a család nem bírt vele. Úgy állt a két,
meglehetősen lomhán mozgó kamasz mellett vagy között,
mint valami kis, elragadtatásra mindig kész, lelkes felkiáltó
jel. Afféle láthatatlan, zárt szektává lettek. A kortársaiktól se
öltözködésük, se modoruk nem különböztette meg őket, csak
éppen az, hogy minduntalan együtt bukkantak fel. Együtt
jöttek s együtt távoztak akkor is, ha kisvárosuk kulturális
egyesülete rendezésében akár színtársulat, akár valamelyik
nagyvárosi filharmonikus társaság, vagy hírneves fővárosi
író, vagy szociológus, vagy pedig képkiállításával egy-egy
modern pesti festőművész vendégszerepelt. A triónak
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egyébként megvoltak a semmiképp se feltűnő, de annál
komolyabban vett benső rítusai. A könyvet, amit egyikük
elolvasott, föltétlenül elolvasta a másik kettő is - és minden
alkalommal beszámoltak mind benyomásaikról, mind min
den olvasmányukról. De a gondolataikról is. Minden gondo
latról. Magától értetődő törvénynek tekintették, hogy túl kell
tenniük magukat minden konvención, egymás közt nyíltnak
és igaznak kell lenniük, minden titok vagy csak titkolási
szándék is méltatlan hozzájuk, a száműzöttek szövetségéhez.
Ezzel a szinte szigorú komolyságukkal azonban jól megfért
a harsogó jókedv; az ellenséges és mindenek fölött idegen
világgal szemben a vidám nevetés a hatékony védekezés
egyik ösztönszerű formáját, a hármuk szolidaritásának a
gondtalan fegyverét jelentette. Ez volt az ő „anti-eleonórikus" szolidaritásuk.
Egyszer azonban épp ez az anti-eleonórikus harsogó
nevetés valahogy erőltetett, túlságosan harsogó lett. A lány,
aki az özvegyben szinte első perctől fogva megmagya
rázhatatlan, mániákus ellenszenvet ébresztett, az idő múlásá
val valami zabolázatlan, szemérmetlenül vicsorgó, mindent
bemocskoló gyűlölködéssel került szembe. Eleonóra mama
egyszer vihogva sziszegte, hogy a két fiú Piroskája a mese
beli Piroskától annyiban különbözik, hogy nem éri be egy
farkassal, hanem két farkassal készül magát felfalatni. A
szövetség törvénye megkívánta, hogy a fiúk ezt is elmeséljék
a lánynak, és hogy megmutassák maguknak, mennyire
fölötte állnak mindhárman az efféle közönséges gyanúsítá
soknak, s Margitot előbb tréfából, aztán meg kellemes
megszokásból már csak Piroskának szólították.
Az igazság az, hogy akkor először majdnem tudatosan,
de egyetértően színházat játszottak egymásnak ezzel a
nevetésükkel. Az igazság az, hogy a szó, a rosszindulatú,
annyira idegen szó akkor először idézte fel valami lehetséges
veszedelem, sőt fenyegetés baljós árnyát. Megzavarta az
elfogulatlanságuk gondtalan szellemét. Legkevésbé a lány
nál, akinek ajkáról nem tűnt el a csendes, rajongó elbűvölt
ség, a hívő mosolya, de mintha még rá is átszármazott volna
valami abból a nyugtalanságból, amit a fiúk megvetéssel,
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dacos, túl hangos nevetéssel hessegettek el. És mintha csak
újabb kapcsot teremtett volna köztük, hogy most már a trión
belül külön nevet kapott a lány, csak azért is a Piroska nevet.
Valahogy úgy, mint ahogy a bizonytalanságtól fenyegetett
ember bizonyítani akarja önmaga előtt a magabiztos, a
sebezhetetlen jókedvű fölényét, azt, hogy csöppet se fél.
Mint ahogy Zoltán, akit azelőtt Zalánnak neveztek, a kamasz
időkben, Andrással való barátsága legkezdetén, úgy tette
próbára a maga friss ateizmusát, s egyúttal kicsit a tagadott
istent is, hogy míg kint a vihar dúlta nyári éjszakában ret
tenetesen dörgött és csapkodtak a villámok, ő a sötétben az
ágyában - míg a szomszéd szobában a mama valami idegen
úrral hangosan nevetgélt - mormolva, hogy csak maga hall
hassa a hangját, de tisztán tagolva a szót, addig ismételgette:
az isten csak babona, fütyülök az istenre, az istenben csak
mamlaszok hisznek - s folytatta egyre káromlóbb kijelen
tésekkel az isten címére - míg szorongva bár, de végül is
diadalmasan elaludt.
S míg ő, aki itt bandukol a ködben, oly közel érzi magát
ahhoz a kamasz gyerekhez, aki nem akart félni épp azért,
mert oly nagyon félt, ő, aki mintha időközben semmi se
történt volna, érzi a teljes azonosságot az akkori és mostani
maga között, emlékezve kérdi: de hová lett az az akkori
András? Csak a neve maradt ugyanaz.
Hihetetlen, hogy milyen népes temetőben jár az ember,
aki már csak emlékszik. Már csak emlékszik, és fél, míg
megy a nagy temetőn keresztül ahhoz az egykori baráthoz a
bejelentett, utolsó beszélgetésre.
Van abban valami mélységesen megdöbbentő, hogy az
ember, kezdve születése pillanatán, addig a bizonyos, hason
lóképpen rejtelmes utolsó pillanatáig mennyit fél.
Hányszor és mennyit és milyen vad szorongások iszonyú
sokaságát s a félelmeknek micsoda változatait éli át.
Rémületek gyűrűzése - és félek és félsz és félünk és féltek
és félnek - , és ezáltal is, ha másképp nem, hát épp ezáltal
vált és válik mindenki bűntárssá. Ismeretlen bűnökben is
társsá. Mert ha félek és nem ért bántódás, akkor ez is
bizonyíték amellett, hogy akit bántottak, az, lám, nem ok
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nélkül félt. Ők, akik nem ok nélkül féltek, és akiknek halá
los ítéletét úgyszólván pompás külsőségek között és hírlapok
és szónokok és gyűlési határozatok lelkes tapsával kísérve
hirdették ki, ők az okai, hogy a tapsolóknak és azoknak, akik
talán eléggé hangos lelkesedéssel helyeseltek, s általában
mindenkinek, állítólagos vagy tán igazi ártatlanoknak
egyaránt, rettegés az éjjelük és nappaluk. Éjjelünk és nap
palunk, s ez így van rendjén. Amíg csak másokat visznek
vérpadra, mi, ijedten, felháborodva, elborzadva - ki-ki a
maga temperamentumának megfelelően - igyekszünk hívőn
csodálkozni: ki hitte volna, hogy ez is, még ez is a bűnösök
közül való? S megint, ezért is bűnösnek, szinte cinkosnak
kell tudnunk önnönmagunkat: íme, nem voltunk, nem
vagyunk eléggé éberek, eléggé gyanakvók, eléggé félni
tudók. Ki az, akinek van és akinek mégis e g é s z tiszta a
lelkiismerete? Ki az, aki mentes valamiféle hanyagság,
felületesség, ingadozás vagy habozás makulájától? S épp
ezért is tárgyilagosan, utólag vissza- és előretekintve megál
lapítható, hogy az is, aki legtöbbször és leginkább fél, még
túlságosan gondtalan és felelőtlen, mert mindenkinek még
több oka volna a felesre, mint csak képzelni is tudná.
Mennyi szó esik az igazság megismeréséről! S különös,
nem maga a megismerés a döntő jelentőségű, hanem az,
hogy az ember miként viszonylik egy-egy, önmagában
egyáltalán kétségbe nem vont megismeréshez. Mert mikor
annak idején, nem is olyan régen, vagyis a hihetetlenül
távolinak látszó múltban, mikor utoljára voltak együtt hár
masban, tehát hét évvel ezelőtt, a svihák András a maga
államférfiúi magaslatáról a mindenkire kiterjedő Terror áldá
sos, szükséges, igazságos, és mindenekfölött jótékony
hatását fejtegette, a mindenütt eleven félelmet magasztalta, a
terrort, mely éppúgy megtorolja a bűnt, mint ahogy másrészt
emberbaráti óvó ellenszere a bűnbeesés kísértésének - a
félelem és megfélemlítés eme dicséretére, Piroska a maga
változatlan gyermeki hangján, mintha csak a régi két farkas
régi Piroskája lenne, az ajka körül lebegő, elbűvölő
mosolyával helyeslően bólintott, és a saját személye számára
ezekkel a felejthetetlen szavakkal vonta le a gyakorlati
következtetést:
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- T e h á t . . . Ha mindenkinek úgyis annyi az oka a
felesre, nem érdemes, egyáltalán nem érdemes félni. Te nagy
ember vagy András, neked biztosan igazad van. S ezért van
nekem is igazam, aki elképzelni se tudom, hogy valaha is
félhetnék.
Szemernyi gúny se volt a szavában, megmaradt a vékony
Piroska a két nagy fiú között. Gyanútlan, érthetetlenül gya
nútlan rajongás ihlette minden szavát. S minden közvé
leményre, tapasztalatra, szokásra alapított szilárd kategória
szinte légneművé vált, amikor Piroska - elismerte. Igazad
van, tehát igazam van, amikor pontosan az ellenkezőjét val
lom. Ez volt az ő elismerésének a logikája. Köd előtte, köd
utána. A leggyengébb lény, akit valaha látott, és a legerősebb
is, hihetetlen erős, egyazon személyben.
Vagy csupán gondtalan lett volna? Gondtalan a könynyelműségig? Lehetetlenül, már-már embertelenül? Gátlás
talanul ösztönös?
A kérdést vele magával kellett volna tisztázni, annak ide
jén. Addig, amíg lehetett. Az ember mindig túlontúl későn
veszi észre, hogy mi mindent mulasztott el. Miként emelte
volna magasba a hosszú szempillájú szemhéját az ilyen
kérdésre! És ajka szegletében, mint annyiszor, mintha
mindig csak hívásra várna, máris villódzott volna valami:
kicsit ijedelem, kicsit mosoly minden ijedelem, a saját
ijedelme fölött is. Az évek során a világosbarna szeme
mintha egyre világosabbá lett volna, s néha - ha ugyan nem
csal az emlékezete - , igen, néha valósággal kékbe játszott.
Erre csak most eszmélt rá, de ezúttal határozottan úgy rém
lett, hogy a világosbarna észrevétlenül mindinkább a türkiz
színébe hasonult át. Mintha a végén már egész kék lett volna
a szeme. Vagy az emlékezete csal?
Ezt a svihák gyilkostól vagy gyilkos sviháktól, Andrástól
kellene megkérdeznie, mert immár csak így ellenőrizhette
volna a saját megbízhatatlan emlékei önkényesen és kétesen
kavargó útvesztőjét. Ám egy ilyen, az ő számára egyszerre
kínzóan fontossá vált és a maga erejéből eldönthetetlen
kérdés az utolsó beszélgetést, amelyre készült, teljesen
hamis irányba terelhetné. Ahelyett, hogy a lehető legri
degebb tárgyilagossággal leszögezné, hogy a gyilkos
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gyilkos, és ezzel rámutatna a szakadék mérhetetlen nagy
ságára, melyet semmiféle „zseniális nagy hídverő" soha
többé át nem hidalhat, azt a látszatot kelthetné, mintha közte
és András között másról is lehetne szó, mint - könyörtelenül
igaz nevén nevezve azt, ami történt - végleges leszámolás
ról, utolsó beszélgetésről. Egy ilyen kérdés az idővel egé
szen kékké vált szemekről azt a látszatot kelthetné, mintha
ez u t o l s ó beszélgetésük, mintha egy hulla és az a felejt
hetetlen hulla alkalmat szolgáltathatna épp az ő kettőjük
együttes elérzékenyedéséhez. Ennek a lehetőségnek a pusz
ta gondolatára is valami émelyedésszerű iszony környé
kezte, mintha az átsuhanó puszta elképzeléssel is valami
árulásnál is undokabb, visszataszító gyalázatosságot követ
ne el.
Természetes, jó volna ellenőrizni az emlékezetét, tudni,
hogy csakugyan nem váltak-e idővel majdnem kékké, vagy
épp egészen türkizkékké azok az édes, tiszta, oly édesen
gondtalan, immár rég megüvegesedett, minden időkre e
világ színeiből, minden színek közül kitörült, minden időkre
eltűnt, egykor világosbarna szemek.
Igaz, nem egyedül ez az, amiben híján van az ellen
őrizhető bizonyosságnak. Épp most, ahogy a kisváros kihal
tan csendes, szűk utcáin, néha a hegynek fölfelé vivő úton
öregesen elfúló lélegzettel bandukolva, legyőzhetetlen benső
ingadozással halogatja az utolsó beszélgetést, melyre pedig
másrészt olyannyira készült és felkészült, valami olyan
különös állapotba került, hogy nemcsak ama édes szemek
színét kell valósággal keresgélnie emlékezetében. Számot
vetve magával és azzal, aki az életéhez úgy hozzátartozott,
mint a harc, és aki életében neki a harcához szükséges békét
jelentette, fogsága évei és az utolsó hónapok hasztalan és
visszhangtalan monológjai közben, voltaképp ebben az
egyetlen, végtelen monológban, oly valószínűtlennek lát
szott az egykori valóság, oly tüneményszerűnek az, ami
