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Első hang

Most már biztos, hogy sikerülni fog. Én ugyan ed
dig is meg voltam győződve róla, de senki sem akart 
hinni nekem, hiába szaladtam fűhöz-fához, minden
kihez, akiről azt hittem, hogy ért az ilyesmihez. Ki
sült róluk, hogy valamennyien bolondok. Nem hiszik 
el, hogy ilyesmit lehet csinálni, hogy én ilyesmire 
képes vagyok. Pedig nagyon egyszerű. Nem kell 
hozzá egyéb, csak egy csomó kerék, tengely, lánc, 
fogaskerék, miegymás. És még valami, ami az egészet 
átsegíteni a holtponton. Hát igen, a holtpont. Itt 
még egy kis baj van, ez még nincs megoldva. Per
sze, a holtpont. . . Mindig a holtponton akad meg. 
Azért is nevezik holtpontnak, nem igaz? Mindig ott 
fenekük meg a dolog. Átkozott holtpont, de azért 
én mégis legyőzöm. Átgázolok rajta, és eltaposom, 
mint valami nyomorult férget. Legyőzöm, mert az 
ember mindent legyőz. Éppen egy ilyen kis vacak 
holtponttal ne tudnék elbánni, amikor már minden 
mást megoldottam? Olyan nincs, csak idő kérdése 
az egész. De ők ezt nekem nem akarják elhinni. Azt 
mondják: bolond vagyok. Hát csak mondják! A vé
gén úgyis kiderül, hogy ők a bolondok. Nevethet
nek rajtam, amennyit akarnak. A végén úgyis én fo-



gok nevetni, amikor kiderül, hogy nekem volt iga
zam. Ügy fogok nevetni, hogy megremegnek tőle a 
falak. Már most is nevetek, ha arra gondolok, ho
gyan fognak rám nézni akkor. Meg fognak zöldülni 
az irigységtől! Hej, micsoda nap lesz az! Mindenki 
rólam fog beszélni! . . .

. . .  És még ők mondják most nekem, hogy nem le
het örökmozgót készíteni, kár vele foglalkozni, és 
okosabb dologgal is tölthetném az időmet. Meg 
hogy energiapazarlás az egész, ők mernek beszélni! 
A kis lelkek, a senkik, a fantáziátlanok, akik nem 
látnak tovább az orruknál. Mindig ők beszélnek, és 
elkeserítik az életét azoknak, akik többet tudnak ná
luk. Károgó varjak, mindenre előre azt mondják, 
hogy nem fog sikerülni. Ha csak ilyen emberek vol
nának a világon, még mindig barlangokban laknánk, 
és nyers húst ennénk. De szerencsére nemcsak ilye
nek vannak, hanem itt vagyunk mi is, akik elöre- 
visszük az emberiséget. Mi, akik mindig újat aka
runk, szűz területre lépünk, és világítunk. Ok pedig 
csak kérődznek, és birkaszemeket meresztenek ránk, 
meg kárognak és epés megjegyzéseket tesznek. Más
ra úgysem képesek, semmiben sem hisznek. Régeb
ben is, mikor a gőzgépet, a vasutat meg a repülőgépet 
feltalálták, akkor is károgtak. És mégis sikerült! 
Utána persze hozsannáztak. Most már a világűrt ost
romoljuk, és azt is meghódítjuk. Mert amit az ember 
akar, az sikerül! Pont ez, az örökmozgó ne sikerülne, 
az emberiség régi álma? Egy ilyen régi álomnak 
egyszer feltétlenül meg kell valósulnia! És éppen 
én fogom megvalósítani, a kis, vidéki pénztáros, a 
kis, szürke senki, akit mindenki félbolondnak tart. 
Igenis, én fogom megvalósítani, én, a félbolond. An



nál is inkább, mert most már végre akadt valaki, 
aki megért és a segítségemre lesz. Valaki, aki tá
mogat . . .

Hát igen, nagyszerű fiú ez. Mindjárt láttam, hogy 
nem „közéjük,, tartozik. Rögtön felismertem benne 
a rendkívüli embert. Nemrég érkezett, itt vett ki 
bútorozott szobát a házban. Ha hinnék az ilyesmi
ben, azt mondanám, a gondviselés küldte ide. Mikor 
megtudtam, hogy mérnöknek készül, és itt prakti
zál a városban, megmutattam neki a találmányomat. 
Átnézte, megvizsgálta, majd rövid gondolkodás után 
így szólt (olyan jólesett nekem minden szava, hogy 
pontosan megjegyeztem őket):

— A maga találmánya igazán rendkívüli valami. 
Ha sikerül, nagy szenzáció lesz belőle. Kár, hogy 
ilyen silány anyagból készült, ilyesmiből ezt nem le
het megcsinálni. Majd én segítek magának. Egy kis 
változtatásra lesz szükség, és főleg jobb anyagból kell 
elkészíteni. Az ilyen rozsdás holmi nagyon súrlódik, 
ezzel nem lehet legyőzni a holtpontot.

Aztán elmagyarázta elgondolását: ketten fogjuk 
elkészíteni a gépet. Ez már biztos sikert jelent. Az 
én zsenialitásomnak és az ő szaktudásának győznie 
kell. Legyőzzük a holtpontot, hiába makacskodik, 
kettőnknek úgysem állhat ellen.

Csakhogy ehhez most pénz kell. Pénz. Milyen 
szürke, prózai fogalom. Miért is kell mindenhez pénz? 
Gyűlölöm a pénzt, mert mindig szükség van rá. Pénz 
nélkül semmire sem megy az ember. Még szép, új 
fogaskerekeket és csapágyakat sem lehet pénz nél
kül kapni. Sok pénz kell, nagyon sok pénz. Pénzt 
kell szerezni mindenáron. A fiúnak igaza van. Meg 
kell tenni. Nem engedhetem meg magamnak azt a



luxust, hogy gyáva legyek és erkölcsi aggályaim le
gyenek. A cél szentesíti az eszközt. Mi lenne szent 
cél, ha nem éppen ez? Korlátlan mennyiségű energiá
val boldogítani az emberiséget. Különben is, ha a 
találmány sikerül (és miért ne sikerülne?), lesz annyi 
pénzem, amennyit akarok. Hiszen világszenzáció lesz. 
Akkor majd visszafizetek mindent. Addig nem fog
nak rájönni a hiányra. Nem szabad rájönniük! Meg 
kell tenni, mert más kiút nincs.

És mégis félek, nagyon nehéz lesz. Ilyesmit még 
sohasem tettem. Most, öreg fejjel fogjak hozzá? Én, 
aki mindig olyan becsületes voltam, és akit általában 
úgy ismernek, hogy van egy bogara, de különben 
nagyon megbízható. De kik ismernek úgy? A szür
kék, nekik pedig nem tartozom felelősséggel. Engem 
az ő véleményük egyáltalán nem érdekel. A végén 
úgyis a nyakamba fognak borulni, és mindent meg
bocsátanak. Mégis szörnyen nehéz lesz megtenni. 
Reszketni fog a kezem, mikor kinyitom a fiókot, lük
tet majd a halántékom, és érezni fogom, amint fel
kavarodik a gyomrom. Pedig le kell hogy győzzem 
ezt a félelmet, és meg kell tennem. Mert ezen múlik 
most minden, de ezen nem múlhat semmi. Meg kell 
tennem, már holnap. Egy napot sem szabad tovább 
várni. Akárhogy is, de meg kell tennem. Mindenáron 
meg kell tennem!

Második hang

Azt hiszem, az öreg ma végleg megpuhul. Már na
gyon ingadozott, amikor elváltunk. Az éjszaka nem
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alszik majd, és reggelre kampec lesz. Holnap meg 
fogja tenni. Ha nem, holnapután egészen biztosan.

Lám, lám, mennyi lehetőség rejlik egy ilyen vén 
bolondban! Ki hitte volna! Mulatságos, hogy micsoda 
alakok kerülnek az ember útjába. Szegény öreg, de 
jót nevettem rajta magamban. Persze csak magam
ban, nem úgy, mint mások, nyíltan a szemébe. Ilyes
mit én nem teszek, olyan ostoba nem vagyok. A töb
biek szamarak, kinevetik, és nem sejtik, milyen hasz
nos is lehet egy ilyen félkegyelmű. Kinevetik, ahe
lyett, hogy kihasználnák a lehetőségeket, amelyeket 
nyújt. Hát csak nevessenek, a kihasználást pedig 
hagyják nekem.

Ha elgondolom, mégiscsak rendkívüli ember va
gyok én. Elém toppan egy ilyen hóbortos, vén fickó, 
kitálalja a rögeszméjét, és én rögtön rájövök, hogy 
mit kínál fel benne az élet. Rögtön kész volt a ter
vem, egy csapásra világos lett előttem minden. Azon
nal tudtam, mit kell tennem.

Milyen jó, hogy ostoba és bolond emberek vannak 
a világon. Nem is tudom, mit csinálnék nélkülük? 
Ök a lépcsőfokok, amelyeken feljebb jutok. Elvégre 
lépcsők nélkül nem lehet felfelé haladni. Természe
tes dolog. Hogy a lépcsőknek is fáj? Lehet. Szeren
cse azonban, hogy csak a saját fájdalmát érzi az 
ember. Mi is lenne, ha még azt is éreznénk, ami más
nak fáj? Elgondolni is rossz, egyetlen nyugodt per
cünk sem lenne, örökké nyilallásokat éreznénk. Nem 
sokáig bírnánk az életet. Különben kár erről filo
zofálni. A filozofálás mindig csak fékezi az embert, 
gátolja a cselekvésben. Én pedig éppen azért vagyok 
rendkívüli ember, mert cselekedni tudok. Belelátok az 
emberek leikébe, a veséjükbe, ha úgy tetszik, meg



látom, mit rejtegetnek számomra, gyorsan felmérem 
a helyzetet, azután cselekszem. Lehetőleg gátlások 
nélkül. Ez a fontos, ebben van a hatalmam, ebben van 
az erőm. Mindig megtalálom a helyes utat. Lám, most 
is milyen tisztán és világosan kirajzolódott előttem ez 
a terv. Nagyon egyszerű. Adva van egy mániákus, 
akit' mindenki kinevet a rögeszméje miatt, senki sem 
érti meg, és senki sem veszi komolyan. Mármost mi 
kell ide? Valaki, aki megérti a „félreismert zseni”-t, 
és „munkájában támogatja” . Ez a valaki aztán azt 
tehet vele, amit csak akar, kenyérre is kenheti, ha 
akarja. Hálás szerep, szívesen eljátszom. A többi már 
magától megy. Az öreg holnapra vagy legkésőbb hol- 
naputánra kihozza a pénzt, átadja nekem, erre én 
elutazom „alkatrészeket vásárolni” . Mire a dolog ki
sül, én már régen túl leszek a határon. Egyszerű, 
mint a pofon. Csak cselekedni kell. Egy kis bátorság 
kell hozzá, semmi más.

Persze tudom, hogy amit teszek, az aljasság. Ezt 
nyugodtan bevallhatom magamnak. Elvégre önma
gamhoz csak őszinte lehetek. Olyan ostoba úgysem 
vagyok, hogy másokhoz is őszinte legyek. Ez az eset 
azonban csak addig áll fenn, amíg ragaszkodunk ah
hoz a felfogáshoz, hogy ostoba embereket kihasználni 
aljasság. De vajon csakugyan aljasság-e? Végered
ményben talán azért vannak ostoba emberek a vi
lágon, hogy legyen kit kihasználni. Maga a történe
lem sem áll másból, mint hogy az emberek egyik 
része ostobaságokat követ el, másik része pedig ki
használja. Éppen én ne tegyem ezt, pont én ne merjem 
ezt megtenni? Ha nem merném, ez azt jelentené, 
hogy azok közé tartozom, akiket kihasználnak, más



szóval azt, hogy ostoba vagyok. Én pedig nem vagyok 
ostoba, és nem is akarok az lenni.

Pedig ha az öreg helyzetét nézem, nagy csalódás 
lesz ez neki. Ha elgondolom, mennyire örül, milyen 
boldog most, hogy talált végre egy „megértő lelket” . 
Hideg zuhany lesz ez számára. Egy szép álom össze
omlik. Az én álmom viszont megvalósul. Tragikus, 
de az álmok csak mások álmainak árán valósulhatnak 
meg. Erről nem én tehetek. Ilyen az élet! Én pedig 
sokat akarok az élettől. Éppen azért akarok sokat, 
mert rendkívüli ember vagyok. Nekem több jár az 
élettől, mint másoknak, bár azt hiszem, mindenki
nek annyi jár, amennyit kiharcol magának. Szegény 
öreg fickónak le kell buknia, hogy én érvényesülhes
sek. Ezért lélekben mindig hálás leszek neki. De mit 
is törődöm vele egyáltalán! Ez érzelgés. A cselekvő 
ember ne legyen érzelgős. Aki előre akar haladni, 
csak előre nézzen, és ne jobbra meg balra, főleg pe
dig ne a lába alá. Ami ott van, az nem valami kel
lemes látvány, de fő, hogy az ember minél előbb 
megtisztítsa utána a cipőjét. De miért félek szembe
nézni a dologgal, amit művelek? Mi történhet az 
öreggel? Egyszerűen lakat alá kerül egy kicsit. Talán 
ő lesz az első. akit leültetnek? Az a kérdés csak, ho
vá ültetik? . . . Eh, bánom is én! Vitatkozzanak a jo
gászok és az idegorvosok arról, hol a helye, a börtön
ben-e vagy az elmegyógyintézetben.

Mégis jó volna tudni, mit csinál most. Bizonyára 
ébren fekszik az ágyában, vívódik önmagával, hogy 
megfogadja-e tanácsomat. Csak vívódjon, a végén 
úgyis meg fogja tenni. Neki az ilyesmihez még ví
vódnia kell, nem úgy, mint nekem, aki a cselekvés 
embere vagyok.



Csak azt szeretném tudni, miért nem tudok ma el
aludni? Nem szoktam ilyen soká ébren feküdni. Egy 
kissé talán ideges lehetek. Na persze, lámpaláz! Lám
paláz életem első nagy tette előtt. Nem is csoda! El
végre az embernek idegei is vannak, s még a vaside
gek is túlfeszülhetnek. Mintha valami szorongatná 
a torkomat, és keserű ízt érzek a számban. . .  No 
nézd, a végén még kiderül, hogy lelkiismeret-furda- 
lásom van . . .  Á, dehogy, velem az ilyesmi nem szo
kott megtörténni. Ez a gyengék és habozok tulaj
donsága. Én nem szoktam habozni, mert én a cse
lekvés embere vagyok. Cselekedni akarok, és csele
kedni is fogok. Nem hátrálok meg egy kis izgalom 
elől. Nem én! Nem olyan fából vagyok én faragva!

És mégis olyan különös, hogy nem tudok elaludni. 
Különös, nagyon különös. Furcsa és érthetetlen. Ezt 
az éjszakát már nyilván álmatlanul töltöm, de hát 
ebbe bele kell törődni. Egészen simán mégsem megy 
az ilyesmi. Különben egy kis izgalomra szükség is 
van. Azt mondják, úgy szép az élet, ha zajlik. Ha 
nem így volna, nagyon unalmas lenne.

De vajon el tudok-e majd aludni azután, ha már 
megtettem? Később, ha majd biztonságban leszek 
egy külföldi szállodában. Nem fogok-e akkor is ál
matlanul forgolódni az ágyamban, és éjszakának ide
jén arra kényszerülni, hogy felkeljek, kikönyököljek 
az ablakon, a csillagokat bámuljam, és szívjam egyik 
cigarettát a másik után? És mi lesz, ha soha többé 
nem tudok elaludni? Ha majd kénytelen leszek va
lami altatót szedni, luminált vagy Veronáit, mit tu
dom én? Nem lenne-e jobb, hagyni a fenébe az egé
szet, most rögtön felkelni, odamenni az öreghez, és 
ezt mondani: „Nézd, te vén szamár, ez az egész do-



lóg csak egy hülye tréfa volt. Verd ki a fejedből ezt 
a marhaságot! Fordulj a másik oldaladra, és aludd 
ki magad”?

Ügy? Szóval gyáva vagyok? Az utolsó percben 
meg akarok hátrálni? Berezeltünk! Takarodó! . . .  
Nem! Azért sem! Azért is megteszem! Én a cselek
vés embere vagyok. Megteszem, azért is megteszem!
(1960)



Az asztalnál ült és írt. A sárga villanyfénytől el
árasztott szobában tökéletes volt a csend, csak az óra 
ketyegett. Az óraketyegés azonban inkább a csend 
része volt, teljesen a csendhez tartozott, úgy, hogy 
ha az óra váratlanul megáll, bizonyára ijedten fel
riad, mintha valami hirtelen zajt hallott volna. Kar
csú ujjai ráfeszültek a töltőtoll sima, fekete testére. 
A toll sebesen haladt a fehér papíron, alóla egymás 
után kerültek ki az egyenletes, apró, de határozott 
betűkkel írt sorok. A kéz, amely írt, egy pillanatra 
sem állt meg, nem tétovázott, hanem határozottan 
haladt a maga útján, mint aki tudja, mit cselekszik. 
Teljesen egyedül volt a szobában, senki sem zavarta 
levélírás közben:

„Kedves Barátom!
Tudom, hogy megütközöl azon, hogy mindazok 

után, ami közöttünk történt, egyszerűen csak ked
ves barátomnak szólítalak. Tudom, hogy te valami 
egészen mást vártál tőlem, mert te a magad végtelen 
hiúságában megszoktad, hogy rajongó és áradozó le
veleket kapjál, én azonban egyszerűen csak kedves 
barátomnak szólítalak, s ezt is csak azért teszem, mert 
úgy vélem, ez a megszólítás most elég hűvös ahhoz, 
hogy kellőképpen lehűtsön és meglepjen. Tudom, hogy 
most nagyon csodálkozol, s én őszintén megmondom, 
nagyon sajnálom, hogy nem láthatlak, amikor ezt a



levelet olvasod. Sokért nem adnám, ha láthatnám az 
arcodat, magasra felvont szemöldöködet, a csodálko
zástól kissé tátva maradt szádat, amint értelmetle
nül meredsz erre a levélre, és nem akarsz hinni a 
szemednek. Mindenképpen érdekes lenne megfigyelni 
téged e levél olvasása közben, amint percről percre 
változik az arcod; most bizonyára nem pózolsz, most 
lehullik az álarc rólad, és te a valódi, meztelen arco
dat mutatod az üres szobádnak, bútoraidnak, a fala
kon függő képeknek, az ablakod előtt levő hársfának 
(magad mesélted, hogy egy öreg hársfa van az ab
lakod előtt), bár tudom, hogy egész lényedet annyira 
áthatja a színészkedés, hogy ezt még akkor sem vagy 
képes levetkőzni, ha nem néz rád figyelő szempár. 
Mert te nagy színész vagy, annyira nagy, hogy még 
akkor is alakoskodsz, mikor magad is őszintének hi
szed magad. Valójában mindig úgy viselkedsz, mint
ha tükörbe néznél, mintha kívülről figyelnéd ön
magadat, mintha minden gesztusodat abból a szem
pontból értékelnéd, hogyan hat az X-re vagy Y-ra. 
Tudom, most újra azt szeretnéd mondani nekem, amit 
az alatt a három hét alatt, amíg ismeretségünk tar
tott, oly sokszor mondtál — azt, hogy fütyülsz az em
berek véleményére; ez azonban csak részben igaz, 
mert te csak addig vagy képes figyelmen kívül hagy
ni az emberek véleményét, míg az érdekeid szem
pontjából közömbös a számodra, amint azonban a 
legkisebb előnyöd is származhat ebből a vélemény
ből, egyszerre nagyon is kínosan kezdesz ügyelni 
arra, hogy mások miként vélekednek rólad. De te el
sősorban mégsem azért színészkedsz, hogy az embe
rek elismerését kivívjad, hanem sokkal inkább azért, 
hogy meg legyél elégedve magaddal, mert számodra



mindenekelőtt a saját véleményed a fontos. Ahogyan 
megigazítod a nyakkendődet, vagy kiveszed zsebed
ből a cigarettatárcádat, ahogy rágyújtasz, ez mind
mind önelégültségedet sugározza. Számodra a leg
nagyobb elismerés önmagadnak az elismerése.

Ezt a levelet azonban nem azért írom, hogy arról 
igyekezzelek meggyőzni, mennyire nem ismered sa
ját magadat, hanem azért, hogy bebizonyítsam, 
mennyire nem ismersz, mennyire félreismertél en
gem. Tudom, sok fáradságomba kerül, míg bebi
zonyítom neked, hogy kezdettől fogva hazudtam, 
hogy semmi sem igaz abból, amit magamról el
mondtam, és végeredményben jobb színész vagyok 
nálad, mert elejétől kezdve az orrodnál fogva ve
zettelek. Elsősorban a hiúságod fog tiltakozni mind
ez ellen, én azonban éppen a hiúságodat akartam 
megsebezni, amikor ebbe a játékba kezdtem, és 
tulajdonképpen most is azt akarom, mikor ezt a 
levelet írom. Nagyon jól tudom ugyanis, hogy neked, 
á vérbeli Don Jüannak nem lesz mindegy, hogy az, 
amit te talán egyik legnagyobb hódításodnak köny
veltél el, tulajdonképpen nem is hódítás, mert hódí
tani csak ott lehet, ahol ellenállásra talál az ember. 
Én pedig nem álltam ellen, csak mímeltem az ellen
állást, mert tudtam, hogy az egész játék így sokkal 
jobban tetszik neked. Tudtam, igazi szoknya vadász 
vagy, akit a nehezen becserkészhető és elejthető vad 
érdekel. Tudtam, hogy számodra nem is annyira a 
vad fontos, hanem a hajsza.

Amikor két nappal az én érkezésem után a mi kis, 
csendes, tengerparti nyaralónkban megjelentél, mind
járt észrevettem, olyan ember vagy, aki, ha semmi
féle kalandban sem lesz része, az egész nyaralást tö



kéletesen elrontottnak tekinti. Te szemmel láthatóan 
azért jöttél ide, hogy felcsípj magadnak valakit. Az, 
hogy magaddal hoztad az ecseteidet, a palettádat, a 
festöállványodat, mind mellékes dolog volt, elsősor
ban azért kezdtél itt festeni, hogy érdekessé tedd 
magad, felhívd magadra az emberek figyelmét, és 
tetszeleghess a művész szerepében. Mert egész mű
vészeted tetszelgés, csak a hiúságodat éled ki benne. 
A te művészeted mesterségbeli tudás csupán, rutin
művészet, amelyből azonban hiányzik a belső átélés, 
és ezért — most megmondom — nem vagy igazán 
nagy művész. Mindjárt ez volt a véleményem rólad. 
(Ezek után el kell ismerned, jól játszottam, amikor 
képeidet elragadtatással csodáltam.) A te művésze
ted csak kifelé ragyog, elkápráztatja a nézőt, de 
mélység nincs benne. Olyan, mint te magad, póz csu
pán.

Elég tehát, ha annyit mondok, hogy mindjárt fel
ismertem benned a valódi szoknyavadászt, és akkor 
az az ötletem támadt, hogy megieckéztetlek, s csor
bát ejtek a hiúságodon, Tudtam, neked mindenek
előtt az a fontos, hogy áldozataid minél szerelme- 
sebbek legyenek beléd, mert ez hízeleg legjobban a 
hiúságodnak. Szereted, ha körülrajonganak, tömjé- 
neznek, csodáló pillantásokat vetnek rád. Szereted 
magadat ellenállhatatlannak tudni. Elhatároztam, 
hogy megjátszom azt a fajta szerelmet, azt a fajta 
odaadást, ami neked a legjobban tetszik. Csak hidd, 
odavagyok érted, a rajongód vagyok, utána annál 
inkább hideg zuhanyként hat majd rád, ha megtudod: 
mindez csak játék volt. Hogy miért tettem mindezt? 
Ezt nem tudnám pontosan megmondani. Talán va-
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lami női szolidaritás késztetett erre, amit az áldoza
taid iránt éreztem. Lehet, de ez most nem fontos.

Az egész játékból azonban nyilván nem lett volna 
semmi, és talán nem is támad ez a furcsa ötletem, 
ha előzőleg nem találok egy jeggyűrüt. Különös, 
ugye? Azt hiszem, a jeggyürű azok közé a dolgok 
közé tartozik, amelyet a legritkább esetben vesztenek 
el az emberek, és igazán nem tudom, hogyan került 
oda a tengerpart homokjába — de ott volt. Ott volt, 
félig betemetve homokkal, alig észrevehetően, én is 
csak azért lettem figyelmes rá, mert véletlenül rá
léptem. Utána sokat tűnődtem azon, hogyan kerül
hetett oda, ki veszthette el. Talán valami csalódott 
szerelmes hajította el, nagy pátosszal, örökkétartó 
szakítást fogadva. A kis gyűrű eredete nyilván örök 
titok marad számomra, én azonban felvettem, és az 
ujjamra húztam. Akkor te még nem voltál ott, és én 
nem is tudom, miért húztam fel a gyűrűt, talán, mert 
egy ilyen magamfajta magános nőnek valami öntu
datlan örömet szerez, ha férjes asszonynak gondol
ják. Nyilván ezért tettem. (Na látod, én is tetszelgek 
magamnak néha.) Határozott célom azonban nem volt 
ezzel a gyűrűvel, amíg te meg nem érkeztél. Csak 
amikor megjöttél, akkor kezdett ez a gyűrű külön
leges, meghatározott szerepet játszani.