egykor hétköznap és tapintható test volt, hogy már-már
védtelenül meg-megállt a kérdéssel szemben: voltaképpen
valóság volt-e, ami volt, és voltaképpen milyen is volt a volt
valóság? Annyira elbizonytalanodott, hogy zavarba lehetett
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volna ejteni azzal az egyszerű állítással, hogy a két farkas
tüneményes Piroskája, akire ő emlékezni vél, hátha nem
egyéb, mint az ő utólagos álmaiból, bánataiból és interpretá
cióiból keletkezett, sebzett képzelete szülte - fantom.
Épp ezért rettenetesen fontos lett volna neki, hogy meg
tudja attól az egyetlen emertől, az egyetlentől, aki éppoly
közel állt ahhoz a nőhöz, mint ő - rettenetesen fontos lett
volna neki, hogy halljon valamit a képről, ami arról a lényről
- s nemcsak a szeme színéről, de az egész lényéről is Andrásban él. Rettenetesen fontos lett volna egyszerűen
azért, mert az lett a káprázatokba vesző, legmegfoghatatlanabb, legutolérhetetlenebb délibáb, ami egykor hús és vér,
igaz és igazi valóság volt.
De mindjárt és ugyanakkor arra is rádöbbent, hogy
mégha a tervezett rideg és végleges leszámolás helyett
rászánná is magát, hogy ezeregy kérdést is feltegyen, a
válaszokból csak igen keveset, végső fokon épp azt, ami kel
lett neki, a bizonyosságot, semmi bizonyosat se tudna meg.
Azért nem, mert egy ember kifogyhatatlan, tehát nem azok
közül a valóságok közül való, melyeknek lehetne tárgyila
gos, bármiféle cáfolhatatlan és egyetlen kritériumuk. Mint
ahogy a választ a kérdés, a kérdés módja és a kérdező szemé
lye is meghatározza, azt, hogy milyen volt a szeretőd, az íze,
a kedve, a csókja, a lelke, az nemcsak a szeretődtől, hanem
mindig attól is fiigg, akit szeretett és aki szerette. Köd előtte,
köd utána, nincs igazság, csak igazságok vannak. Pontosab
ban: sok és egymásnak ellentmondó igazságokból tevődik
össze az, ami igazság.
Ez az, amit ezen a mai, utolsó beszélgetésen annak az
embernek irgalmatlanul a fejére kell olvasnia: azt, hogy
elvesztette a nagy és épp ezért mindig fájdalmas igazsá
gokhoz való bátorságot. Azt, hogy a győzelem, a hatalom
birtoka megrontotta, egyszerre tette gyávává, alattomossá és
önteltté. Azt, hogy a fájdalmas egész igazság helyett csupa
féligazság lett az osztályrésze, és azokon úgy lovagolt, mint
bosszorkányok a seprűnyélen, melyről azonban többé már
nem tudnak kedvükre leszállni. Összenőttek életre-halálra. S
a féligazság jellegzetessége épp ez: elvakít, lealacsonyít és
megfoszt a szabadságtól, megfoszt attól, hogy hívő és
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ugyanakkor ember is maradj. A féligazságok mindig hazug
alternatívák elé állítanak, mint amilyen ez az alternatíva:
vagy hívő, vagy ember. És becsapott majom, majom, aki már
akarja, hogy becsapja magát, kedvtelve állapítod meg, hogy
volt erőd hívőnek maradni. A meghunyászkodást erődnek
nevezted.
Ez az, amit fejére kell olvasnia...
Igen, igen, de nem lesz-e maga ez az utolsó beszélgetés
is csalás, öncsalás, melynek végén vagy tán közepén egy
szerre azon kell majd rajtakapnia magát, hogy a gyilkossal
csendes, úgyszólván meghitt eszmecserét folytat, emlékeket
idéznek fel együtt, idegen emlékekkel, a gyilkos emlékeivel
a saját emlékeit házasítja össze, egészíti ki vagy helyesbíti?
Azzal a talán mégis elhamarkodott bejelentéssel, hogy ma
este nyolckor meg fog jelenni nála utolsó beszélgetésre,
azzal a szerencsétlen bejelentéssel a fenyegetés álarca alatt
vajon nem táplált-e valami hülye titkos reményt, hogy az a
gyilkos őt valami ismeretlen enyhítő körülménnyel, ment
ségére szolgáló, megengesztelő mozzanattal fogja meglep
ni? Nem az az aljas vágy sarkallta-e, hogy a gyilkos svihákban rátaláljon valamire a régi k ö z ö s barátból?
Pfuj, Zalán, Zoltán, Zoli, mondta magamagának, mikor
feltámadt benne a régmúlt közös múlt utáni honvágynak, a
megengesztelődés gyalázatos vágyának a gyanúja. Azokon a
gyermekkori szorongó estéken is, mikor az ágyban elalvás
előtt gondolatban káromló, sőt válogatottan trágár kité
telekkel igyekezett provokálni az istent, volt egy legelementárisabban átérzett érve az isten léte ellen. Nem vigasztalta,
hanem felháborította, hogy az állítólagos mennyei magassá
gokból nézve neki, a szorongónak a homlokára kiülő hideg
verejték, a földi félelmek, dühök és kínok puszta fél
reértésként úgy válnak t á r g y t a l a n n á , mint a borzalmas
nyári zivatar akkor, amikor az ég már újra mosolyogva tisz
ta kéken csak mosolyog, és megengesztelődötten, bölcsen
csak sugárzik. Mintha minden, ami előbb volt, csak fölényes
tréfa lett volna, mintha nem lett volna igazi csatatér, mintha
itt lent a baj nem is lett volna baj.
Finnyásán csücsörített ajkával a mama még beérte azzal,
hogy nem szabad sintért, csakis gyepmestert kell mondani,
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illendőség okából. Manapság maguknak a hóhéroknak is van
egy illemkódexük. Hóhér helyett beavatottaknak mondják
magukat, és magasabb érdekek éber és megvesztegethetetlen
áldozópapjaiként handabandáznak. Valósággal afféle gond
viselő öreg isten helytartói szerepében tetszelegnek. Mintha
attól, hogyha gyepmester a neve, a sintér nem maradna sin
tér. Mindenesetre a hóhér, aki utólag a rejtett összefüggések,
a nagy Ügy és a szent Szükségesség nevében minden általa
kiontott vérre találna, méghozzá a beavatottak fennsőbbséges derűjével tálalna bölcs és mélyebb magyarázatot, a
hóhér mint lelkiatya vagy tanár - elviselhetetlen volna. De
még elképzelésnek is semmivel se tűrhetetlenebb, ugyan
annyira visszataszító volna, ha arra vetemedne, hogy sóhajt
son, és könnybe lábadt szemmel sirassa a világosbarna vagy
türkizkék szemű édest, az áldozatát.
De hát akkor mi a csodát akar ő ezzel az utolsó beszél
getéssel, mi a csodát vár tőle, mi dolga van, mi dolga lehet
neki még Andrással?
Most már csak az érveket ismételgette, és már csak újabb
érveket keresett, amikkel bizonygathatta magának, hogy
semmi értelme sincs, illetve semmi értelme se lett volna,
hogy elmenjen arra a bejelentett utolsó beszélgetésre. Hisz
azért sietett előre bejelenteni, mert ezzel kényszerhelyzetet
akart magának teremteni, éspedig a saját ingadozásával
szemben; tartott tőle, hogy visszariad a találkozástól, melyet
legalább annyira kívánt, mint amennyire már eleve, minden
bizonyító érv nélkül is feleslegesnek, meddőnek, a halottra
való tekintettel pedig megengedhetetlennek minősített.
Vajon alaposan gyanúsította-e magát, hogy nem annyira
a tetemrehívás, nem még egy utolsó beszélgetés, végleges
leszámolás kívánsága, hanem épp ellenkezőleg, a teljesen
esztelen, titkos remény sarkallta? Nem az eszeveszett, be
nem vallott remény bujtogatta-e, hogy hátha mégse kell
magában maradnia, ifjúsága és későbbi élete egyetlen barát
ja, az egykori közös barát, a másik farkas nélkül?
A nagy temetőben, amiben magára maradt, csak a
tüneményes halott, a hóhér áldozata után vágyódott még
fájóbb hiányérzettel, mint a hóhér, az egykori András, az
egykori életre-halálra szóló barátság, az után az egykori
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bajtárs után, aki nemcsak önmagát, hanem egyúttal az
egykori lázadás tündöklő reményeit, az egykori töretlen
boldog várakozást és hitet is jelentette. Azt, ami épp a
győzelem nyomán, a diadal hétköznapjainak mérgétől sor
vadt el.
Lám, az áldozat az utolsó percéig megmaradt annak, aki
volt; megmaradt a gyanútlan bizalom és a mindig elragad
tatásra kész, rajongó elbűvöltség és feltétlen odaadás
megtestesítőjének, mint amilyen akkor is volt, amikor vé
konyka alakját a két vállas kamasz fogta közre. Ha egy
életen át saját szemével nem látta volna, nem is hinné, hogy
ez lehetséges: tíz, húsz, harminc év múlt el, és bármi történt
is nemcsak körülötte, de vele magával is, benne semmi sem
változott. S az idő se fogott rajta. Megmaradt ugyanannak a
Piroskának. Akárcsak az ősi mesék világának jellemükben,
magatartásukban eleve kész és minden kalandok közt vál
tozatlan szülöttei. Nő, akinek mintha soha eszébe se jutott
volna, hogy valami intézményes formában keressen bizton
ságot magának. Két férfi közt és úgy, hogy sohase tudott
elszakadni egyiktől se, és épp ezért egészen megtartani
egyiket se tudta - mindenki más az ő helyében szerencsét
lennek, széttépettnek érezte volna magát. O azonban úgy
találta, hogy egy a fontos: megalkuvás nélkül éli a maga
életét. És sokszor úgy látszott kívülről, hogy ez az élet csupa
töredék és csupa rögtönzés. A gondtalan könnyelműség,
vagy legalábbis a gyengeség látszata. De most, mikor már
minden elmúlt, nem lehetett kételkedni abban, hogy aki
ennyire nem törődik a látszattal, az nem gyenge. Az ő he
lyében a legtöbb nőnek az élete valami zavaros összevissza
ság jellegét viselné; az övé azonban a világosságával, azzal
a szabad nyíltsággal döbbentett meg, mely magától
értetődően, erőfeszítés nélkül szállt szembe mindennel és
mindenkivel. Ugyanazzal a mosollyal, melyet ajka szög
letében süldőlány korából őrzött meg még akkor is, mikor a
kolléganőt már tudós vegyészek is a kitűnő szakemberek
közül valónak ismerték el. Mintha nem is tudta volna, hogy
mi az, egy-egy döntés előtt ingadozni, mi az, amit dilemmá
nak neveznek. Talán sohase habozott. Mintha soha még csak
kérdéses se volna vagy lehetne, hogy mi a tennivalója.
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A kihalt kisvárosban, a ködben cél nélkül róva az utcákat
- ekkor már tudta, hogy nem fog elmenni a bejelentett, utol
só beszélgetésre - , mintegy megnyugtató bizonyítékul, a
kisváros csúnya, a század elején épült, pöffeszkedően díszes
és túlméretezett templomának harangja az esti tíz órát jelezte
- s a harangszó kíséretében régi beszélgetések hangja, rég
elhangzott szavak és válaszok ütötték meg a fülét. András
mondta egyszer, egy este, az ő jelenlétében Margit-Piros
kának:
- Anarchista vagy, mindig a könnyebbik részt választod.
Ha valamit rosszalltak nála, mindig nagyon elgondol
kodott, figyelmesen, komolyan, majdnem ijedten. Ezúttal is
így történt, de aztán mintegy fölszabadultan, megjelent az
ajka sarkában az a különös mosoly. S valahogy épp ez a
mosoly valami külön jelentőséget adott a feleletnek. Volt
benne valami mentegetődző, de egyúttal valami feltétlen és
határozott is. És mintha maga is csodálkozna ezen, mint egy
felfedezésen.
- Nem választok. Nincs választanivalóm. Történik.
Történik. Talán ebben rejlett az ő kivételes, nyugodt
ereje. Rábízta magát arra, hogy kellő pillanatban megszólal
saját benső kényszere. Rábízta magát bizalommal és fel
tétlenül, jóban és rosszban. Mintha csak nézője volna annak,
hogy vele magával mi „történik". Rendkívül érdekelt néző,
akit azonban mégse érnek váratlanul, s akinél nem váltanak
ki ellenkezést a meglepetések. S mint aki nem tudja, s maga
is csak kíváncsian várja, hogy maga mit fog tenni a
következő pillanatban.
Ez volt Piroska. S nem kellett különösebb fantázia, hogy
elképzelje, miként fogadhatta Piroska a tervet, illetve kö
vetelést, amit a rejtélyes legfelsőbb fórumok megbízásából
András közölt vele. Nem volt nehéz elképzelni, mint nézett
föl rá kicsit csodálkozva, de alighanem kicsit hitetlenkedő,
szorgos érdeklődéssel, majdnem vidáman a nagyra nyitott
világosbarna vagy türkizkék szemével, olyan arckifejezés
sel, mint amilyen azé az emberé, aki nemcsak hallgat, hanem
hallgatódzik is. A csodálkozás kicsit a változásnak is szólha
tott, amely mind szembetűnőbben azóta ment végbe az egy335

kor oly közvetlen, vállas, nagy szál emberben, Andrásban,
mióta már nem pusztán a saját személyes gondolatait foglal
ta szóba, hanem a győztes forradalmi rend, a hatalom csal
hatatlan igazságait is képviselte. Más lett. A tekintete öre
gedett meg, még inkább, mint az arca, és ez a tekintet vala
mi fanyar sietséggel siklott el az ember felett, mintha nem is
látná azt, akihez beszél. S András nem is látta. Mintha
mindig szorongatná a sokoldalú, túlságos elfoglaltsága, gon
dolatban már mindig ott járt, ahol még csak vártak rá. Nem
kételkedhetett benne, hogy az ő személye igen fontos. S
nemcsak a személye, hanem az is, amit gondol. S ezért, noha
mintha mindig sürgetnék, kötelességének tartotta, hogy ne
érje be tárgyilagos megbeszéléssel, hanem egyúttal oktasson
is. Ez is az egyre szemmel láthatóbbá váló elváltozásai
egyike volt. Még a régi barátokkal szemben is volt valami
leckéztető a hangjában, ha nem is felfuvalkodottan, de szem
beszökő benső biztonsággal áthatva. Látva ezt a túlságos
elfoglaltságot és az államférfiúi hivatallal együtt járó lihegő
sietséget, a régi barátnő, Piroska, már a győzelem első
hónapjaiban vidáman fakadt ki:
- Jaj a győzteseknek! - de András mintha meg se értette
volna - vagy csak kelletlenül fogadta, tán megengedhetet
lennek tartotta - az ilyenfajta tréfás hangú, s mégse pusztán
tréfás megnyilatkozást.
S a maga szempontjából igaza is volt Andrásnak. A v a e
v i c t i s - n e k ebben a csintalan változatában talán nagyon is
komolyan szólalt meg egy spontán és felelőtlen lázongás.
Csendült-e a szavában valami ösztönös szorongás is, baljós
sejtelme az elkövetkező idők iszonyatának?
Utólag könnyen hajlik az ember arra, hogy a jelen táv
latából értelmezze a talán gyanútlan múltat, s hogy titkos
borzongást véljen felfedezni egy-egy akkor gondtalanul
odavetett ötlet hátterében. De vannak pillanatok, melyeket
nem kell rekonstruálni, vannak, maradnak, egy-egy ilyen pil
lanat minden múlótól s múlhatótól elkülönült, maga a meg
torpant idő.
- Néha sikoltani, kiabálni kellene, mint amikor messziről
hív vissza valakit az ember. De akkor ráeszmél, hogy akit így
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torkaszakadtából hívnál vissza, itt van előtted, itt, itt - itt
van, ez ő, és mégis lehetetlen a közelébe férkőzni, ráismerni.
Csak csúf, lidércnyomásos álmokban történik, hogy ilyen
paradox módon felmondja a szolgálatot az ember hiába
erőlködő hangja, szeme, esze.
Ezt nem lehet elfelejteni. Azon a késő délutáni órán,
amikor utoljára látta, Piroska így kezdte beszámolóját, még
láthatóan izgatottan. De amint folytatta, mintha az izgalma el
is tűnt volna. Mint valami kívülálló, aki már csak csodál
kozik azon, amit az imént látott és hallott, úgy számolt be a
felismerhetetlenül megváltozott András látogatásáról. O
maga, Piroska, csodálkozva, már-már mosolyogva, a felis
merhetetlenül megváltozott Andrásról beszélve, mintha
egyszerre visszafiatalodott volna. Alakja, kissé lassú mozdu
latai és a szinte visszafojtott hangja, a néha fel-felbugy
borékoló csengő nevetése - soha még ennyire nem volt
ugyanaz, mint az egykori vékony fiatal lány, akinek, a
hosszú és vállas két fiútól közrefogva, oly buzgó kíváncsi
sággal, annyi várakozással s oly mohón, állandó és hitet
lenkedő meglepődöttséggel nyílt a szeme a rejtélyes életre és
minden, fájva is elragadó igazságra.
Nem furcsa, hogy ez utolsó beszélgetés, utolsó találkozás
nyomán mindigre kiszorította az ő, a Zoltán emlékezetéből a
már rég nem fiatal Piroskát az az ifjúkori tüneményes, akibe,
mintha közben semmi se történt volna, mintha a véggel csak
kezdődött volna minden, újra ellenállhatatlanul belesze
retett?
- Képzeld csak, egyszer se, véletlenül se nevezett téged
Zolinak, mindig csak Zalánról beszélt. És mintha a hangja
abban az én szobámban másképpen csengett volna, mint ott
az ő hivatalában. Mintha bizonytalanná tette volna, hogy
nem támaszkodhatik a hivatalbeli hatalmas íróasztalára,
mintha hiányzott volna neki a különféle telefonkészülékek
tömkelege az asztalon. Szinte gyámoltalannak hatott. Mint
valami rövidlátó ember szemüveg nélkül, pőrére vetkőzött
vaksi szemmel.
Ekkorra már mintha végleg lerázta volna magáról a
feldúltságnak minden nyomát, mellyel elbeszélését kezdte,
mikor az András nála tett váratlan látogatása után eljött
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hozzá. Az ember azt hihette volna, hogy csak valami majd
nem mulatságos és érthetetlen látvány részleteit idézi föl, s
hogy a szokott gondtalan derű sugárzik belőle. Az, hogy
András kizárólag a hivatalos, komikus Zalán néven
emlegette Zolit, s hogy milyen kényelmetlenül fészkelődött,
s hogy reá, aki nézte és hallgatta, mindig újra valósággal
rátámadt a kényszerképzet, hogy ezt a feszesen komoly, ide
gen Andrást meg kellene a hóna alatt csiklandoznia, s hogy
ezzel nemcsak önmagán, hanem rajta, Andráson is segítene.
Mintha az Andrásban felismerhetetlenné vált Andrásnak
ez a furcsa rejtélye lett volna az egyetlen problémája, mintha
ezen fennakadva nem futotta volna figyelméből és idejéből,
hogy csak kicsit is megdöbbenve komolyabban gondolkod
jék el a közlésen, illetve követelésen, ami András nála tett
látogatásának a kifejezett célja volt.
Az ember, most már hazafelé tartva, megállt a kisváros
vaskerítéssel körülvett, legnagyobb terén, Kossuth Lajos
nemrég restaurált ércszobra talpánál. Ha valaki e késő esti
órában elhalad mellette, az azt hihette volna, hogy a rosszul
megvilágított csatakos téren az ékesszólás szónoki pózba
merevedett hazafias emlékművében igyekszik a rossz
szemével minél alaposabban gyönyörködni. Ő pedig, aki
már gyermekkorában, még eredetiben látta a Kossuth-szob
rot, csak állt, és arra gondolt, hogy milyen nyomasztóan
magányos az ember, akinek már mit se mondanak, vagy épp
visszataszítóak az efféle közös és lelkesítésre és nevelésre
szánt, úgynevezett megszentelt szimbólumok. Piroskára
gondolt. Erezte, átélte-e azon a délutánon az idegenben élés
nek ezt a hirtelen rászakadt, sivár magárahagyatottságát?
Valószínű - biztosan nem lehet tudni, de valószínű - , hogy
mégse. Biztos, hogy nem játszott színházat, mikor András
után őhozzá sietve úgy tett, mint aki még csak gondolkodni
se tud egy másodpercig se azon, hogy voltaképpen mit
kívánnak tőle. Aligha gondolkodott csak egy másodpercig is
azon, hogy csakugyan a Párt, az Emberiség, a Legszentebb
Érdek követeli-e mindazt, amit a Legmagasabb Fórum és
Fórumok megbízásából András követelt tőle. Mikor Zoltán
nál járt, akkor még talán csak mulatságosan lehetetlennek
találta, hogy épp azért, mert ő Zoltán - vagy ahogy András
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mondta, Zalán - egykori i n t i m barátnője, ezért neki, épp
neki akarják kiosztani a hamis tanú szerepét - Zoltán ellen.
Párt, Emberiség, Fórum és Legmagasabb Fórum ebben az
összefüggésben súlytalan, üres szavak, puszta, értelmetlen
hangcsoportok lettek.
Könnyű volt elképzelni, hogy eleinte milyen rá-rácsodálkozó, eleven kíváncsisággal szemlélgette, hallgatta s
fürkészte ezt az ő számára felismerhetetlen s mégis év
tizedek óta ismerős Andrást, aki nemcsak a saját hivatali
méltósága tartozékai és megszokott dekórumai híján ellen
súlyozta oly nehezen leküzdhető feszességgel a maga kel
letlen bizonytalanságának érzését.
Zoltán a maga bőrén tapasztalta, hogy olyan felada
tokkal, mint amilyeneket András vállalt, nem szoktak ajtós
tul rontani a házba. Előbb igen komoly általános megál
lapításokkal, elvek hangoztatásával csak körüljárják, kerül
getik a forró kását. Megértő és bizalmas kijelentésekkel
arról, hogy válságosán nehéz helyzetekben, mint amilyen a
jelenlegi, kipróbált régi elvtársak is el-elkövethetnek, el is
követnek bizonyos hibákat. Tekintettel azonban a fenyegető
alattomos veszedelmekre, ezeket az önmagukban könnyű
fajsúlyú politikai botlásokat, sajnos, azzal kell sokszorosan
jóvátenniük, hogy a nagy nyilvánosság előtt önmegtagadóan, fegyelmezetten vállalni fognak hasonlíthatatlanul
súlyosabb eltévelyedéseket, soha el nem követett bűnöket.
Piroska, akin épp a paradox gondolatmenetek benső
logikája sose tévesztette el az esztétikai hatást, tán még
helyeslően bólintott is, amikor András az ő litániájával az
igazságokhoz ért, melyek védelmében, s az ügyhöz, melynek
érdekében jogos a jogtalan követelés és eljárás is. Piroska
még mindig csak szemlélőnek vélhette magát. Tiltakozás
nélkül, de azért alighanem növekvő megütközéssel követte
András fejtegetéseit - Zoltán túl jól ismerte őket, túl sokat
játszották el előtte az egész klaviatúrát - , különösen amikor
András az ő egykori szerelmét és barátnőjét a mesterséges
drasztikus megrázkódtatások elkerülhetetlen szükséges
ségéről, illetve fájdalmas, de szerfölött jótékony hatásáról
igyekezett felvilágosítani.
A bevezetést azonban bizonyára érdekesnek találta. Ám
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azután, mikor az Ügy képviselője fejtegetései során odáig
jutott, hogy konkrétan alkalmazva az érdekes általános
elveket, előadja, mint kell az Ügy érdekében Piroska
közreműködésével Zoltánt, illetve Zalánt feláldozni - akkor
működni kezdett a rajongó világosbarna vagy türkizkék
szemnek az a bizonyos páratlan képessége, hogy igen
figyelmesen néz és nem lát. Bekövetkezett az a különös
állapot, mellyel ez az egyébként fogékony, rugalmas és intu
itív intelligencia egyazon pillanatban érti és nem fogja föl a
szót, mintegy elzsibbad, megmerevedik, áthatolhatatlanná
válik. Elrejtőzik valami meghatározhatatlan és megközelít
hetetlenül elzárkózó, majdnem gyermekien vidámnak látszó,
csak kicsit tétován lebegő és túlságosan barátságos mosoly
mögé. Nem szándékkal, hanem magától, önkéntelenül,
valósággal reflexszerűen.
Történik. És történt úgy, ahogy kell. Egész biztos, hogy
amikor csodálatosan visszafiatalodva még ott volt Zoltánnál,
sőt még akkor se, mikor már elment, még nem tudta, hogy
mit fog tenni.
- Tudod-e, hogy voltaképp máris szót fogadtál, megkezdted az együttműködést? Égy nem épp tréfás üzenetet
közvetítettél. Élőkészítésnek szánták, hadd főjek keserű levemben - mondta neki Zoltán, amikor kikísérte.
S pontosan emlékezett: a lányos, édes arc azon nyomban
valami komoly ijedtségtől borult el.
- Mért gondolod?
Zoltán meg akarta nevettetni távozó vendégét.
- Mért gondolom? Ugye emlékszel az anyám, Eleonóra
mama szavára? Az azt felelte volna: csak.
- Csak! - mondta utána Piroska, és igazán szívből
nevetett.
- Miért mégy már? - kérdezte, mert egyszerre nem
hosszabban, hanem valahogy mindigre szerette volna maga
mellett tartani. - Mért mégy már?
- Csak! - és felhangzott még a lépcsőházból is, fel az
emeletre a bugyborékoló nevetése. - András holnap új meg
beszélésre vár. Eszmecserére.
Holnap. S másnap reggel a munkába érkező kollégái ott
találták a szokott helyén, az asztala előtt, a vegyészeti labo340