Ezek után, azt hiszem, teljesen világos előtted, 
hogy amit a házasságomról, a vak zenetanár férjemről 
meséltem neked, abból egy szó sem igaz. Az egész 
mesét a gyűrűhöz költöttem, valahogy úgy, mint ami
kor a gombok kedvéért varrják a kabátot. Ez a mese 
a vak férjről, akit nagyon szereted és akinek én ál
dozatkész, odaadó felesége vagyak, tökéletesen alkal
mas volt arra, hogy felkeltsem magam iránt az ér



deklődésedet Egyszerre érdekes személy lettem a 
számodra. Tudtam, hogy nem szereted a könnyű nő
ket, túlságosan szimplák és könnyen megszerezhetők. 
Te bizonyos értelemben kuriózumokat gyüjtesz, kü
lönlegességekre vadászol. Amikor feltálaltam neked 
ezt a dolgot, rögtön észrevettem, hogy furcsa fény 
gyúl ki a  szemedben. A vadász nézhet így, amikor 
valami ritka vadat vesz észre, vagy a bogarász, ha 
egy különleges lepkefajra bukkan. Az a tény, hogy 
engem le kell térítened a „hűség útjáról'’ egyszerre 
nagyon érdekessé és kívánatossá tett a szemedben. 
Így aztán igyekeztem minél jobban kihangsúlyozni, 
milyen boldog harmonikus házasságban élek a fér
jemmel. Sokat beszéltem neked róla. Elmondtam, 
hogy zeneszerzéssel is foglalkozik, és én szoktam le- 
kottázná a szerzeményeit; esténként felolvasok neki, 
sokszor moziba járok, és utána elmondom a filmek 
tartalmát. Ügy akartam beállítani a dolgokat, mintha 
csak neki élnék. Azt mondtam, hogy tulajdonképpen 
nem is akartam nyaralni menni, de a férjem kül
dött, valósággal rákényszerített, mert úgy érezte, ki- 
kapcsolódásra van szükségem. Te nagyszerűen j átszőt
ted a megértő lelket, úgy tettél, mintha meghatódtál 
volna, és felemelő dolgokat mondtál a női önfeláldo
zásról, de közben észrevettem, hogy már szövögeted 
a haditervet. Bonyolult stratégiai műveletekre nem 
volt szükség. A helyzet, amelyet eléd tártam, nagyon 
is egyszerű volt. Az otthonról elszabadult hamu
pipőke-feleség alakja már önmagában hordja a lehe
tőségeket. Valóban kikapcsolódásra, szórakozásra vá
gyik, változásra van szüksége. Szereti ugyan a férjét, 
de ez a szerelem már inkább csak kötelességtudás, 
helytállás és egy kicsit önszuggesztió. Valójában tit



kon, önmagának sem vallva be, másra vágyik. A 
meghódítása tehát csak leleményesség és főleg rutin 
kérdése. Ugye, így gondoltad?

És akkor elkezdődött a játék. El kell ismernem, ki
tünően játszottál. Szinte a megtévesztésig sikerült az 
őszinteség látszatát keltened. Először úgy tettél, 
mintha tisztelnéd mindazt, amit én az állítólagos fér
jem iránt érzek, de aztán hirtelen kitörtél, szenvedé
lyes voltál. Remek alakítás volt. Nem dolgoztál ri- 
pacsgesztusokkal. Azután jött az elméleted arról, hogy 
én valójában nem is szeretem a férjemet, hanem 
összetévesztem a szánalmat a szerelemmel, hogy ne
kem jogom van az élethez. Mondom, nagyszerű vol
tál. Egy kis hiba mégis belecsúszott a színészi telje
sítményedbe, túlságosan érzett rajta, hogy sietsz. 
Érezhető volt, hogy három hét alatt mindenáron 
nyélbe akarod ütni a dolgot. Ha több idő állt volna 
rendelkezésedre, valószínűleg még tökéletesebbet 
produkálsz, de így is minden elismerésre rászolgáltál.

A játszmát azonban mégis én nyertem, mert abból, 
hogy én is játszottam, semmit sem vettél észre. Nem 
vetted észre, hogy én is olyan javíthatatlan, meg
rögzött játékos vagyok, mint te. Nem vetted észre, 
hogy kezdettől fogva én is csak azt akarom, amit 
te — a kalandot. Meg kell hogy hajtsd előttem az el
ismerés zászlaját. A színészkedésben túlszárnyalta
lak. Különösen az egyik jelenetre szeretnélek emlé
keztetni. Tudod, arra gondolok, amikor az „esetünk” 
után sírtam, és kértelek, engedj rögtön elutaznom. 
Ugye, nehéz elhinni, hogy ez is csak játék volt. Pedig 
így van. Ha kételkedsz, gondolj arra, hogy a nagy 
színészek sokszor igazi könnyeket sírnak a színpadon.

Azt hiszem, most már mindent. elmondtam, amit



erről az ügyről szükségesnek tartottam elmondani. 
Magamról most még csak annyit, hogy — mint most 
már jól tudod — sohasem voltam férjnél, magányos 
dolgozó nő vagyok. Senkinek sem tartozom szám
adással. Imi viszont ne próbálj, mert hiába fárado
zol — hamis címet adtam neked. Egy dologra azon
ban mégis meg szeretnélek kérni: őrizd meg ezt a 
levelet. Tudom, hogy nem olyan, amilyet vártál, és 
egyáltalán nem hasonlít a többihez, de éppen ezért 
érdekes. Jó bizonyíték arra, hogy téged is érhetnek 
csalódások. Sokat okulhatsz belőíe.”

A kéz, amely eddig fáradhatatlanul rótta a sorokat, 
itt egy kis időre megállt. Mintha tétovázott volna. 
Talán egy kicsit remegett is, bár gazdája ezt nem 
vette észre. Egy pillanatig még tűnődött, majd a 
maga megszokott betűivel, melyek az egész levél so
rán egyformák maradtak, még két szót írt: „Üdvöz
lettel Márta” .

Az órára pillantott. Az idő, mialatt a levelet írta, 
észrevétlenül haladt a maga útján. Megdöbbent, hogy 
milyen késő van már. Egyszerre idegesség fogta el. 
A borítékot már sietve, kapkodva címezte meg, utána 
leragasztotta a levelet. Előkereste kézitáskáját, és 
egy gyors mozdulattal belehajította. Reggel, ha a hi
vatalba megy, fel fogja adni. Egy kis ideig még az 
asztalnál állt kezére támaszkodva, ajkát összeszo
rítva, majd lecsavarta a villanyt, és belépett a háló
szobába. Nem gyújtott villanyt, amikor levetkőzött. 
Félt, hogy két üres, világtalan szemgödör gyanakvón, 
vádlón tekint majd rá. Férje csendesen aludt a sö
tétben.
<1961)



Mostanában korábban járok ki a parkbay s először 
leülök ide erre a padra, ahol Évi várt rám mindig. 
Itt minden olyan, mint azelőtt volt. A platánok ritka, 
napfénytől átlyuggatott, zöldes árnyékot vetnek a 
padra, az öreg puszpángbokrok zárkózottan sötét 
zöldjükbe burkolóznak,, csak Évi nincs itt. Miért cso
dálkozom azon, hogy Évi nincs itt, amikor nagyon jói 
tudom, hogy nem jöhet el soha többé? Mégis, vala
hányszor közeledem a pad felé, egy pillanatra úgy 
rémük, mintha Évit látnám ott ülni csendesen és 
jelentéktelenül. Aztán persze rájövök, hogy üres a 
pad, de én mégis odamegyek és leülök. Valami külö
nös erő kényszerít rá, pedig sokszor elhatároztam 
már, hogy leszoktatom magamat erről, hiszen semmi 
értelme sincs, de a múltkor, amikor a pad foglalt volt, 
határozottan dühös lettem. Az volt az érzésem, hogy 
valami fontos kötelességet mulasztok el, ha nem ülök 
le, és hogy csakis nekem van jogom leülni Évi pad
jára. Évi padja! Ez a korhadozó, viharvert pad, úgy 
látszik, ezentúl örökre ezen a néven szerepel majd 
a képzeletemben, és mindig el kell hogy zarándokol
jak hozzá . . . Később átülök egy másik padra, mert 
nem akarom, hogy Kató itt találjon. Kató ezt nem 
tudná megérteni, s ezen nem is csodálkozom, mert 
magam sem értem eléggé a dolgot. Miért kell nekem 
mindig idejönni ehhez a pádhoz, és Évire gondolni* 
amikor Katóra várok, s amikor nekem mindig is csak



Kató volt a fontos. Kató, a vad, fekete lány, a vad
macska. Évi csak egy taktikai húzás volt a részemről, 
egy gyalog a sakkjátszmában. Milyen könnyen fel
áldozza az ember a gyalogokat! Főként akkor, ha a 
királynőt lehet velük visszaszerezni. . .

Azt hiszem, az úgynevezett nagy szerelemnek két 
változata van: az egyik, amikor a szerelmesek nem 
tudnak egymás nélkül élni, a másik pedig, amikor 
sem együtt, sem egymás nélkül nem tudnak meg
lenni. Az én esetem Katóval, úgy látszik, a második 
kategóriába tartozik; sokszor összevesztünk már, két 
izben még verekedtünk is. Ha valaki meg akarná 
írni ennek a szerelemnek a történetét, legokosabban 
tenné, ha korszakokra osztaná fel; a korszakok közti 
határköveket egy-egy összeveszés jelezné. Hogy mire 
jó ez, arra nehéz választ adni. Talán máskülönben 
nagyon unalmas lenne? Lehet. Mindenesetre, ha egy 
ideig rendben van minden, akkor aztán egyszerre 
szükségét érezzük, hogy alaposan kimurizzuk magun
kat. Ilyenkor kifejezetten provokáljuk egymást, 
kisebb-nagyobb szúrásokat ejtünk egymáson, míg 
csak ki nem robbanunk. Hogy utoljára min vesztünk 
össze, arra már nem emlékszem, csak tudom, hogy 
nagy cirkuszt rendeztünk valami semmiség miatt. 
Pokoli zrí volt, Kató bőgött, én dühöngtem, épületes 
és lélekemelő kifejezéseket vagdostunk egymás fejé
hez. Végül is mindketten ünnepélyesen kijelentettük, 
könnyek között megfogadtuk, hogy közöttünk vége 
mindennek, sőt még azt is állítottuk, hogy ezért egy 
csöppet sem vagyunk elkeseredve, hanem határozot
tan örülünk is, hogy vége lett az egész marhaságnak.

Ekkor kezdtem Évivel foglalkozni. Halk szavú, je
lentéktelen kislány volt, egyik lába jóval rövidebb 
volt a másiknál. Erősen bicegett, és ortopéd cipőt



viselt. Sötétszőke haját lófarkba kötve viselte, kes
keny, kis arcán elsősorban nagy, zöldeskék szeme volt 
szép. Már régebbről ismertem, Kató egyik barátnőjé
nek unokatestvére volt. Néha társaságban volt ve
lünk, de alig hallottuk a hangját; fiúja nem volt, 
ezért fölöslegesnek, létszámfelettinek érezte magát. 
Néha valaki udvariasságból vagy kötelességtudásból 
szórakoztatta. Észrevettem, hogy titokban nagy sze
met mereszt rám (a lányok általában szép fiúnak 
tartanak), s ha szólok hozzá, pipacsvörös lesz. Egy 
építkezési vállalatban gépírónő volt.

Kató, ha összevesztem vele, rendszerint fogott ma
gának valami havert, csak azért, hogy engem félté
kennyé tegyen, s ez legtöbbször sikerült is neki, úgy
hogy majdnem mindig én voltam az, aki a kibékülést 
kezdeményezte. Ezúttal azonban elhatároztam, hogy 
makacs leszek, én is szerzek magamnak valakit, s 
aztán lássuk, ki bírja tovább. Az, hogy Évire esett a 
választásom, puszta véletlen volt, lényegében mind
egy volt, kinek adom ezt a szerepet, egyszerűen azért 
történt így, mert az összeveszés után másnap talál
koztam vele az utcán. Talán azért találtam jó ötlet
nek, hogy őt hívjam, mert biztosan tudtam, hogy el
jön, nekem pedig sürgős volt a dolog. Ebben a játsz
mában én akartam megtenni az első lépést. Csak ké
sőbb gondoltam, hogy Évi különösen alkalmas erre a 
feladatra, mert Kató büszkeségét még jobban sérti 
majd, ha azt hiszi, hogy éppen ez a jelentéktelen kis 
sánta lány lett az utódja.

— Évi, gyere ki fél hétre a parkba — mondtam 
neki, miután ő félénk mosollyal viszonozta a köszö
nésemet. Ügy látszik, először félreértette a szándé
komat.

— Kik lesznek még ott? — kérdezte.



— Rajtam kívül senki más. Csupán veled akarok 
lenni.

Hihetetlen zavarba jött. Ennyire pirosnak még so
hasem láttam.

— És Kató . . .  ? — hebegte.
— A Kató-ügyet végleg befejeztem, torkig vagyok a 

kisasszony szeszélyeivel. Fújja fel magát! Ott leszel?
— Ott — mondta gyorsan, olyan hirtelen, hogy 

szinte kissé mulatságosnak találtam. Eszébe sem ju
tott kéretni magát. Mintha félt volna, hogy meg
gondolom magam.

Este a megbeszélt időben már itt ült a pádon a 
platánok alatt. Később is rendszerint előbb jött, mint 
én, pedig sánta lábával hamar útnak kellett indulnia. 
Én legtöbbször később s biciklin érkeztem, este az
után felültettem, és úgy vittem haza. Találkozásaink 
alatt főleg én beszéltem, ő pedig hallgatott. Észre
vettem, hogy nem is annyira a szavaim értelmét fi
gyeli, mint inkább a hangomat. Nagy, csodálkozó sze
mét rám függesztette, simulékony volt és engedelmes. 
Ha kedvem tartotta volna, azt tehettem volna vele, 
amit csak akarok.

Kató hamar követte a példámat, és ő is megjelent 
a parkban. Valami hosszú, egy kicsit kopaszodó szi
vart szedett fel; a pasas szemüveget viselt, és ször
nyen intelligens képet vágott. Kató tüntetőleg majd 
belebújt, de ezúttal mégsem ért el kellő hatást. Túl
játszottá a szerepét, és éppen ezért nem hatott meg
győzően. Közben mindig felém pislogott, s ily módon 
az egész móka inkább elégedettséggel, semmint bosz- 
szúsággal töltött el. Láttam, hogy ezúttal én nyerem 
a játszmát. Én ügyesebb voltam, nem színleltem 
gyengédségi rohamokat előtte, úgy sétáltam Évi mel
lett vagy ültem a pádon, mintha észre sem venném



juk, hogy a vonat a mi hibánkból ment el. Az a vonat, 
amely többé sohasem tér vissza.

A te vonatod elment, te ott ülsz benne továbbra is, a 
kerekek forgásának monoton ritmusa betölti a füle
det, behatol agy sej tjeidbe, végigáramlik idegrendsze
reden, és elvegyül a véredbe. Te egyedül maradtál 
a fülkében, de egyedül vagy akkor is, ha zsúfolt a 
fülke, nem hallasz emberi szót akkor sem, ha körü
lötted kerepelnek útitársaid. Egyedül vagy egy fur
csa és megfejthetetlen talánnyal, amelyet tőlem vi
szel magaddal, és egyedül vagy a gondolataiddal, 
amelyek itt maradtak ezen az állomáson. (A gondo
latok egyszerre több helyen is lehetnek.) Azon az 
állomáson, amelyen én lemaradtam . . .

Ülök a restiben, és vakon bámulok ki a fekete éj
szakába. A nyitott ablakon néhány unottan, köteles- 
ségszerűen pislákoló csillag látszik. A levegő még 
most is fülledt, az este sem hozta meg a frissítő, 
hűvös levegőt. De valahol messze villámlik. Ilyenkor 
a sötétben nagyon messze ellátszik a villámok fénye, 
de a dörgés hangja nem jut el idáig, azt megfojtja 
az éjszaka. Az ürességnek és tompaságnak abban az 
önmagába roskadt állapotában vagyok, amikor a kö
rülöttem levő világ idegennek, távolinak, szinte 
illuzórikusnak hat. Látom ugyan a repedezett festésű, 
kockás, borfoltos abroszokkal letakart, viharvert asz
talokat, a légypettyes villanyégőt, a néhány bóbiskoló 
vagy unottan társalgó, vonatra várakozó utast, a kel
letlenül ide-oda ténfergő pincér lehetetlenül sárga 
bajuszát, hallom egy veszteglő mozdony pöfögését, 
a közelben levő kutyák tehetetlen csúfolódását a kö
zömbös holddal, de mindez most valahogy kivetített
nek, anyagszerűtlennek rémlik, mintha elvesztette 
volna a maga térbeli kiterjedését, úgyhogy nem ér



zem a dolgok valóságos létezését. Csak azt tudom, 
hogy a vonat elment, az a vonat, amely többé soha
sem tér vissza. Az a vonat, amelyen nekem is ott 
kellene lennem, ha nem futamodom meg gyáván, 
mint válami szánalmasan iszkoló csatakos eb. Igen, 
gyáva voltam. Gyáva, mert nem mertem nyíltan, 
férfiasán elmondani mindent. Gyáva, mert féltem 
tőled, és féltem önmagámtól. Gyáva, mert nem mer
tem őszinte lenni. . .

Ha az ember nagyon sokáig vár valamire, akkor, 
ha az bekövetkezik, rendszerint társul szegődik hozzá 
a csalódás, még ha lényegében úgy is történnek a dol
gok, ahogy az ember várja. Az alatt az öt év alatt, 
amíg vártam ezt a napot, sokszor, nagyon sokszor el
képzeltem, amint a vonat egyre ismerősebb tájakon 
fut, s ezek — úgy gondoltam — szeretettel köszönteni 
látszanak majd, valami meleg, megbocsátó mosollyal, 
megtért bűnösként fogadnak, én teli tüdővel szívom 
a szabad levegőt, s agyamban az új élet kezdetének 
még bizonytalan, de éppen ezért izgató tervei zsibog- 
nak. De most, ahogy kinéztem az ablakon, és láttam 
a vonat füstjét, amint barnán és lomhán telepszik rá 
az egyhangú tájra, mintha lusta volna felfelé szállni 
abban a nehéz és agytompító melegben, amely körül
vett bennünket, ez a különben törvényszerű csalódás
érzés hatalmasodott el rajtam. Az emberek is közöm
böseknek, mogorváknak rémlettek, sőt az volt az ér
zésem, mintha ellenségesen, megvetően néznének 
rám, mintha sejtenék, honnan jövök. Kívülállónak 
éreztem magam, idegennek, kirekesztettnek, aki tu
lajdonképpen nem is tudja, miért szállt fel erre a 
vonatra. Különösnek találnád ezt? Azt hiszem, nem. 
Hiszen nincs semmi csodálni való abban, hogy valaki, 
aki számára az otthon, a család már csak életének



egy megszűnt, letört darabját jelenti, számkivetett
nek, magára hagyottnak érzi magát, és sok minden 
céltalannak, értelmetlennek tűnik neki. Azt hiszem, 
nincsen semmi különös abban, hogyha az ember „on
nan” jön, akkor féllábbal még „ott” van, bizonyta
lannak érzi magát, mint a hosszú betegség után lá
badozó, akinek meg kell kapaszkodnia a bútorokban, 
amikor az első, tétova lépéseket teszi. Egyszerre fur
csának tetszett nekem az önállóság, amely most szinte 
magára hagyatottsággá torzult. „Ott” állandóan fel
ügyelet alatt voltam, állandóan gondoskodtak rólam, 
nem volt probléma, mihez kezdjek, mit tegyek. Sza
badon ábrándozhattam szabadulásomról, és ez az 
ábrándozás valami különös módon szórakoztatott, 
szinte részemmé vált, s most, amikor mindez meg
valósult, még valami furcsa és teljesen értelmetlen 
hiányérzet is keletkezett bennem. A kép, amelyet 
képzeletem éveken át formált, színezett, alakítgatott 
erről a napról, sokkal káprázatosabb volt, mint az, 
ami valójában bekövetkezett. Eddig különben is ke
veset gondoltam arra, hogy mi lesz ezután. Csak most 
döbbentem rá, hogy az én utam tulajdonképpen cél
talan, és hogy nem is tudom, miért térek vissza abba 
a városba, ahonnan öt évvel ezelőtt elkerültem. Oda 
már semmi sem köt, nincs miért oda visszatérnem, 
és főleg nincs kiért. Természetesen nálam is be
következett az, ami ilyenkor rendszerint lenni szo
kott: a feleségem elvált tőlem. Gyerekeim nemigen 
fognak már emlékezni az apjukra. Néha meglátogat
nak majd, és idegenül néznek rám, bizalmatlanul 
pislognak, zavartan egyik lábukról a másikra állnak. 
Valójában akármelyik állomáson leszállhatnék. Bár
hol kaphatnék valami állást. Nekem mindegy lenne. 
Egészen, de egészen mindegy . . .



A csalódottságnak és a rezignációnak ebbe a keve
rékébe léptél be te. „Ott” elég időm volt arra, hogy 
sok mindenen elgondolkodjam, ami a múltban tör
tént velem, s így persze a te képed is sokszor fel
bukkant, felelevenítve a régi emlékeket. Ez különö
sen azután történt meg sokszor, amikor megtudtam, 
hogy Klári elvált tőlem. Akkor egyre plasztikusab- 
bak és tapinthatóbbak lettek a rólad alkotott képek, 
és egyre többször kaptam magam rajta azon, hogy 
párhuzamot vonok közted és Klári között, s hogy eb
ben az összehasonlításban mindig te kerekedsz felül. 
Lassan rájöttem, hogy temelletted sohasem kerültem 
volna ilyen helyzetbe, és hogy Klári, ha nem is mind
ennek, de sok mindennek az oka. Klári a maga igé
nyeivel, nagyravágyásával. Klári... Ne gondold, hogy 
gyűlölöm. Túlságosan jelentéktelen ahhoz, hogy érde
mes legyen gyűlölni. Inkább csak valami szánakozó 
megvetéssel gondolok rá. Klári olyan lény, akinek a 
képzelete nem terjed túl egy perzsabúndán; akinek a 
vágyai netovábbja egy autó, és aki, ha nyaralni megy, 
szenvedélyes érdeklődéssel figyeli útitársnői ruháját, 
gyönyörködik a kirakatokban. Ma már szinte nevetsé
gesnek találom, hogy valaha értékeket véltem felfe
dezni benne. Az egyedüli érzés, ami bennem iránta 
megmaradt, a lenézés... Te más voltál. Bár akkor régen 
nagyon fiatal voltam, féllábbal még a kamaszkorban, 
de a képek, amelyeket megőriztem rólad, és amelyek 
azután döbbenetes, szinte háromdimenziós valószerű
séggel elevenedtek fel bennem, tökéletesen alkalma
sak voltak arra, hogy felülvizsgáljam és újraértékel
jem őket. Te kiálltad ezt a próbát. Elég, ha arra gon
dolok, mennyivel különb dolgokról beszélgettem én 
veled, mint később Klárival. Vagy a mosolyod. Meny
nyire más, mennyire mélyebb, mint K lárié!. . .  Szóval
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sokat gondoltam rád, de álmomban sem reméltem, 
hogy útban hazafelé veled találkozom. Ha az ember 
nem hisz sorsban, végzetben, gondviselésben vagy 
más hasonlóban, akkor nagyon nehéz megmagyarázni 
ezt a találkozást. Marad a véletlen, ez mindig nagyon 
alkalmas arra, hogy megmagyarázzunk vele olyan 
dolgokat, amelyeket nem vagyunk képesek meg
érteni. De hogyan lehetne meghatározni a véletlent? 
Talán így: két vagy több, egymástól független okból 
eredő okozat nem szükségszerű találkozása? Ugye 
szörnyen tudományosan hangzik? . ..