ratóriumában, holtan. Túlsegítette a biztos adag gyorsan ható
méreg. Ezt sem választotta, hanem történt. Biztos, egész biz
tos, hogy ezúttal se habozott. A magától értetődő volt az, ami
történt. Ahelyett, amit n e k i nem lehetett, tette azt, amit
neki az adott dilemma elé kényszerítve lehetett és kellett
tennie. Talán rögtönzött, de alapos elhatározással. Tökéletes
egyetértésben saját magával, minden saját legbensőbb
törvényével. Oly spontánul, mint ahogy mindig is, mindig,
mióta csak ismerte, sietett elfordítani a fejét és lehetőleg
továbbmenni, hogyha valami csúf látvány akarta inzultálni
az oly figyelmesen feltekintő, gondtalan, gyanútlan és tiszta
szemét. A két édes szemét.
Elmúlik-e a múlt? Még azt se tudom, hogy van-e múlt.
Mert ha van, akkor nincsen. A van, az jelen idő, ha van múlt,
akkor nem múlt. Vagy csak szójáték ez, puszta szofizmus? ismételgette a kérdést, mellyel az utolsó beszélgetésre indult.
S majdnem szeretettel vetett még egy pillantást a ködben
alig látható, de jól ismert - hisz előtte ment el iskolába min
dennap - , a jól ismert atillás Kossuth Lajosra, aki jobb kezét
szívére téve, bal kezét és tekintetét az égnek irányítva, éjjel
nappal szónoki elragadtatásban állt itt ugyanazon a téren,
mely mögött egy mellékutcában egykor az ő, a háború alatt
bombatalálattól elpusztult szülőháza állt. Mert nem volt
másnak, hát Kossuth Lajos szobrának volt hálás azért, hogy
már fél tizenegy is elmúlt, és így végleg megszabadult a
kísértéstől is, hogy szavát állja, és a bejelentett, utolsó
beszélgetésre beállítson Andráshoz. Mint akit valami kivéte
les szerencse ért, úgy örült neki, hogy most egyenesen haza
megy, abba az albérleti szobába, ahol meghúzódott, mióta a
pár hónap előtti fővárosi események hat év - pontosan két
ezer-százhuszonnégy nap - után kiszabadították a börtönből.
Mintha a saját be nem váltott bejelentése, az elmaradt
utolsó beszélgetés valahogy még mindig leselkedne rá,
valósággal úgy, mint aki csak elővigyázatosan igyekezhet a
maga rejtekhelyére, fürkészve vetett egy pillantást előbb
jobbra, majd balra, s csak azután forgatta meg a jó nagy,
marékra fogható, fegyvernek is beillő kulcsot a csendbe,
ködbe és sötétbe merült földszintes ház rézkilincses kapujá
nak zárjában. Csikorogva nyílt a kapu. Még be se tette maga
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mögött, mikor észrevette, hogy az ő udvarra nyíló, albérleti
szobájából, a lefüggönyözött két ablakon keresztül vilá
gosság szűrődik ki. Az jutott eszébe, hogy valamikor még ez
is, ilyen kevés is elég lett volna hozzá, hogy a látványt mint
titkot kezdje türelmetlenül fürkészni. Mert abban az időben
voltaképpen mindig készenlétben várta a nagyszerű meg
lepetéseket, számított a csodás fordulatokra. Most azonban,
botjával tapogatva maga előtt a földet az egykor kövezett,
immár meglehetősen hepehupás udvaron, sietség nélkül,
egykedvűen ment előre. És fáradt lévén a túl hosszúra nyúlt,
véget nem érő monológokkal kísért sétától, meglepetve, de
szinte minden izgalom nélkül, inkább kelletlenül állapította
meg, hogy András az, aki ott vár rá a szobájában.
Amikor benyitott és megállt az ajtóban, András egy pil
lanatra felállt, majd visszaült a helyére, a magányos székre,
mindjárt az ajtó mellett, a szoba sarkában. Ő közelebb ment
hozzá, egész közel, hogy meggyőződjék róla, jól lát-e a rossz
szemével. Meglehetősen gyűrött arcú, még nem egészen ősz,
csak épp erősen kopaszodó, s azóta, hogy utoljára látta - öt
hat év múlt el időközben - , alaposan lesoványodott, talán
kissé izgatott öreg ember. A kicsit recsegő hangja a régi, ó,
nem a legrégibb, hanem csak a régi, a fennakadás nélkül
magyarázó. Este kilencig várta a nyolcra bejelentett láto
gatást, aztán, gondolta, idenéz. Úgy képzelte, hogy neki,
Zolinak - Zolit mondott! - , az utolsó percben gátlásai tá
madtak. A házbeliek - nyilván nem ismerik ki magukat for
radalom és ellenforradalom zavaros eseményei forgata
gában - tisztelettel fogadták, mintha még mindig annak
számítana, aki fényképével a lapok első oldalán azelőtt volt.
Mondta is nekik, ne zavartassák magukat, feküdjenek le, ő
maga pedig ráér, majd vár még egy kicsit. Nem is oly rég
óta, talán egy órája, hogy vár. És szinte gratulált, mondván:
- Szép gesztus, hogy el akartál hozzám jönni, ha csak
utolsó beszélgetésre is. Mindig alárendeltem a személyes
érzelmi kapcsolatokat az Ügy érdekének, nem lehet
másképp. De lám, most nincs akadály. Te rehabilitálva, én
pedig mint hajótörött, akit el akarnak dugni a saját szemük
és a világ elől, legalábbis ideiglenesen, furcsa mód megint
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együtt vagyunk ott, ahol kezdődött a nem mindennapi barát
ságunk.
Sokat beszélt, legalábbis a néhai Zolinak úgy rémlett.
Sajátságos módon a szavak csak fárasztották; fárasztotta,
hogy itt ül, és hallgatja egy gyűrött arcú öregember sok-sok
szavát. Mintha az imént a hosszúra nyúlt bolyongása közben
minden lehetséges mondanivalójából végsőkig kiköltekezett
volna, szemét, mintegy megbabonázva, nem vette le And
rásról, de még egyetlen szót, hangot se szólt hozzá. Nézte, és
csak fáradtságot és valami kimondhatatlan, mindent elbo
rító unalmat érzett.
- Természetesen te most nem fogsz itt maradni.
Hamarosan felmégy Pestre, ugye? - kérdezte András.
Mint a többi kérdésre, erre se felelt. Mintha kővé vált
volna. Rámeredt a kérdezőre, aki mind sűrűbben akadt el a
magányos, visszhangtalan, torz monológjában. Mikor végre
felkelt és a kapuhoz kellett kísérni, hogy kiengedje, akkor
szólalt meg először:
- Micsoda köd - dünnyögte, s ezt valóban, a legkevésbé
se szánta szimbolikus megállapításnak.
(1963)
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FÜGGELÉK

JEGYZETEK A KÖTET ÍRÁSAIRÓL

Miként az előszóban már utaltunk rá, könyvünk az író valamennyi, la
pokban és folyóiratokban anyanyelven megjelent novelláját és elbeszélését
tartalmazza, s közöl két, az író hagyatékában megőrződött teljes értékű
(nem töredékes) kéz-, illetve gépiratos elbeszélést is.
A sajtó alá rendezés és szerkesztés közben az általánosan elfogadott
textológiai eljárást követtük: amenyiben egy-egy alkotás többször is nap
világot látott, az író életében közölt (általa véglegesített) utolsó, magyar
nyelvű szövegváltozatot szerkesztettük be jelen gyűjteménybe.
A szöveggondozás során - nem kis részben ifjúkori, 70-75 évvel ezelőtt
íródott alkotásokról lévén szó - mindenekelőtt helyesírási korrekciót és
egységesítést, kisebb-nagyobb mértékben azonban lexikai, szórendi, mon
datszerkezeti, nyelvhelyességi és egyéb mikrofilológiai simításokat is esz
közöltünk, ügyelve rá, természetesen, hogy eközben az irodalmi tar
talom/jelentés és egyéni stílus teljességgel sértetlen maradjon.
Az egyes kisprózákkal kapcsolatos alábbi jegyzeteinkben - ahol erre
filológiai lehetőségünk volt - utalunk az illető alkotás genezisére is, még
pedig a szerző kéziratos naplóit közzétevő kötet alapján (Sinkó Ervin: Az út.
Naplók 1916-1939. Szerkesztette József Farkas és Illés László. A jegy
zeteket és bibliográfiát készítette Bosnyák István. A kötet munkatársa
Kálmán C. György. Akadémiai Kiadó, Bp. 1990., 653 p. - A továbbiakban:
NAPLÓK).
Függelékünk Bibliográfia-fejezetének konkrét tételeire utalva, jegy
zeteinkben jelezzük egy-egy alkotás kiadástörténeti útját is, mégpedig nem
csak az anyanyelvű, hanem a német, francia, angol és horvát nyelvű recep
ció adataira is hivatkozva. A szakkritikai recepciót viszont bibliográfiánk
utolsó alfejezete hivatott körvonalazni.
I. HULLABÖRZE
Jankó esete a szerelemben. - Az 1927-30 közötti, a saját kéziratok és
levelek megküldéséről/megválaszolásáról szóló szerzői feljegyzések tanú
ságaként (NAPLÓK, 477. p.) Sinkó Ervin e kéziratot elküldte a kolozsvári
Korunknak, de sem ott - és eddigi tudomásunk szerint - másutt sem jelent
meg. Gépiratát vö.: Bibliográfia I. 2./5.
Lang József bűnügye. - Folyóiratközlését vö.: Bibi. II./l.
Mr. Black feljegyzései Arvai Abris esetéről. - Folyóiratban: Bibi. II./2.
- E keretes, dokumentumpróza-jellegű elbeszélést Sinkó Ervin a bácsszentiváni (prigrevicai) tartózkodása idején (1927 novembere-1931 ősze)
kisregénnyé fejleszti. (Közlését - Az áruló címen - vö.: Sinkó Ervin: Aron
szerelme. Kisregények I-II. kötet. Begyűjtötte, sajtó alá rendezte, az előszót
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és a jegyzeteket írta Bosnyák István. Forum Könyvkiadó, Újvidék 1989., I.
köt. 321-370. p.)
Késői nyárnap Marcella életéből. - Folyóiratban: Bibi. II./3. Német
nyelvű gépirata: Bibi. I./2./16.
A hullabörze. - Fogantatásáról a szarajevói kéziratos napló 1926. X. 4i bejegyzése tájékoztat: „Illyés [Gyula] írt a Nyugat pályázatról. Okt. 31-én
jár le. 16 oldalas novella kell. Ma elkezdtem a Hullabörzét [sic]. Előbb csak
a pénzért akartam valamit, de most már nagyon tetszik maga a dolog és azt
hiszem a legkeserűbb írásom lesz. így még nem írtam, mint ezt most. És
gyorsan is megy előre. - Holnap lesz a születésnapom. Holnap leszek hu
szonnyolc éves!" (NAPLÓK, 198. p.). - A Nyugat tízmilliós (800 pengős)
novellapályázatának felhívása az 1926. szept. 15-i számban jelent meg. Az
első díj 300, a második 200, a három harmadik pedig 100-100 pengő
jutalommal jár. - Sinkó két hét alatt készül el a pályaművel; okt. 18-án
ugyanis bejegyzi naplójába: „Elkészültem a Nyugat pályázatra szánt »Hulla-börzé«-vel. Ma adtam fel Zomborba, apuskáék gépeltetik le." (NAP
LÓK, 199. p.) - Szerzőnk nem nyer ugyan a pályázaton, ellenben a Nyugat
elfogadja és az 1927. mára 1-i, 5. számában közli is Sinkó másik szép
prózáját, az Aegidius útra kelése c. kisregényt, mire a szerző a Hullabörzévd
a Dienes László szerkesztette Korunknál próbál szerencsét
(NAPLÓK, 199. p.), ám e kézirat ott sem lát napvilágot. 1927 októberében
aztán még egyszer a Nyugathoz kerül az elbeszélés, immár nem pálya
műként s módosított címmel: „7-én elküldtem Osv.[át]nak a Kufferos a
hulla börzén." (NAPLÓK, 208. p.). A „Talpi úr igaza" jeligéjű pályázati
kézirat végül is publikálatlan marad, s most jelenik meg először. - Kézirata:
Bibi. I. 1./2.
II. EGY ELVESZETT EMBER
Az utolsó csésze tea. - A szabadkai Bácsmegyei Napló meghatározott „egy csésze tea" - témájú, nem jeligés novellapályázatára készült. Megírá
sát és a pályázatra való beküldését a szerkesztő Fenyves Ferenc az 1927.
nov. 25-i, a szerzői hagyatékban megőrződött levélben kérte Sinkótól. Gépirata: Bibi. I. 2./14.; újságközlése: Bibi. II./6.
Angéla. - A grazi, majd bécsi naplójegyzetek tanúságaként 1927 máju
sa és júliusa között íródott. „A cseléd elbeszélés eddig szépen és még gyor
san is halad előre. Isten segíts továbbra is." [máj. 22.] „Befejeztem tegnap
előtt Angélá-t. Ma elküldtem Boriskának [az ekkor Pesten élő Sinkó Boris
kának], hogy próbáljon valahogy pénzt kapni érte. (...) Angélával meg
vagyok elégedve."[júl. 8., NAPLÓK, 200-201. p.] Első közlése a Nyugat
ban: Bibi. II./5. Ujságközlése magyarul: Bibi. II./67. Gyűjteményes (ma
gyar nyelvű) Sinkó-kötetben: Bibi. III./2. Antológiában: Bibi. IV./4.
Csévó Rózsi csatát veszt. - Az 1927-30 közötti, már hivatkozott töre
dékes naplóban olvasható emlékeztető bejegyzés szerint a szerző megküldte
a Nyugatnak (NAPLÓK, 478. p.), de az nem közölte. - Gépiratai: Bibi. I.
2./12. Ujságközlése (B. Szabó Görgy szövegrajzaival): Bibi. II./62.
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Péter munka nélkül. - A Bácsmegyei Napló jeligés pályázatára készült,
s „Történet" jeligével, névtelenül látott napvilágot (Bibi. II./4.). Ezt köve
tően az akkor Grazban tartózkodó szerző a magyar változatot további lehet
séges közlésre Boriska húgának küldi Pestre, német fordítását pedig biz.
„Soc. dem. Pressedienst" címre (NAPLÓK, 200. és 487. p.). Az utóbbi,
német változat megjelenéséről csak fél évtizeddel későbbről van bibliográ
fiai adatunk (Bibi. II./18.). Magyar gépiratai: Bibi. I. 2./11. Közlése gyűjte
ményes kiadványban: Bibi. IV./l.
Ködben. - Gépir.: Bibi. 1. 2./3. Újságközlések magyar és horvát nyel
ven: Bibi. II./7., 47. és 66. Folyóiratközlés: Bibi. II./7. Gyűjteményes
(horvát és magyar) Sinkó-kötetekben: Bibl.III./l. és 2. Antológiában: Bibi.
IV./2.
Az idegen. - A Bácsmegyei Napló 1929. évi Almanachja számára
készült, a szerkesztő Fenyves Ferenc körlevél-formájú felkérésére, amely
egyúttal körkérdést is intézett a felkért délvidéki magyar írókhoz. Erre
Sinkó Ervin Az idegen élén, afféle mottóként napvilágot látó levelében így
válaszol;
„Igen tisztelt szerkesztő úr,
amilyen szívesen küldök kéziratot az Almanach ezidei kiadásának is,
oly nagyon zavarba vagyok, ha másik kívánságára gondolok: beszámoljak
az évi munkámról s jövő évi terveimről? Felsoroljam, ezt és ezt írtam meg,
ezt és ezt szeretném megírni? Azok számára, akik nem olvasták a munkát,
a címek semmit sem jelenthetnek.