Amikor megjelentél a fülke előtt, szemem azonnal 
felismert, csupán az agyamnak volt szüksége néhány 
másodpercre, hogy felfogja ezt a hihetetlenül való
színűtlen eseményt. Bár az évek fölötted sem múl
hattak el nyomtalanul, mégsem változtál sokat. Lé
nyegében „te” voltál, csak kissé módosult alakban. 
Egykori lányos külsőd helyébe az lépett, amit rend
szerint asszonyi szépségnek szokás nevezni. A hajad, 
a szemed, a szád, minden olyan volt, mint azelőtt, 
csak az alakod lett egy egészen kicsit teltebb. Világos
zöld nyári ruhát viseltél, kezedben egy kisebb bő
rönd volt. Nem jöttél be mindjárt a fülkébe, néhány 
percig tanácstalanul álltái az ajtóban. Arcodon bosz- 
szúság tükröződött. Fülkénk szánalmas látványt 
nyújtott. Rajtam kívül mindenki valami konok és 
elkeseredett nekibuzdulással aludt. Egy alvó embe
rekkel telt vonatfülke nem valami épületes látvány. A 
mellre kókadt vagy hátrahanyátlőtt fejek, a lezárult, 
duzzadt szemhéjak, a félig nyitott szájak, a homloko
kon gyöngyöző verejték és persze a testek kigőzölgé
sétől terhes, sűrű, szinte ragadós levegő, amely a fül
két a nyitott ablak ellenére is betöltötte, szemmel lát
ható ingerültséggel, sőt undorral töltött el. Csak mel



lettem volt hely (szándékosan húzódtam félre a töb
biektől), és így tudtam, hogy mellém fogsz ülni. Ne
héz meghatározni, mit éreztem én abban a pillanat
ban, amikor felismertelek, és még nehezebb számba 
venni, hány gondolat villant át az agyamon az alatt 
a néhány perc alatt, amíg te az ajtóban álltái. Vannak 
az életben események, amelyek annyira sajátságo
sak, előre nem láthatók, hogy a velük kapcsolatos 
érzések nagyon nehezen írhatók le, és annyira nem 
tipikusak, hogy nem lehet őket egyszerűen valamely 
közhasználatú szóval megnevezni. Nem tudom, mi
lyen nevet adhatnék annak az egymással ellentétes 
érzésekből kialakult hangulatnak, amely akkor a ha
talmába kerített. Az első ösztönös reakció talán az 
öröm volt, de ezt hamarosan elnyomták a kétely, a 
szorongás, a szégyen egymásra torlódó hullámai. Egy 
bizonyos elhatározás azonban ennek ellenére hamar 
kialakult bennem: sohasem szabad megtudnod, hon
nan jövök. Akkor még nem tudtam, de most — né
hány órával később — már határozottan tudom, 
hogy ezt az elhatározást a gyávaságom diktálta.

Ha te nem vársz egy kicsit az ajtóban, nem állsz 
ott kelletlenül habozva, hanem mindjárt bejössz, ak
kor valószínűleg sohasem követem el ezt az ostoba
ságot, de így, mint hogy maradt egy kis időm a gon
dolkodásra, és kiutat kereshettem egy helyzetből, 
amellyel nem mertem szembenézni, lehetőségem nyílt 
arra, hogy súlyos hibát kövessek el. Amikor meg
indultál felém, már tudtam, mit fogok tenni:

— Kérem, szabad ez a hely? — kérdezted.
— Szabad — válaszoltam.
Az örömteli felismerés fénye csak most árasztotta



el az arcodat. Ügy látszik, a hangomról ismertél fel, 
vagy csak most néztél meg jobban.

— Károly! — kiáltottad. — Hogy kerülsz te ide?
Meglepetést színleltem. Zavart mosollyal feleltem.
— Azt hiszem, asszonyom, ön összetéveszt vala

kivel.
— Hát maga nem Balog Károly? — kérdezted 

meghökkenten. Kínos zavar és csalódás ült ki az 
arcodra, de ugyanakkor még mintha remélted is 
volna egy kicsit, hogy tréfálok csupán.

— Sajnálom, de engem Kovács Sándornak hívnak 
— mondtam a tőlem telhető legnagyobb határozott
sággal.

— Akkor. . .  bocsánat. . .  — dadogtad. Nagyon kí
nos és kellemetlen helyzetben voltál. Én még morog
tam valami olyasmit, hogy „nem tesz semmit”, s az
tán újra az ablak felé fordultam. Te leültél.

Ott ültél tehát mellettem, úgy, mint akkor régen, 
valamelyik pádon a parkban vagy nálunk otthon az 
asztalnál, amikor együtt tanultunk — én matemati
kában segítettem neked, te a nyelveket tudtad job
ban —, vagy mint egyszer, szintén a vonatban, egy 
iskolai kirándulás alkalmával. Az az iskolai kirándu
lás! Egy ideig hajón is utaztunk akkor. Sziporkázóan 
csillagos éjszaka volt. Egymás mellett álltunk a hajó 
fedélzetén, a korlátnak támaszkodtunk, alattunk a 
hajó gyomrában doromboltak a gépek. Te halkan egy 
dalt dúdoltál, és nekem akkor úgy tetszett, hogy na
gyon szép az élet. Akkor ezt meg is mondtam neked. 
Ma ezt már másképpen mondanám, például így: az 
élet néha szép is tud lenni. . .  Tolongva, egymást 
taszigálva, egymáson átgázolva és átbukva törtek fel 
bennem a régi emlékek, egy forró és hideglelős, ka- 
inaszosan ügyetlen, bután boldog, de valahogyan



mégis sajátosan mély, ifjúkori szerelem emlékei. 
Villanásszerű képek voltak, az időrend és a logika 
minden törvénye nélkül következtek egymás után. 
Igyekeztem az ablak felé fordulni, és úgy tenni, 
mintha kinéznék, de időnként lopva egy-egy pillan
tást vetettem rád. Mereven ültél mellettem. Az előbbi 
kínos kifejezés ott marad az arcodra fagyva. Ajkadat 
keskenyre szorítottad, és valami zordon megközelít
hetetlenséggel vetted magad körül. Nyilván nem ér
tetted, hogyan történhetett veled ilyesmi. Néha titkon 
néhány pillanatra te is rám néztél, mint aki nem 
akarja elhinni, hogy tévedett. Később idegesen to
pogni kezdtél a lábaddal, ide-oda pillantgattál, 
mintha segítséget várnál valakitől, de útitársaink 
csökönyösen tovább aludtak. Ismerősen, mégis ide
genül ültél mellettem. Azóta nagyon sok idő telt el, 
én úgyszólván semmit sem hallottam felőled, és tud
tam, hogy aki most itt ül mellettem, már nem lehet 
azonos azzal, aki akkor voltál. Titokzatosság vett 
körül. Pedig mennyi mindent szerettem volna meg
tudni rólad, mennyit szerettem volna kérdezni tőled! 
Most már nagyon szerettem volna beszélni veled, 
de előbbi hazugságommal falat emeltem közénk. 
Amikor kényelmetlenül kezdtél feszengeni, és jobbra- 
balra tekingettél, félni kezdtem. Féltem, hogy fel 
fogsz kelni, kimész, és egy másik fülkében próbálsz 
magadnak helyet találni. Az a gondolat, hogy el
távozol anélkül, hogy bármit is megtudhatnék rólad, 
kezdett elviselhetetlenné válni. Elhatároztam, hogy 
megkísérlem felvenni a beszélgetés fonalát, de úgy, 
hogy továbbra is az ismeretlen útitárs szerepét ját
szom. Feléd fordultam:

— Igazán sajnálom, hogy akaratlanul is ilyen kínos



helyzetbe hoztam — mondtam. — Tapasztalatból tu
dom, hogy milyen kellemetlen az ilyesmi.

A kísérlet jobban sikerült, mint gondoltam. Az, 
hogy végre megtörtem a csendet, észrevehető meg
könnyebbülésként hatott rád. Egy kicsit még mindig 
zavartan, de megenyhült mosollyal válaszoltál.

— Egy kicsit valóban kellemetlen volt, de nem 
maga a hibás. Különös, de még sohasem történt velem 
ilyesmi.

— Úgy látszik, valóban nagyon hasonlítok az is
merősére.

— Nagyon. Szinte még most sem tudom elhinni, 
hogy nem vele beszélek. Hogyan lehetséges az, hogy 
két ember ennyire hasonlítson egymásra?

— Néha előfordul, hogy vadidegen emberek a meg
szólalásig hasonlítanak egymáshoz. Ez sokszor kelle
metlen bonyodalmakat okoz, de néha hasznos is lehet. 
Megesik, I >gy szükség van alteregóra. Talán olva
sott már arról, hogy a háború alatt az ellenség meg
tévesztése céljából Montgomery tábornagyot egy an
gol színész helyettesítette . . .

Különös, hogy egyszerre mennyire nyugodt let
tem, és mennyire beleéltem magam a szerepembe. 
Magam csodálkoztam a legjobban ezen a könnyed, 
csevegő hangnemen, amelyet megütöttem. Semmit 
sem árultam el abból, ami bennem lejátszódott. Ha 
előzőleg hosszabban készülődöm erre a szerepre, bi
zonyára nem megy ilyen jól, talán lámpalázzal küsz
ködöm, de ez a rögtönzés valahogy sikerült. Te las
san egészen felmelegedtél, és kissé talán még szóra
koztatónak, sőt mulatságosnak is találtad ezt a külö
nös találkozást. Mindenesetre örültél, hogy vége lett 
az előbbi feszült hallgatásnak. A hasonlóság pedig, 
ami köztem és a te „egykori ismerősöd” között volt,



bizonyára belejátszott abba, hogy ne találj ellen
szenvesnek.

— Sajnálja, hogy nem a régi ismerősével találko
zott? — kérdeztem később.

— Sajnálom — mondtad nyíltan. — Szerettem 
volna egyszer találkozni vele.

— Nagyon régen látta?
— Régen. Lehet vagy tíz . . .  nem . . .  tizenegy éve.
— Nagyon kedves ismerőse volt?
— Egy időben igen.
— Szóval. . .  szerette?
— így is lehetne mondani. Nagyon fiatal voltam 

még, illetve mind a ketten nagyon fiatalok voltunk. 
Amolyan diákszerelem volt, de talán mégsem egészen 
mindennapi. Legalábbis nekem most úgy tűnik fel. 
Egy olyan pajtásság alakult ki köztünk, amilyent 
azóta sem találtam . . .

— Miért maradt csak diákszerelem? Miért maradt 
abba a dolog? Ki kit hagyott el?

— Túl fiatalok voltunk, de szép terveket szövöget
tünk. Ügy gondoltuk, együtt megyünk majd az egye
temre, de azután a szüleim hirtelen az ország más 
részébe költözködtek. Egészen messze kerültünk egy
mástól. Néhány levél, s aztán természetes halállal 
kimúlt az egész, azóta sem hallottam róla.

A nyílt és őszinte hangnem, amellyel erről beszél
tél, felbátorított, egyre többet akartam megtudni 
rólad.

— ön férjnél van? — kérdeztem hirtelen.
Fanyarul elmosolyodtál.
— Még férjnél vagyok. Pontosabban: válófélben. 

Az ember néha azt hiszi, színaranyat talál, aztán ké
sőbb rájön, hogy szemfényvesztés az egész. Kívül egy



kis aranyozás, belül közönséges bádog. Az aranyozás 
hamar lekopik — halkan, idegesen felnevettél.

Most egyszerre súlyos megerőltetésembe került, 
hogy leplezni tudjam előled az izgalomnak azt a hir
telen támadt hullámát, ami újra erőt vett rajtam. 
Nem tudom, nem remegett-e egy kicsit a hangom, 
amikor beszéltem.

— Ügy .. . ? Most már értem. Egyszerre nagyon is 
érthetővé vált előttem, miért keresi a régi ismerő
sét . . .

— Nem állíthatom, hogy keresem, csak örülnék, 
ha megtalálnám. Az utóbbi időben többször eszembe 
jut, és gyakran gondolok rá. Vannak helyzetek, ami
kor az ember szükségét érzi egy jó barátnak, akihez 
őszinte lehet, ő pedig olyan közel állt hozzám. Olyan 
nyílt és becsületes fiú volt. Furcsa, ha az ember ilyen 
közel kerül valakihez, de aztán később teljesen el
veszti a szeme elől. Bizonyára különösnek találja, 
hogy ennyi fontosságot tulajdonítok egy régi diák
szerelemnek, de szeretném, ha elhinné, hogy ez nem 
volt egészen közönséges diákszerelem. Mi sokáig egy 
házban laktunk, én a szüleimmel az udvari lakásban, 
ők pedig az utcaiban. Még mint gyerekek sokat ját
szottunk együtt, s ha valamelyikünk verést kapott, 
kölcsönösen megsirattuk egymást. Azt hiszem, ter
mészetesnek fogja találni, hogy amikor elértünk egy 
bizonyos kort, sok minden önmagától adódott. Ez a 
szerelem már szinte természetes kiegészítésként já
rult a mi barátságunkhoz . . .