Azt hiszem, igen tisztelt szerkesztő úr, hogy az Ön kérdésének célja az
író és a reménybeli olvasó között személyes, intimebb kapcsolatot keresni,
teremteni. Valahogy az olvasó helyett kérdi az írót: hogy vagy, kedves író?
Hogy ment dolgod az elmúlt évben s mit remélsz a jövő esztendőtől?
Eszembe jut, hogy egyszer valaki kifejtette nekem, hogy a mai világban
sértés valamirevaló embertől megkérdezni, hogy hogy van. Ebben a mai
világban csak a tehetségtelen vagy a svihák érzi magát rosszul - az illető úr
véleménye szerint. Az illető úr nem volt olvasó s természetesen nem is író,
de a szellem, melyet ő képvisel, az élet dolgainak formálására döntőbb
befolyást gyakorol, mint azok, akik ellenkező véleményből kiindulva tartják
sértésnek, hogy még kérdezni is lehet, hogy hogy érzik magukat ebben a
konszolidált világban.
A kérdésre tehát az én olvasóimnak azzal felelek, hogy: Köszönöm vál
tozatlanul, s ezt a feleletet sokatmondó kézszorításnak szánom.
Prigr. Sv. Ivan, 1929."
A novella (és a szerzői levél) közlését vö.: Bibi. II./8.
Egy elveszett ember. - „Elveszett emberek" címen a Nyugatnak való
megküldésről maradt fenn adat (NAPLÓK, 479. p.), de végül is nem ott,
hanem a Korunkban látott napvilágot Bibi. II./9.). Magyar nyelvű gyűjte
ményes Sinkó-kötetben: Bibi. III./4.
Gyurka felel jézusért. - Első, német német nyelvű közlései: Bibi.
II./13. és 14. Francia nyelven: Bibi. II./24. Horvátul: Bibi. 11/40. Magyarul
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(Hangya András szövegrajzaival): Bibi. II./54. Magyar gépiratai: Bibi. I.
274.
Hűség. - Folyóiratközlés: Bibi. II./11. Újságközlés:Bibl. II./80.
Godofréd űr- - Német nyelvű újságközl.: Bibi. II./17. és 22.; magyarul:
Bibi. II./65. és 75. [mindkétszer a Dolgozókban]. Folyóiratközl.: Bibi.
II./34. és 68. Gyűjteményes (magyar nyelvű) Sinkó-kötetekben: Bibi. III./2.
és 4. - A moszkvai napló 1935. jún. 1-jei bejegyzése szerint létezett francia
nyelvű közlése is: „A Kunnal való találkozásról oldalakat kellene írnom.
(...) Meglepett a memóriája: emlékezett rá, hogy két év előtt a [z] Humanitében megjelent egy kis cikkem, a »M. Godofroi«."
A Dávid kulcsa. - Első közlése a párizsi Europe-ban: Bibi. II./23.
Magyar folyóiratközl.: Bibi. II./43. Újságközl. (Hangya András szövegraj
zával): Bibi. II./63. A párizsi napló dokumentumai között megőrződött
Claude Roulet-nak, a Szépirodalom Svájci Egyetemi Társasága elnökének
Jean Cassouhoz, az Europe akkori főszerkesztőjéhez intézett levele, mely
ben elragadtatva ír Sinkó novellájáról: „...elolvastam Sinkó Ervin úr cikkeit
(...) és »David kulcsat«, melyek az Europe folyóirat 1935 és 1936-os szá
maiban jelentek meg. Nagyon csodálatosnak találom, ahogy az író elmeséli
az eseményeket, jóllehet a téma nemigen alkalmas erre. Azt hiszem,
felfedeztem egy nagy tehetségű mesélőt. Mivel felfigyeltem erre az íróra,
azzal a kérdéssel fordulnék Önhöz, hogy Sinkó úr publikált-e [sic!] az
»Optimistákon«-on kívül más könyveket, vagy készül-e arra, hogy pub
likáljon. Fog-e még írni az Europe folyóirat számára újabb »David kul
csán? Kész vagyok a csodálatára." (NAPLÓK, 582-583. p.). - A párizsi
napló 1937. máj. 22-i bejegyzésében az író így kommentálja e levelet: Mért
volt a Cassounál való látogatás különös öröm (...) Ideadott egy levelet, amit
Svájcból kapott (...) Az ember itt ül egy szobában és hányszor elhagyott
kutyának érzi magát - s közben van valahol egy ember, aki figyel, vár,
szeret - egy olvasó, egy igazi! Micinek [Sinkóné Rothbart Irmának]
örömében könny futotta el a szemét, mikor olvasta a levelet." (NAPLÓK,
357. p.) - E novella Sinkóné fordította német gépiratát vö.: Bibi. I. 2./15.
Viszontlátás. - Fogantatásáról a moszkvai napló 1936. febr. 5-i jegyzete
tudósít: „Éjjel (...) eszembe jutott egy szép novella. Valaki, 20 éves paraszt,
egy évi börtönbüntetés letöltése után utazik hazafelé. Egész úton az asszony
jár a fejében, az asszony teste. Minden, amit lát, az asszony testének
allegóriája. Fiatal házas volt, mikor elvitték a csendőrök. Egész úton már
nem tud másra gondolni, mint a szerelmi örömre, mely otthon vár rá. Ezt
színezi ki száz részlettel gondolatban. S aztán hazaér - és az asszony még
szebb, mint emlékezett rá, szinte csudálkozik, hogy ennyire szép. De - a
szerelmi örömből semmi se lesz, mert egyszerre lelki távolságok derülnek
ki köztük, amik a férfit megfosszák [sic] a lehetőségtől, hogy átölelje az
asszonyt. Szerelem helyett elkeseredett vita - a férfi a kutyáját simogatja,
hogy egyedül marad a szobában." (NAPLÓK, 298. p.). - Az írói ötlet a
Moszkvából való kitoloncolás és a Párizsba való visszatérés után érik no
vellává, ahogy erről az 1937. máj. 19-i naplójegyzet tanúskodik: „Netty [?]
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stockholmi, zürichi s prágai címére el is küldtük a Viszontlátásra [sic] című,
már itt Párizsban, a Qe soir számára írt kis novellát a Mici német fordí
tásában." (NAPLÓK, 355. p.). - A £e soir után a Korunk is megjelenteti
(Bibi. II./25. és 26.), majd 1945 után két-két horvát és magyar sajtóközlésre kerül sor (Bibi. II./41. és 50., ill. 44. és 61.; utóbbi kuriózuma, hogy
mindkét esetben a 7 Nap teszi közzé, kilenc év alatt kétszer...). - Sinkó
Ervin (horvát és magyar) gyűjteményes köteteiben vö.: Bibi. III./1. és 4.
Német nyelvű gépirata: Bibi. I. 2./18.
Georg. - Magyar, német és francia gépiratai: Bibi. I. 2./6., 7. és 8. Fran
cia és magyar újságközl.: Bibi. II./27. és 64. Horvát és magyar Sinkó-kötetben: Bibi. IIL/l.és 2.
Szerelem. - Kéz- és gépiratos eredetijei: Bibi. I.
és I. 2./L, ill. 13.
Francia, horvát és magyar újságközl.: Bibi. II./28., 46. és 59. Magyar és an
gol folyóiratközl.: Bibi. II./35. és 38. Horvát és magyar gyűjteményes Sinkó-kötetben: Bibi. III./1. és 4.
Szeresd magad. - Francia, horvát és magyar sajtóközl.: Bibi. II./29.,
51., 57. és 74. Magyar folyóiratban: Bibi. II./30. Horvát és magyar gyűjte
ményes Sinkó-kötetben: Bibi. III./1. és 4.
Első napom Párizsban. - Francia, horvát, német és magyar sajtóközl.:
Bibi. II./32., 39., 53. és 60. Horvát nyelvű gyűjteményes Sinkó-kötetben:
Bibi. III./l.
Porté de Vanves. - Magyar nyelvű sajtóközl.: Bibi. II./58. Horvát
Sinkó-kötetben: Bibi. III./l.
„Ez minden." - Francia és magyar újságközl.: Bibi. II./37., 76. és 81.
Folyóiratban: Bibi. II./42. és 69. [Mindkétszer a Hídban]. - Horvát és ma
gyar gyűjteményes Sinkó-kötetben: Bibi. III./l. és 2.
A Paradicsom. - Gépiratban: Bibi. I. 2./10. Horvát és magyar újság
közl.: Bibi. II./45. és 56. Horvát és magyar Sinkó-kötetben: Bibi. III./l. és
2.
III. UTOLSÓ BESZÉLGETÉS
Előjáték. - Gépir.: Bibi. I. 2./2. Magyar és horvát folyóiratközl.: Bibi.
II./78. és 79. Gyűjteményes (horvát) Sinkó-kötetben: Bibi. III./3. Anto
lógiában: Bibi. IV./3.
A Dög. - Magyar és horvát folyóiratközl.: Bibi. II./70. és 71. Magyar
újságközl.: Bibi. II./77. Magyar és horvát Sinkó-kötetben: Bibi. III./2. és 3.
Utolsó beszélgetés. - Magyar és horvát folyóiratközl.: Bibi II./72. és
73. Gyűjteményes (horvát) Sinkó-kötetben: Bobl. III./3.

351

BIBLIOGRÁFIA
I. Sinkó Ervin kéz- és gépiratos novellái, elbeszélései és
prózatöredékei az írói hagyatéktárban
I. 1. kéziratok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kérlelhetetlen szerelem (2 vált., 7 és 9 p.)
A hulla-börze (19 p.)
Annamarie (6 p.)
Miléna (15 p.)
Nikola (töredék, 2 p.)
Marica (2 vált., 70 p.)
Ha megkérdeznék... (35 p.)
Mintha óvakodna... (37 p.)
Hallod, idehallgatsz-e...
Mint a vér az elvérző sebesült kötésén...
I. 2. gépiratok

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

352

Kérlelhetetlen szerelem (7 p.)
Előjáték (32 p.)
Ködben (12 p.)
Gyurka felel Jézusért (6 p.)
Jankó esete a szerelemben (30 p.)
Georg (4 p.)
Georg (Berechtigte Übersetzung aus dem Ungarischen von Irma Rothbart, 5 p.)
Georg (Traduit par Lucie River, 5 p.)
Mária Terézia királykisasszony... (töredék, 69 p.)
A Paradicsom (részlet, 9 p.)
Péter munka nélkül (2 péld., 4 p.)
Csévó Rózsi csatát veszt (2 péld., 11 p.)
Bü'nbeesett szerelem ( 2 péld., 5 p.)
Öreg legény vendége (vö. Egy csésze tea, 2 péld., 5 p.)
Der Schlüssel des David (A Dávid kulcsa, Autorisierte Übersetzung aus
dem Ungarischen von Irma Rothbart, 2 péld., 6 p.)
Marcellas Abenteuer (Késői nyárnap Marcella életéből, 22 p.)
Herr Andreas wird bewaffnet (András úr fegyverben, 2 péld., 7 p.)
Wiedersehn (5 p.)
Beschwörung (Autorisierte Übersetzung aus dem Ungarischen von Lili
Bier, 6 p.)
Der Unpolitische (2 p.)
Van egy mindenki más számára rejtett világ... (töredék, 2 péld., 12 p.)

II. Lapokban és folyóiratokban közölt novellái és
elbeszélések
1925-1977

1. Lang József bűnügye I—11_ - Testvér, Bécs, 1925/1. és 2. sz., 14-17. és
55-60. p.
2. Mr. Black feljegyzései Árvay Ábris esetéről I-Il., Testvér, 1925/6. és
7-8. sz., 179-190; 226-241.
3. Késői nyárnap Marcella életéből. - Testvér, 1925/10. sz., 305-314.
4. Péter munka nélkül. - Bácsmegyei Napló, Szabadka, 1927. márc. 18.,
4.
5. Angéla. - Nyugat, Bp., 1927., II. könyv, 16. sz., 268-276.
6. Az utolsó csésze tea. - Bácsmegyei Napló, 1927. dec. 25., 45.
7. Ködben. - Bácsmegyei Napló, 1929. júl. 7., 21.; Nyugat, 1929., II.
könyv, 15. sz., 167-171.
8. Az idegen. - Almanach 1929. A Bácsmegyei Napló karácsonyi mellék
lete, 100-104.
9. Egy elveszett ember. - Korunk, Kolozsvár, 1931/4. sz., 248-251.
10. Der Graue Alltag [A szürke hétköznap. Ford. Kertész Klára = Sinkóné
Rothbart Irma]. Frauenrecht, Aarau-Zürich, 1931/4. sz., 3-5.
11. Hűség. - Nyugat, 1931., I. könyv, 9. sz., 590-592.
12. Herr Andreas wird bewaffnet [András úr fegyverben. Ford. Rothbart
Irma]. - Arbeiter-Zeitung, Wien, 1931. okt. 18., 18.
13. Gyurka springt fur Jesus ein [Gyurka felel Jézusért. Ford. Rothbart
Irma]. - Neue Weichnachten, Bielefeld, 1931. dec. 24., 13-14.
14. Gyurka springt für des Christkind ein [Gyurka felel a Kisdedért. Ford.
Rothbart Irma]. - Der Kuckuck, Wien, 1931. dec. 27., 8. és 12. p.
15. Kleine Biographie [Rövid életrajz. Ford. Rothbart Irma]. - Der Wiener
Tag, 1932. jan. 6., 15-16.
16. Der Unpolitische [Az apolitikus. Ford. Rothbart Irma]. - Der Sonntag,
Dresden, 1932. okt. 9., 2.
17. Herr Godofréd [Godofréd úr. Ford. Rothbart Irma]. - Arbeiter-Zeitung,
Wien, 1932. nov. 12., 23.
18. Péter ist arbeitlos [Péter munka nélkül. Ford. Rothbart Irma]. - Das
kleine Blatt, Wien, 1932. nov. 29., 3-4.
19. Der Unpolitische [Az apolitikus. Ford. Rothbart Irma]. - Die Wiener
Weltbühne, 1932. dec. 29., 434.
20. Kleines Ereignis. Budapest 1919 [Egy kis esemény. Budapest, 1919.
Ford. Rothbart Irma]. - Der Wiener Tag, 1933. jan. 22., 14.
21. Der Unpolitische [Az apolitikus. Ford. nélk.]. - Der Bücherwurm,
Wien, 1933/2. sz., 3^t.
22. Herr Godofréd [Godofréd úr. Ford. Rothbart Irma ]. Der Wiener
Bücherwurm, 1933/4. sz., 3-4.

353

23. La clef de David [A Dávid kulcsa. Ford. Yvonne Pujade]. - Europe,
Párizs, 1936. márc. 15., 307-314.
24. Georget remplace Jésus [Gyurka felel Jézusért. Ford. Yvonne Pujade].
Qe soir, Párizs, 1937. máj. 25., 2.
25. Le retour [Viszontlátás. Ford. Lucie River]. - £ e soir, 1937. máj.
29., 2.
26. Viszontlátás. - Korunk, 1937/6. sz., 528-530.
27. Georges [Georg. Ford. Lucie River]. - Qe soir, 1937. jún. 23., 2.
28. Amour [Szerelem. Ford. Anne Roger]. - £ e soir, 1937. júl. 21., 2.
29. Apprende a s'aimer [Szeresd magad. Ford. Lucie River]. - QQ soir,
1937. júl. 26., 2.
30. Szeresd magad. - Korunk, 1937/7-8. sz., 636-637.
31. Jeannot, le dupé [Jankó, a balek. Ford. Anne Roger]. - Qe soir, 1937.
aug. 23., 2.
32. Premier jour á Paris [Első napom Párizsban. Ford. Anne Roger]. - £ e
soir, 1937. szept. 11., 2.
33. Une brave epouse [A jó feleség. Ford. Anne Roger]. - Qc soir, 1937.
okt. 4., 2.
34. Godofréd úr. - Korunk, 1937/11. sz., 927-928.
35. Szerelem. - Korunk, 1938/1. sz., 22-24.
36. Pischti [Pisti. Ford. Rothbart Irma]. Arbeiter-Zeitung, Basel, 1938. febr.
21., 3-4.
37. „ C est tout" [„Ez minden." Ford. Anne Roger]. - Le populaire de Paris,
1938. márc. 28., 2.
38. Love [Szerelem]. - New Writing, London, 1938., V. évf. 200-202. p.
39. Moj prvi dan u Parizu [Első napom Párizsban]. - Novosti, Zágráb,
1941. márc. 16., 19.
40. Đurka pomaže lsusu [Gyurka felel Jézusért]. - Republika, Zgb.,
1946/2. sz., 173-176.
41. Povratak [Viszontlátás]. - Ilustrirani Vjesnik, Zgb., 1946. jún. 23.,
14-15.
42. Ez minden... - Híd, Újvidék, 1947/7. sz., 581-583.
43. Dávid kulcsa. - Híd, 1947/11. sz., 859-862.
44. Viszontlátás. - 7 Nap, Szabadka, 1947. nov. 7., 8.
45. Raj I—II. [A Paradicsom]. - Ilustrirani Vjesnik, 1948. nov. 13. és nov.
20., 8-9; 6-8. és 13. p.
46. Ljubav [Szerelem]. - Ilustrirani Vjesnik, 1948/126. sz., 9.
47. U magli [Ködben]. - Ilustrirani Vjesnik, 1948/131. sz., 12.
48. Dobra supruga. Iz Aronovih priča [A jó feleség. Áron történeteiből]. Ilustrirani Vjesnik, 1949. ápr. 30., 10-11.
49. Dobra supruga [A jó feleség]. - Radnica, Zgb., 1950/12. sz., 14-15.
50. Povratak [Viszontlátás]. - Ilustrirani Vjesnik, 1950/266. sz., 12-13.
51. Voli sebe [Szeresd magad]. 20. oktobar, 1950. nov. 11., 312. sz.
52. Maestro Andreo [András gazda. Horvátból ford. Božidar Vančik]. - La
sudastelo, 1951/2. sz., 9-12.
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53. Mein erster Tag in Paris [Első napom Párizsban]. Der Schaffende,
1952. jan. 20.
54. Gyurka felel Jézusért. - Magyar Képes Újság, Zágráb, 1952. márc. 15.,
6-7.
55. Dobra supruga [A jó feleség]. - Slobodna Dalmacija, Split, 1952. máj.
14., 2269. sz.
56. A Paradicsom (részlet). - 7 Nap, 1952. jún. 29., 26. sz.
57. Szeresd magad. - 7 Nap, 1953. okt. 18., 7.
58. Porté de Vanves. - 7 Nap, 1953. dec. 6., 7.
59. Szerelem. - Magyar Képes Újság, 1954/1. sz., 5.
60. Első napom Párizsban. - 7 Nap, 1954. febr. 7., 7.
61. Viszontlátás. - 7 Nap, 1955. jún. 12., 7.
62. Csévó Rózsi csatát veszt. - Dolgozók, Újvidék, 1955. júl. 12., 6-7.
63. A Dávid kulcsa. - 7 Nap, 1955. júl. 24., 7.
64. Georg. - 7 Nap, 1955. szept. 25.
65. Godofréd úr. - Dolgozók, 1955. dec. 13., 12-13.
66. Ködben. - Dolgozók, 1955. dec. 20., 50. sz.
67. Angéla. - 7 Nap, 1956. máj. 5., 22-23.
68. Godofréd úr. - Híd, 1958/12. sz., 965-966.
69. Ez minden. - Híd, 1958/12. sz., 966-968.
70. A Dög. - Híd, 1962/4. sz., 315-323.
71. Stručnjak. - [A szakértő, vö. A Dög]. - Forum, Zágráb, 1962/6. sz.,
830-839.
72. Utolsó beszélgetés. - Híd, 1963/9. sz., 849-870.
73. Poslednji razgovor [Utolsó beszélgetés]. - Forum, 1963/10. sz.,
535-558.
74. Voli sebe [Szeresd magad]. ŽelezniČke novine, 1963. nov. 20., 93. p.
(melléklet)
75. Godofréd úr. - Dolgozók, 1963. dec. 2., 49. sz.
76. Ez minden. - Dolgozók, 1964. jan. 24., 3. sz.
77. A Dög. - Dolgozók, 1964. máj. 22., 20. sz.
78. Előjáték. - Híd, 1964/10. sz., 1104-1123.
79. Predigra [Előjáték]. - Forum, 1964/11. sz., 581-604.
80. Hűség. - Magyar Szó, Újvidék, 1967. ápr. 2., 13.
81. Ez minden. - Magyar Szó, 1977. márc. 27., 14.