Ügy tetszett, mintha valamilyen szelepet nyitottam 
volna fel benned. Az, hogy nem „velem”, hanem „ön
magam hasonmásáéval találkoztál, valamiféle kár
pótlást jelentett előbbi kínos csalódásodért, és most 
öntudatlanul szükségét érezted, hogy élj azokkal a



lehetőségekkel, amelyeket ez a kárpótlás számodra 
nyújthat. Az „ismeretlen útitárs” egyre inkább azt a 
szerepet játszotta, amit a „régi ismerősinek szántál 
volna. Ügy látszik, szükséged volt rá, hogy meggyónj 
valakinek, s erre megfelelőnek találtál. Bár bizonyos 
mértékig önmagamat helyettesitettem, mégis érdekes 
elgondolni, mennyire mondtál nekem mást, mint 
mondtál volna, ha leleplezem magamat. Akkor bizo
nyára a férjedről, a félresikerült házasságodról be
szélsz nekem, akinek mindezt el szeretted volna 
mondani. Furcsa, groteszk helyzetben voltam. Kü
lönös volt hallgatnom téged, ahogy a mi közös élmé
nyeinkről úgy beszélsz, mintha idegennek mondanád 
el. Mindaz, amiről beszéltél, ismerős volt, minden 
mondatodhoz az emlékek egész sora fűződött, úgy
hogy sokszor ki tudtam volna venni szádból a szót, 
és ott folytatni, ahol te abbahagytad. De nekem mégis 
úgy kellett hallgatnom téged, mintha az egészet elő
ször hallanám. Bár most úgyszólván teljesen passzív 
hallgató lettem, mégis különleges színészi feladatot 
kellett megoldanom. Ügy kellett viselkednem, mint 
akit egy kissé meglep ez a hirtelen megnyilvánuló 
őszinteség, ezt tapintatosan leplezni igyekszik, de az 
egész mégsem hat rá kellemetlenül. Közben egyre 
jobban kezdtem érezni, hogy valami mind hevesebben 
szorítja össze a torkomat. Volt valami szívszorongató 
abban, hogy milyen tisztának, jónak, szinte gyerme
kien naivnak őriztél meg engem emlékezetedben. 
Ilyen voltam én valóban? Nem tévesztettél össze va
lakivel? Valóban azonos vagyok én önmagámmal? 
Hasonlítok-e még egyáltalán arra a valakire, aki 
akkor voltam? Ha tudnád, mi lett a te nyílt, becsü
letes fiúdból — kétségbeesett küzdelmet kellett vív
nom az elérzékenyülés ellen, ami akaratom ellenére



mindjobban hatalmába kerített. Egyre többször 
nyeltem, és fordultam az ablak felé. Mind hevesebbé 
vált bennem az a kívánság, hogy leleplezzem maga
mat, és elmondjak neked mindent. De hogyan tehet
ném ezt meg? Hogyan fogjak hozzá az ilyesmihez? 
Milyen hangot üssek meg? Hogyan mondjam el ne
ked, hol voltam öt évig? Szórjak hamut a fejemre, 
és beszéljek valami banális megbánással, ami mindig 
képmutatásnak hat? Vagy beszéljek cinikusan, hánya
veti módon, mint aki csak azt sajnálja, hogy nem volt 
ügyesebb? Vagy öngúnnyal, akasztófahumorral, eset
leg közömbösen, mint akinek már minden mindegy? 
Nem! Neked ezt sohasem szabad megtudnod! őrizd 
meg olyannak emlékeidben a rólam alkotott képet, 
ahogyan most is él benned. Nincs jogom téged meg
fosztanom ettől, nekem már semmiféle jogom sincs 
veled kapcsolatban. Magam sem vagyok több, mint 
egy egészen közönséges bádogdarab, amiről lekopott 
az aranyozás. Ki kell tartanom. Hallgatni fogok!

Tudtam, hogy a te történetednek hamarosan vége 
lesz, és utána nekem kellene magamról beszélnem. 
Ki kellene találnom valamit, gondoltam, de erre most 
képtelennek éreztem magam. Nyugtalan, különös 
viselkedésem most már láthatóvá vált. Egyszerre meg 
is kérdezted:

— Ugye furcsa, hogy ennyi mindent elmondok va
lakinek, akit úgyszólván egyáltalán nem ismerek, 
csak azért, mert hasonlít valakire. Bizonyára nevet
ségesnek találja.

— Egyáltalán nem találom nevetségesnek. Bizo
nyos körülmények között az ilyesmi nagyon is ért
hető.

Üjra valamilyen keserű mosoly játszadozott az 
ajkad körül.



— Ügy látszik, ma valami ostoba melankolikus 
hangulatban vagyok. Különben, most beszéljen maga 
valamit magáról. Ügy kiegyenlítődne a helyzet.

— Nem hiszem, hogy valami különösebben érdeke
set mondhatnék.

Játékos, szinte kacér pillantást vetettél rám.
— Nem akarja eljátszani a fölényét? Két ember 

közül ugyanis az van fölényben, akiről a másik ke
vesebbet tud. Maga most nagyon sokat megtudott 
rólam, egyelőre alul maradtam.

Ez a hangnem a segítségemre sietett. A csúfondá- 
ros hang mindig a legalkalmasabb, ha az ember lep
lezni akar valamit.

— Hát raj tál Tessék kérdezni, én majd válaszolok!
— Nős?
— Két gyermek apja.
— Boldog?
— Túlságosan elfoglalt vagyok ahhoz, hogy ezt 

meg tudjam állapítani.
— Tehát? Foglalkozása?
— Állatorvos. — Bármi mást is rávághattam volna, 

nem tudom, miért jutott eszembe éppen ez. Nem va
lami szerencsés ötlet volt.

— Különös, erre sohasem gondoltam volna. Az 
állatorvosoknak rendszerint nagy, szőrös kezük van, 
darabos modorúak és szakbarbárok.

— Nincs valami hízelgő véleménnyel rólunk. De 
el kell ismerni, van ebben egy kis igazság is. Csak
hogy minden szabály alól van kivétel. Egy kollégám 
például Shakespeare-rajongó . . .

Éreztem, hogy mindjobban belebonyolódom a saját 
hazugságaimba. Bár gyorsan és látszólag ügyesen 
válaszoltam, tudtam, hogy bizonytalan vagyok. Lát
tam, hogy hazugságaim leleményességem ellenére



sem hatnak meggyőzően. Te mintha nem is igyekez- 
ted volna leplezni, hogy kételkedsz a szavaimban. 
Fürkészően néztél rám, mintha tanulmányoztad volna 
a vonásaimat, világossá vált előttem, hogy nem sokáig 
folytathatom ezt a játékot. Szinte minden pillanatban 
vártam, hogy így szólj: „Károly, miért tagadod, hogy 
te vagy? Te azelőtt sohasem hazudtál nekem.” Köz
ben a vonat lassított, a fékek hörögni kezdtek.

— Észre sem vettem, hogy már meg is érkeztem 
— mondtam —, sajnálom, hogy nem utazhatunk to
vább együtt.

Arcodon leplezetlen csalódás tükröződött. A vonat 
már lépésben haladt, az ablakból már látszott a vad
gesztenyefákkal körülvett kis állomásépület. Fel
álltam, és a csomagomért nyúltam.

— Hát akkor . . .  A viszontlátásra! — Egy kicsit ta
lán rekedt volt a hangom. Te kezet nyújtottál, és a 
szemembe néztél. Valami szomorú lemondás volt az 
arcodon, de ugyanakkor egy csöppnyi gúny is.

— A viszontlátásra — mondtad egészen halkan.
Sietve szálltam le, a vonat még mozgott egy kicsit.

Megindultam a resti felé, közben mégsem állhattam 
meg, hogy vissza ne nézzek. Kikönyököltél az abla
kon, és néztél utánam . . .

Bent a restiben leroskadtam egy székre. Fásultan 
egy pálinkát kértem a sárga bajuszú pincértől. Né
hány hosszú, órákkal is felérő percet töltöttem itt, 
szinte teljesen letargikusan, semmiről sem véve tu
domást. Aztán egyszerre belémhasított a felismerés, 
hogy gyáva vagyok. Gyáva vagyok, mert nem mer
tem elmondani neked mindent. Nem mertem elmon
dani, hogy gyenge voltam, megbotlottam, ostobasá
gokat követtem el, tiltott utakon jártam. Féltem egy 
ítélettől, ami jobban fájt volna, mint az a másik, öt



évvel ezelőtt, még akkor is, ha felmentő lett volna. 
De lehet valakit egy bűnért kétszer elítélni? Nem! 
Felettem már nem ítélkezhet senki. Most már nekem, 
is jogom van mindenre! Jogom van rád is! Kívülről 
behallatszott a mozdony ütemes pöfögése. Felugrot
tam és kirohantam. Már nem féltem, már mindent 
vállalni mertem. Azután éles sípszó, a vonatvezető 
jelt adott az indulásra. Még futottam néhány lépést, 
de aztán láttam, hogy már nem tudok felugrani. So
káig álltam ott, gyökeret vert lábbal. Lassan a vonat 
füstje is a látóhatár alá merült. A vonaté, amelyre 
nem szállhatok fel soha többé. Amíg ott álltam, egy 
nagyon különös kérdés vetődött fel bennem. Valami, 
amire sohasem kaphatok választ. Mintha csak azért 
tolakodott volna fel ez a kérdés, valami pimasz, arcba 
vigyorgó szemtelenséggel, hogy elviselhetetlenebbé 
tegyen mindent. Elhitted-e valóban, hogy nem velem 
találkoztál? Hátha csak „belementéi a játékba”? 
Hátha közben mégis hallottál valamit rólam, és ami
kor kérdezgetni kezdtelek, azért mesélted el nekem 
a mi régi történetünket, hogy rávegyél, leplezzem le 
magamat. Hátha csak azért beszéltél olyan részletesen 
rólam, azért értékeltél oly nagyra, hogy tudtomra 
add: nem ítélsz el? Bizarr és valószínűtlen feltevés 
ez, tudom, de én sohasem bizonyosodhatok meg az 
ellenkezőjéről. Az alatt a különös beszélgetés alatt 
még csak azt sem kérdeztem meg, honnan hová uta
zol. Egy másik „véletlen”-re lenne szükség, hogy ve
led találkozzam. Lassan visszaindultam. Tagjaimat 
ólmosan elnehezülteknek éreztem.

Most itt ülök a restiben, előttem a harmadik po
hárka pálinka, várom a következő vonatot, hogy to



vább utazzam. Pedig tudom, hogy az a vonat sohasem 
érheti utói az előzőt. Tudom, hogy sohasem juthat 
el oda, ahová az megy. Lemaradtam, végérvényesen 
lemaradtam.
(1961)



ALKONY

„Mereven ült, mint egy Buddha-szobor — olvastam 
fennhangon —, szája körül titokzatos mosoly ját
szott

Az öregember felemelte aszott kezének hosszú 
csontos mutatóujját, és jelezte, hogy hagyjam félbe 
a felolvasást.

— Ismeri a buddhizmust? — kérdezte.
— Keveset tudok róla — feleltem.
— Nagyon praktikus vallás — mondta, miközben 

beesett, keskeny szája finoman gúnyos mosolyra hú
zódott. Volt valami archaikus vonás ebben a mosoly
ban, ami illett a régimódi, faragott bútorokkal be
rendezett szoba patinás légköréhez. — Szinte ki
fizetődne hinni benne.

— Miért?
— Mert a lélekvándorlást tanítja. Tudja, hogy az 

sokkal csábítóbb ígéret a mennyországnál. Az ember 
mindenképpen jól járna vele. Ha az élete nem sike
rült, remélheti, hogy a következő elfogadhatóbb lesz, 
ha pedig sikerült, bízhat abban, hogy elölről kezdődik 
az egész. A távozás mindenesetre könnyebb.

— Maga hisz benne? — kérdeztem kissé félénken.
A válaszoló hangban mintha egy parányi sértődött

ség rezgett volna, de ez mit sem változtatott finoman 
cizellált ironikus alaptónusán.

— Á, dehogy. Én már huszonöt éves koromban



materialista voltam. Higgye el, ez annak idején elég 
szép teljesítmény volt. Folytassa, kérem.

Azok közé a kitérők közé tartozott ez a párbeszéd, 
amelyekkel az öreg tanár szerette félbeszakítani a 
felolvasást, és amelyek látszólagosan sztoikus maga
tartása mögül énjének titkosabb, érzékenyebb olda
lát villantották föl. A halállal, az elmúlással kapcso
latos gondolatai csakis ilyen bonyolult, kifinomult 
formában kerültek felszínre, máskülönben sohasem 
panaszkodott, ezt nyilván méltóságán alulinak érezte. 
Volt valami megrendítő abban, hogy ennek a félig 
vak, megrokkant öregembernek milyen csorbítatlan 
még az értelme.

Amikor ideköltöztem a házba, ez a magas, szikár 
öregúr kezdettől fogva rokonszenves volt nekem, s 
bár alakja erősen meggörnyedt már, lényében mégis 
volt valami tiszteletet parancsoló, noha nem akart 
ilyennek látszani. Könnyen megállapíthattam, hogy 
valaha nagyon szép férfi lehetett, s arcának markáns 
vonásait az öregkor vésője még inkább elmélyítette. 
Orrán csíptetőt viselt, ez ugyan már nem sokat se
gített gyengülő látásán, de csillogása előnyösen ellen
súlyozta mélyen ülő szemének fényét vesztett tompa 
szürkeségét. Azt hiszem, jóval a nyolcvanon túl jár
hatott. Magános ember volt, csak idős, kövér ház
vezetőnője gondoskodott róla. Közelebbi ismeretséget 
úgy kötöttem vele, hogy a hivatalból jövet rend
szerint elhoztam neki a városból az újságot, egyéb 
apró szolgálatokat is tettem neki néha, egyszer meg
javítottam a rádióját, egy más alkalommal pedig a 
biztosítékot. Kezdeti zárkózottsága viszonylag hamar 
felengedett; úgy látszik, értelmesnek és rokonszen
vesnek talált, érdeklődött, hogy hol és mit dolgozom, 
hová való vagyok és így tovább; engem pedig vala



hogy le tudott nyűgözni szellemes megjegyzéseivel 
és nyilvánvalóan széles, habár nem mindenben kor
szerű műveltségével, ami beszédében és viselkedésé
ben lépten-nyomon kifejezésre jutott, anélkül, hogy 
bántó fölényeskedésnek vagy akár tanácsadogató ok
tatásnak hatott volna. Meglehetősen sok, bár főleg 
régi könyve volt; néha kölcsön adott egypárat.