III. Gyűjteményes Sinkó-kötetekben
publikált kisprózák
1. Pripovetke (Elbeszélések [tkp. novellák és kisregény].- Trat.:
Elemér főhadnagy - András gazda - Ködben - A jó feleség - A Paradicsom
- Szerelem - Viszontlátás - Első napom Párizsban - Georg - Ez minden Porté de Vanves - Szeresd magad. - Utószóként: Az író önmagáról). Zora,
Državno izdavačko poduzeće Hrvatske, Zgb. 1950. 204 p.
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2. Aegidius útra kelése és más történetek (Tart.: Hotel Sumartin Anno
Domini 1942 - Aegidius útra kelése - Elemér főhadnagy - Godofréd úr - A
Paradicsom - Ködben - Georg - Ez minden - Angéla - Áron szerelme - A
Dög). Forum Könyvkiadó, Újvidék 1963., 434 p.
3. Pjesme u prozi. Pripovijetke. Zapisi. Ogledi (Prózaversek. Elbe
szélések. Naplójegyzetek. Tanulmányok. Sajtó alá rend. Mariján Matković.
- Tart.: Mariján Matković: A csodálatos kiránduló kirándulása - Sinkó
Ervin horvátul megjelent főműveinek jegyzéke - Fontosabb [horvát nyelvű]
kritikairodalom S. E. munkásságáról - Prózaversek: Csodálatos kiránduló
[vö. Jó beszélgetés c. ciklus].- Elbeszélések [és kisregények!]: Aegidius
útra kelése - Elemér főhadnagy - A Dög - Utolsó beszélgetés - Előjáték. Tanulmányok [és esszék]: Candide, avagy az optimizmus - Töredékek nagy
költője, Iszaak Emmanuilovics Bábel - Mit adhat a költő? - A Szentlélek
lovagja [Ady Endre] - Miroslav Krleža műve - A poéta, aki mindnyájunké
[M. Krleža]. - Naplójegyzetek: Suboticai három napom 1963-ban Budapesti mozaik - Napról napra. - Mariján Matković: Megjegyzések).
Matica Hrvatska - Zora, Zgb. 1969., 482 p.
4. Don Qiújote útjai (Válogatta, az előszót írta és jegyzetekkel ellátta
Bretter György. - Tart.: Bretter György: Sinkó Ervin, avagy a csodálatos
illúzió története. - Esszék, tanulmányok, bírálatok [a Korunk 1926-1938-as
évfolyamaiból]: Egzisztencia és látszat - Middlesex és Utópia Szocializmus és vallás - Heinrich von Kleist - André Malraux új regénye Don Quijote útjai - Szemben a bíróval. - II. Elbeszélések [tkp. novellák,
ugyanonnan]: Egy elveszett ember - Viszontlátás - Szeresd magad Godofréd úr - Szerelem. - Függelék: Vita a „Homokóra madarairól": Déry
Tibor: A homokóra madarai - Sinkó Ervin: A homokóra madarai egy 3. fel
szólaló megvilágításában - Pap József: Válasz Déry Tibornak - Déry Tibor:
Csicsergés a homokóra körül - Jegyzetek [S. E. könyveinek jegyzékével]).
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1975., 270 p.

IV. Antológiákban és más gyűjteményes
közölt Sinko-kisprózák

kiadványokban

1. Péter munka nélkül. In: A Magyar Szó népnaptára. Magyar Szó Lapés Könyvkiadó Vállalat, Újvidék 1956.
2. Ködben. In Bori Imre: Irodalmi hagyományaink. Kilenc évszázad
írásaiból. Forum Könyvkiadó, Újvidék 1971.
3. Előjáték. In: Különös ajándék. Jugoszláviai magyar elbeszélők.
Forum, Újvidék 1975.
4. Angéla. In: Magyar elbeszélők 20. század, III. kötet. Szépirodalmi
Könyvkiadó, Bp. 1977.
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4. Đuro Šnajder: Pripovijetke Ervina Šinka. - Književne novine, Belgrád,
1950. nov. 7., 3.
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febr. 21., 7. sz.
12. Varga Imre: Sinkó Ervin: Aegidius útra kelése és más történetek. Alföld, Debrecen, 1965/5. sz., 86-87.
13. Bori Imre: Sinkó Ervin, a szépíró. - Híd 1967/5. sz., 409-413.
14. Faragó Kornélia: A tudatküszöbön innen [Sinkó Ervin: A Paradicsom.]
Új Symposion, Újvidék, 1976., 140. sz., 453-454.
15. Mák Ferenc: Látszat és igazság. [Sinkó Ervin: A Dög]. - Új Sympo
sion, 1976., 140. sz., 455-456.
16. Vass Éva: A „minden lehetséges" diadala és tragédiája [Sinkó Ervin:
Ködben]. Új Symposion, 1976., 140. sz., 456-458.
17. Bori Imre: A novellista húsz esztendeje. In: Bori Imre: Sinkó Ervin.
Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1981., 327 p.
18. Vajda Gábor: Állapot és folyamat I-II. - Képes Ifjúság, Újvidék, 1982.
febr. 10. és 17., 16. és 17. p.
19. Thomka Beáta: Novellatípusok a két háború közötti jugoszláviai ma
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Sinkó Ervin író, irodalomtör
ténész, akadémikus, az újvi
déki Magyar Tanszék alapító
tanszékvezető tanára, a XX.
századi magyar
irodalom
történet első kétharmadának
egyik legtermékenyebb alko
tója Apatinban született 1898ban és Zágrábban hunyt el
1967-ben
Magyarul eddig megjelent könyvei:
Versek: Éjszakák és hajnalok, 1916; A fájdalmas Isten, 1923;
Vándorbotom meg-megtorpan, 1977; A hontalanság énekei,
1999. Elbeszélések: Aegidius útra kelése és más történetek,
1963. Kisregények: Áron szerelme I—II., 1989. Regények:
Tizennégy nap, 1950, 1966, 1982; Optimisták, 1953-55, 1965,
1979. Drámák: A máglya tövében, 1923; Elítéltek, 1953.
Naplók: Nehéz honfoglalás (1939-1944), 1971 (bezúzva); Hon
foglalás előtt (1939-1942), 1976; Az út (1916-1939), 1990;
Bezúzott háborús napló (1939-1944), 2000. Emlékiratok: Egy
regény regénye, 1961, 1985, 1988; Szemben a bíróval, 1983.
Politikai közírás: A vasút, 1948; Akik nem tudják, mi fán terem
a szemérem, 1949; Kísértet járja be Európát, 1952; A mi má
sodik forradalmunk, 1953. Esszék: Epikurosz hervadt kertje,
1964; Don Quijote útjai, 1975; Szemben a bíróval, 1977;
Krleža, 1987. Irodalomtörténet: Magyar irodalom, 1961, 1963;
Csokonai életműve, 1965.
Horvát, szerb és német nyelven eddig 18 könyve látott napvi
lágot. Az ötvenes években magyar, horvát és szerb színpadokon
játszották drámáit. A Magyar Televízió és az Újvidéki Televízió
hétrészes sorozatban ekranizálta az Optimistákat (1984).
Életútjáról dokumentumfilm készült s egy-egy
magyar és horvát dokumentumdráma íródott.
B J I
Életművével eddig négy önálló kötet, egy
f
disszertáció s több mint félezer könyvismertető, kritika és tanulmány foglalkozott.
^flr
Az opus jelentős része még kiadatlan.

„ N e m csak a m a g y a r »posztzsdanovista« avagy R é v a i
József-i, a »revizionista« jugoszláviai m a g y a r irodalommal
s z e m b e n m é g d o g m a t i k u s a n kirekesztő irodalompolitikán
múlott ( . . . ) , h ° g y nemzeti irodalmunk 1961-ben megjelent
reprezentáns műfaji antológiája, a Magyar elbeszélők I-IV.
kötete m é g n e m vett tudomást Sinkó Ervin kisepikájáról.
Hisz ami kiadástörténeti tekintetben nincs föltárva, viszony
lagos teljességében felmutatva, műfajtörténeti é r t é k m é r é s r e
előkészítve, az m é g a legjobb indulatú és legszélesebb lá
tókörű antológiaszerkesztők számára s e m létezik, objektíve
sem létezhet. (...)
M i k é n t ezt jó előre nyomatékosítottuk, jelen kiadvá
nyunk is csupán viszonylagos teljességre tarthat igényt.
Közli ugyan Sinkó Ervin v a l a m e n n y i , lapokban és folyóira
tokban anyanyelven megjelent novelláját és elbeszélését, s
az írói h a g y a t é k b a n m e g ő r z ő d ö t t teljes é r t é k ű ( n e m
töredékes) közöletlen alkotásokat is. Ellenben n e m közli
azokat a novellákat és elbeszéléseket, a m e l y e k csak n é m e t ,
francia és horvát nyelven láttak napvilágot vagy őrződtek
m e g az írói hagyatéktárban, á m m a g y a r eredetijük, sajna,
nem maradt fenn. Szépirodalmi műfajokról lévén s z ó , az
a n y a n y e l v r e való visszafordításukat ugyanis a sajtó alá ren
dező n e m tartotta célszerűnek; filológiai s z á m o n t a r t á s u k a t
azonban a kötet függelékeként publikált Bibliográfia 1-2.
fejezete révén m i n d e n k é p p e n biztosította.
A z ilyen értelemben vett, csupán viszonylagos teljesség
ellenére is legyen szabad remélni, hogy k i a d v á n y u n k k a l a
kisepikus Sinkó Ervin nehéz honfoglalása is a v é g é h e z ér, s
a novellista és elbeszélő is megkapja a m a g a adekvát érték
helyét a X X . század e g y e t e m e s m a g y a r k i s p r ó z a t ö r t é netében. S természetesen a sok műfajú sinkói é l e t m ű v e t
eddig is kedvelt o l v a s ó k ö z ö n s é g befogadói tudatában i s . "

(Részlet az előszóból)