Egy alkalommal, amikor az újsággal bekopogtam 
hozzá, valahogy szokatlanul komornak látszott, szem
üregének mélyén meghúzódó tekintete mintha még 
homályosabb lett volna, mint máskor. Tétován vette 
át az újságot, néhány pillanatig némán állt előttem, 
úgy rémlett, mintha mondani akarna valamit, de nem 
tudja elszánni magát. Végül mégis megszólalt.

— Tud maga jól felolvasni, fiatalember? — kér
dezte.

— Tudok — válaszoltam.
— Szeretném, ha felolvasná nekem az újságot. Ez 

az átkozott hályog . . .
— Szívesen.
— De nem csak m a . . .  Mindennap kellene. Egé

szen tavaszig. Azt mondja az orvos, akkor megoperál
nak. Hajlandó vagyok ezért valamit fizetni magának.

Felajánlottam, hogy ezt szívességből, ingyen meg
teszem, de ő hallani sem akart róla, úgyhogy kényte
len voltam elfogadni ajánlatát, és ettől kezdve rend
szeres vendég lettem kissé sötét, tiszta, de eny
hén dohos szagú szobájában. Igyekeztem pontos lenni, 
mert tudtam, hogy ezt fontosnak tartja, s rendszerint 
akkor kezdtem el a felolvasást, amikor az ódon inga
óra lassú, ünnepélyes tempóban elütötte az ötöt. Ha 
nem volt semmi különös délutáni programom, és ha 
láttam, hogy nem vagyok az öregnek terhére, fel
olvasás után is szívesen elidőztem nála, sokszor érde-
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kés beszélgetéseket folytattunk, s így sok mindent 
megtudtam róla. Megtudtam, hogy valamikor sokat 
utazott külföldre, és néhány évet Párizsban is töltött. 
Beszélgetés közben rendszerint megittunk egy-egy 
pohár bort. Az öreg mindennap pontosan hat órakor 
itta meg a maga szigorúan egy pohár borát, lassan, 
élvezettel kortyolgatva. Engem sokszor biztatott, tölt
sék még magamnak, és igyák, amennyi jól esik, én 
azonban, részben szerénységből, részben tiszteletből, 
részben pedig, mert nem vagyok az ital rajongója, 
sohasem ittam többet. Az újságon kívül sokszor mást 
is felolvastam neki, főleg régi könyvekből, klassziku
sokat, néha verseket is, sőt az újsággal sokszor na
gyon is hamar végeztünk, s az öreg jobban szerette, 
ha inkább szépirodalmi dolgokat olvasok, főleg ifjú
korának kedvenc olvasmányait, amelyek nyilván
valóan rég letűnt színeket, ízeket, érzéseket ébresz
tettek fel benne. Néha egész hosszúra nyúltak ezek 
a felolvasások. Az öregúr ilynekor el tudott feledkezni 
az időről — talán szándékosan, de lehet, hogy csak 
belefeledkezett a felolvasás hallgatásába —, és nem 
szólt, amikor a „hivatalos óra” lejárt, nekem meg 
sokszor nem volt szívem félbeszakítani a felolvasást, 
vagy néha engem is érdekelt, amit olvastam. Közben 
érdekes volt fél szemmel figyelni ezt az öreg, aszott 
arcot. Ilyenkor eltűnt vonásainak érzéketlen merev
sége, amelyet különben úgy viselt magán, mint egy 
kötelező ruhadarabot, ami nélkül nem lehet az em
berek közé menni. Különösen a szája vált kifejezővé, 
és érzékeny műszerként jelezte tulajdonosának han
gulatát. Apró, alig látható rezdülések voltak ezek, de 
kiolvashattam belőlük a tetszés vagy nemtetszés, az 
elérzékenyülés, a gúny vagy a derűs bölcsesség jeleit. 
Még sohasem figyeltem meg senkin ennyire szem



mel láthatóan a szellemi élvezet külső megnyilvánu
lásait. Többször megkért, hogy egy-egy rövidebb 
részt ismételjek meg, s ez arra vallott, hogy azok közé 
az olvasók közé tartozik, akik a tartalmon túl a sza
vak mozgását és a mondatok ritmusát is élvezni tud
ják. Mindehhez sokszor eleven és szellemes kommen
tárokat fűzött.

Hamar világossá vált előttem, hogy ezek a felolvasá
sok nagyon sokat jelentenek számára, és nyilván eze
ket tartja napja legfontosabb részének. Erről főleg 
akkor győződhettem meg, ha Valamiért kénytelen vol
tam kimenteni magamat. Ezt ugyan látszólagos egy
kedvűséggel vette tudomásul, mintha az egésznek 
nem tulajdonítana túlzott fontosságot, de csalódott
sága ilyenkor mégis észrevehető volt. Ezért azon vol
tam, hogy feladatomnak a lehető legjobban eleget 
tegyek, még akkor is, ha ez néha kissé terhes is volt 
a számomra, és igyekeztem megérteni, hogy olyan 
emberrel van dolgom, aki számára a szellemi táplá
lék mindig nélkülözhetetlen volt, és még most, késő 
öregkorban sem tud meglenni nélküle. Elképzeltem, 
milyen türelmetlenül várja azt a napot, amikor sze
méről végre leoperálják a hályogot, és újra közvet
lenül élvezheti mindazt, amit a fehér papírlapon fel
sorakozó fekete betűk nyújtanak.

Csak később tudtam meg, hogy hiába várja.
Maris néni, az öreg tanár házvezetőnője egy napon 

az udvaron a szőnyeget verte. Elszántan püfölte a 
nehéz plüssszőnyeget, egészen belepirult a nagy 
igyekezetbe, de szemmel láthatóan nehezére esett. 
Időnként megállt, és szívből fakadókat sóhajtott. 
Odamentem hozzá, kivettem kezéből a porolót, és 
magam kezdtem el döngetni a szőnyeget.



— Köszönöm, Sanyi — mondta. — Bizony, én se 
bírom már úgy, mint régen. Eljárt az idő fölöttem. 
Lám, szegény tanár úr is. Nemsokára egyáltalán nem 
fog már látni.

— Hogyhogy? — csodálkoztam. — Hiszen nekem 
azt mondta, tavaszra operálni fogják.

— Azt csak ő hiszi, szegény. De nekem megmondta 
az orvos. Zöld hályog van a szemin. Csak aszonta, ne 
mondjuk meg neki. Jobb, ha remél. Istenem, mi is 
lesz vele? Pedig olyan áldott jó ember. — Egy kicsit 
elpityeredett, kövér, jóindulatú arcán egy könny
csepp gördült végig.

Ettől kezdve mély részvéttel tekintettem az öreg
emberre, és igyekeztem még jobban a kedvébe járni. 
Nehéz meghatározni, mi késztetett arra, hogy eny- 
nyire együttérezzek vele. Ha azt mondanám, hogy 
arra gondoltam, egyszer én is öreg leszek, egyszer én 
is segítségre szorulok majd, vagy más hasonlót, ez 
nagyon banális magyarázat lenne. Mint a fiatalok ál
talában, én sem tanúsítottam túl nagy megértést az 
öregek iránt, nagyon sokszor terhesnek éreztem a 
társaságukat, és éppen ezért csodálkoztam magamon. 
Együttérzésem, azt hiszem, inkább egyenesen az ag
gastyán személyének szólt, elsősorban azért, mert 
csodáltam, mennyire megőrizte szellemi frisseségét. 
Gyerekkoromban gyenge és beteges voltam, s ezért 
korán kifejlődött bennem az a tulajdonság, hogy 
csak szellemi vonalon igyekezzek kitűnni, és mások
nál is csak a szellemi képességeket becsüljem vala
mire. Főleg ez lehetett az oka annak, hogy ezentúl 
még többet időztem az öregúrnál, mindenfélét me
séltem neki, filmekről, amiket láttam, vicceket, ame
lyeket az irodában hallottam. Egy alkalommal —



nem emlékszem már, hogyan — a sakkozásra tere
lődött a beszélgetés.

— Tud sakkozni? — kérdezte.
— Ismerem a szabályokat.
— Valaha nagyon jól játszottam. Veszedelmes vol

tam. A vakjátszmákat szerettem leginkább. Érdekel, 
hogy tudnék-e még. Jöjjön, próbáljuk meg! Tegye 
meg a kedvemért!

Felkeltem, és a szekrény tetejéről levettem a ko
pott sakktáblát. Meglehetősen poros volt, látszott, 
hogy régóta nem törölték le, Maris néninek már nyil
ván nehezére esett a székre állás. Régimódi, díszesen 
esztergályozott figurák voltak. Az öreg ragaszkodott 
a vakjátszmához, ezért hátat fordított nekem, úgy 
mondta be a lépéseket, én pedig igazgattam a figurá
kat a táblán. Nem vagyok valami jó sakkozó, soha
sem voltam az, különben is csak ritkán játszottam, 
de azért mégis meg tudtam verni. Az öreg agy, bár
mennyire is frissen hatott máskülönben, mégsem mű
ködött már úgy, mint valaha. Nem volt már képes 
arra, hogy teljes egészében maga elé képzelje az 
egész hadállást; gyakran tévedett, s ez többször hosz- 
szadalmas magyarázkodásra adott okot. Az öregurat 
a vereség meglehetősen elkedvetlenítette.

— Hiába, megvénültem már — legyintett bosszú
san. — Semmire sem vagyok már használható.

Revánsot ajánlottam, és elhatároztam, hogy örö
met szerzek neki: megveretem magamat. Ez így ké
nyelmesebb is volt, mert nem kellett magyarázgatni, 
ha a kép, ami az öreg fejében a játszma állásáról ki
alakult nem egyezett pontosan azzal, amit a figurák 
állása mutatott. Ilyenkor csendben, hogy rajta ne



kapjon, a követelményeknek megfelelően igazítottam 
a figurákon egyet-egyet.

— No lám, mégiscsak megy ez még — mondta az 
öreg a győzelemtől felvillanyozva. — Csak bele kell 
melegedni egy kicsit.

A vakjátszmák ettől fogva a szenvedélyévé vál
tak. Majd minden délután játszottunk egyet-kettőt. 
Általában hagytam, hogy nyerjen, csak néha vertem 
meg, hogy gyanút ne fogjon. Az öreg tanár sokszor 
alig tudta palástolni büszkeségét. Különös módon én 
is büszke voltam, büszke arra, hogy ily módon örö
met szerezhettem neki, és ezáltal a vigasztaló szere
pét tölthettem be. Volt azonban bennem egy érzés, 
ami valahogy hasonlított a lelkiismeret-furdalásra. 
Ügy éreztem, ebben az egész kegyes csalásban van 
valami, ami megalázó az öreg tanárra nézve, valami, 
ami olyan, mint amikor hamis pénzzel fizetnek ki 
valakit. Nem tudtam eldönteni, csalásnak tekint
hető-e az, amikor valakit úgy csapnak be, hogy 
sohasem tudja meg. Sokszor úgy éreztem, hogy nem, 
de nem tudom, van-e olyan csalás, amelyről holt
biztosán feltételezhető, hogy nem derül ki. Az egész 
játék azonban valahogy tisztán az érdekesség szem
pontjából is vonzott, szerettem volna megtudni, mi
kor jön rá az öreg arra, hogy ilyen különös módon 
becsapom. Később már valóban kezdett gyanakvóvá 
válni, néha valami keserűen szarkasztikus vonást vet
tem észre rajta, és mintha már nem is örült volna úgy 

a győzelemnek, mint azelőtt. Ügy látszott, mintha nyo
mozna valami után. Egyszer aztán egy megnyert 
játszma után tűnődve megszólalt. Csíptetője mögül 
vaksi szemével fürkészőn nézett rám.

— Hogy van az — mondta —, hogy én mindig



csak a vesztes játszmák alkalmával mondok be téves 
lépéseket, ha pedig nyerek, minden úgy megy, mint 
a karikacsapás? Nem gondolja, hogy van ebben va
lami furcsa?

— Nem tudom, miért van ez így — mondtam za
vartan. Csak az öregember gyenge látásának volt 
köszönhető, hogy nem vette észre, amint elpirultam.

Az összeaszott öreg arc fájdalmasan gúnyos és egy
ben megvető kifejezést öltött.

— Azt hiszem, fiatalember, maga csúfosan lóvá 
tesz engem. Maga egyszerűen megvereti magát. Hadd 
örüljön a vén szamár. Ugye, így gondolja?

— Én ilyet sohasem tettem — próbáltam tilta
kozni. — Én csak . . .

— Ne tagadja! — fortyant fel most már indulato
san. — Azt hitte, hogy én erre nem fogok rájönni? 
Már régóta gyanakodtam, és most szándékosan rossz 
lépéseket mondtam be, maga pedig úgy tett, mintha 
rendjén volna minden. Mire volt ez jó?!

— Én csak . . .  — próbálkoztam újra magyaráz
kodni. — Én csak úgy gondoltam. . .

— Hallgasson! — förmedt rám, egészen kikelve 
magából. Sohasem láttam még ennyire felindultnak. 
— Maga csak ne gondoljon semmit! Nekem éppen 
elegem volt a humánus hazugságokból! Azt hiszi, 
magától is hajlandó vagyok bevenni az ilyesmit, 
mint a szemorvostól? Különben végeztem. Azt hi
szem, tudja merre van az ajtó!

Megszégyenülten kimentem. Bár sértődöttséget is 
éreztem, valami mégis arra késztetett, hogy vigyáz
zak, és ne csapjam be az ajtót.

A következő napokban a lelkiismeret-furdalás, a 
szánalom és a sértődöttség változó arányú keveréke



hullámzott bennem. Hol az egyik, hol a másik elem 
jutott túlsúlyba, de éreztem, hogy nem kellett volna 
ezt a furcsa tréfát elkövetni.

Talán egy héttel ezután Maris néni benyitott hoz
zám.

— A tanár úr kéreti — mondta. — Legyen olyan 
jó, jöjjön át. Szegény, azt hiszem, már semmit sem 
lát.

Szó nélkül megindultam utána. Amikor kopogtatás 
után beléptem, az öreg tanárt szokott helyén, az ab
lak közelében találtam. Az ablakon beragyogott az 
alkony fénye, és élesen, ámyképszerűen rajzolta ki az 
aggastyán jellegzetes, sasorros arcélét. Csak elmarad
hatatlan csíptetője csillogott most is.

— Üljön le, fiatalember — mondta ugyanolyan 
hangon, mint máskor. — Kénytelen vagyok az elné
zését kérni, amiért a múltkor annyira elragadtattam 
magam. Végeredményben maga jót akart. . .  A szem
orvos is jót akart. Erről különben egy szót se szól
jon senkinek. Csak hadd gondolják, hogy azt hiszem. 
. . .  Azokat a buta játszmákat pedig abbahagyjuk. . .  
Töltsön, igyunk a kibékülésre.

Töltöttem. Bizonytalanul nyúlt a pohár után. Óva
tosan a kezébe adtam. Koccintottunk.

— Világos van még? — kérdezte később.
— Alkonyodik — válaszoltam. — Szép vörös az 

ég-
(1961)



Valami különös hiányérzet kínoz mostanában. Ügy 
érzem, mintha valami fontos tápanyagot vagy inkább 
narkotikumot vontak volna el tőlem hirtelen. Vala
mit, ami nélkül az élet megszűnt teljes lenni, vala
mit, ami biztosította lelki anyagcserém zavartalan
ságát, és az elvonás után egyszerre különös lelki skor- 
but vagy beriberi lépett fel nálam. Üresnek érzem a 
napokat, laposnak és szürkének az idő múlását, s 
úgy tűnik fel, mintha a nappalok és éjszakák válta
kozása valami lelketlen, céltalan, mechanikus folya
mat volna, esztelen körforgás csupán, minden tarta
lom nélkül. Hiányzik az életemből az, amiért oly 
hosszú időn át lelkesedtem, ami a szenvedélyem volt. 
Egyszerűen nincs többé az, amiért érdemes volt a 
holnapot várni. Mostanában céltalanul ténfergem át 
a napokat, a munkámat egykedvűen, közömbösen 
végzem, enyhe undorral ülök az akták és kimutatások 
között, még szinte el sem kezdek dolgozni, máris azt 
kívánom, bárcsak véget érne a munkaidő, de aztán 
eszembe jut, hogy tulajdonképpen nincs is miért 
véget érnie, mert utána a nap többi részétől úgysem 
várhatok semmit. Szüntelenül csak Jenő jár az 
eszemben, folyton csak rá gondolok. Nem tudok bele
törődni, hogy nincs többé, hogy megszűnt létezni, 
és nem láthatom soha többé. Kezdetben ez a letörtség 
szinte büszkeséggel töltött el, valahogy meghatódtam



a saját fájdalmamon, amit barátom elvesztése váltott 
ki, s csak később jöttem rá, hogy ennek az érzésnek 
semmi köze sincs ahhoz, amit egy jó barát elvesztése 
vagy, egyszerűen — a szó személytelen értelmében 
—, egy ember halála alkalmával érzünk. Felismertem 
azt a tényt, hogy emberileg én sohasem szerettem 
Jenőt, vagy ha szerettem is, úgy szerettem, ahogyan 
egy különleges teljesítményekre képes versenylovat 
vagy egy rendkívül kifinomult szaglású vadászkutyát 
szokás szeretni. Azóta egyszerűen szégyellem magam.

Amikor Jenő hozzánk, a vállalathoz került, semmi 
különöset sem találtam rajta. Valami fakó, elkedvet
lenítő jelentéktelenség áradt belőle, olyannak tűnt 
fel a szememben, mint valami egyhangú, unalmas, 
szürkére meszelt falfelület, amely képtelen hosszabb 
időre lekötni az ember figyelmét. Arcán nem volt 
semmi jellegzetes vonás, amelyben az ember emlé
kezete megkapaszkodhatott volna, hogy később fel
idézhesse maga előtt. Ma sem vagyok képes hiány
talanul, kellő plaszticitással magam elé képzelni, 
csak arra emlékszem, hogy világosszoke haja és szür
kés, savószínű szeme volt, hogy általában meglehe
tősen félszegen viselkedett, keveset beszélt, s ha 
mondott is valamit, abban sem volt sokkal több ér
dekesség, mint sápadt és vértelen külső megjelenésé
ben. Megvan az a tulajdonságom, hogy szeretem 
megismerni az embereket, vájkálni a lelkiviláguk
ban, kifürkészni legbelsőbb titkaikat, felmérni jelle
müket, érzéseiket, indulataikat, rendszerezni, cso
portokba osztani őket; de Jenőt annyira üresnek hit
tem, hogy kezdetben nem is tartottam szükségesnek 
közelebbi ismeretséget kötni vele. Ügy véltem, töké
letesen elég, ha annyit tudok róla, hogy egy nyug



díjas vasutas egyetlen fia, szülei aránylag idősek, és 
valahol kint, a város szélén lakik. Valahogy úgy gon
doltam, Jenő megdönti azt a tételt, hogy az átlag
ember csak elvont statisztikai fogalom, s neki, amel
lett, hogy átlagos a testsúlya, a magassága és átlagos 
számú cipőt visel, átlagosak a gondolatai, a vágyai és 
az ambíciói is. Ekkor még nem is sejtettem, hogy 
Jenő titokban nagyratörő álmokat melenget. Erre Vera 
hívta fel a figyelmemet később. Ugyanabban a szo
bában dolgozott velem és Jenővel, kissé testes, szé
les csípőjű lány volt, szeretett nagyokat, egészsége
sen nevetni, de tudott ajkbiggyesztően fölényes is 
lenni, sőt tulajdonképpen ilyenkor volt csak igazán 
elemében, sokszor nagyon találóan tudta egy-két szó
val jellemezni az embereket, és eredeti csípős meg
jegyzései voltak. Mindezek a tulajdonságok jórészt 
bennem is megvannak, és elsősorban ennek köszön
hető az a sajátosan baráti kapcsolat, ami köztem és 
Vera között fennállt. Élvezettel boncolgattuk együtt 
ismerőseinket, igyekeztünk mindenfélét megtudni 
róluk, gyűjtögettük a vállalati pletykákat, meg vol
tunk győződve arról, hogy mindent tudunk kollé
gáink magánéletéről, egymás elleni ármánykodásaik
ról; tudtuk, hogy kit, hol, mikor és kivel csal meg 
a felesége, illetve a férje, ki kire féltékeny és miért; 
hogy Pintér miért köszön az utóbbi időben olyan fa
gyosan Lukiénénak; hogy mitől van a csinos kis szőke 
Fazekasnénak a szeme alatt kék folt (szegény asszony, 
a férjéről jobb nem beszélni, de azért őt sem tudom 
egészen megérteni); hogy Imre bácsi miért olyan ál
mos mindig az utóbbi időben; hogy Petres' mostaná
ban miért nem tízóraizik; hogy Müllemek miért 
nincs soha elég pénze, és hogy Ibolyka miért öltözkö



dik újabban olyan feltűnően csinosan. Mindennek 
azonban semmi köze sem volt a valódi, csámcsogó 
pletykasághoz, mindezeket a híreket csakis egymás 
között cseréltük ki, senkinek sem mondtuk tovább, 
igyekeztünk teljesen passzív szerepet játszani, és óva
kodtunk attól, hogy az események alakulását bármi
képpen is befolyásoljuk. Az egész játék volt csupán, 
amely mindkettőnk számára szórakozást jelentett. 
Eleinte Verának is az volt a véleménye Jenőről, mint 
nekem; kedvenc szava járása volt, hogy Jenő „rendes 
fiúM, és abban, ahogyan ezt mondta, volt valami kö
nyörtelenül megsemmisítő hangsúly, amellyel Jenőt 
egyszerre és mindenkorra elintézni látszott. Gúnyoló
dásának apró, szúrós nyilaival szívesen vette célba 
Jenőt. Jenő ennek ellenére valami félszeg és kissé 
divatjamúlt udvariassággal viselkedett Verával szem
ben, mint aki már eleve lemondott arról, hogy a szur- 
kálás ellen védekezzen, s valami csendes megadással 
tűrt mindent, szomorúan mosolygott, néha sóhajtott, 
esetleg tett egypár gyámolatlan megjegyzést; de iga
zán visszavágni sohasem tudott. Egyszóval Jenő so
káig nem tartozott azok közé, akikre Verával túl sok 
szót vesztegettünk, s éppen ezért lepett meg, amikor 
egy alkalommal, mikor Jenő nem volt a szobában, 
Vera odajött az íróasztalhoz, és ezt kérdezte:

— Figyeli maga ezt a Jenőkét? — kollégánkat 
ugyanis kezdettől fogva fölényesen Jenőkének ne
vezte.

— Van rajta valami figyelni való? Azt hiszem, 
Jenőn az az egyedüli figyelemreméltó vonás, hogy 
semmi figyelemreméltó sincs rajta, — szellem es- 
kedtem.



— Eleinte nekem is ez volt a véleményem, de most 
megváltozott. Figyelje csak! Olyankor, amikor azt 
hiszi, hogy senki sem látja. Néha valami elszánt, ke
mény vonás ül az arcán. Ez különben csak néhány 
percig tart. Nekem úgy rémlik, mintha titokban nagy 
terveket forgatna a fejében.

Nem kételkedtem Vera megfigyelésének pontossá
gában, már többször volt alkalmam meggyőződni ar
ról, milyen éles szeme van. Elhatároztam, hogy fi
gyelni fogom Jenőt. Ekkor kezdett Jenő érdekelni. 
Azt a különös kifejezést, amelyre Vera hívta fel a 
figyelmemet, én is felfedeztem az arcán, csak néhány 
percig tartott az egész, ilyenkor abbahagyta a mun
káját — rendesen és pontosan dolgozott —, s ki
bámult az ablakon. Bár teste teljesen mozdulatlan 
maradt, arckifejezése mégis olyan volt, mintha sú
lyos küzdelemre készülne, vagy valami feladat előtt 
állna, amit mindenáron meg kell oldania. Alsó áll
kapcsát ilyenkor kissé előretolta, és szemében furcsa 
fény gyúlt ki, néha még a keze is ökölbe szorult. Volt 
ebben az arckifejezésben valami patetikusan napó
leoni, és végső fokon kínosan diszharmonikusan ha
tott, mert tökéletes elleniében állt egész jelentékte
len és semmitmondó lényével. Más dolgok is kezdtek 
feltűnni nekem. Eszembe jutott, hogy az iroda falain 
kivul szinte sonasem találkozom vele, sohasem látom 
sétálni az utcán, a szórakozóhelyeken, sem moziban, 
sem labdarúgó-mérkőzéseken, arról sem tudok, hogy 
udvarolna valakinek. Már szinte csodálkoztam azon, 
hogy nem vettem észre mindjárt, mennyire vissza
vonult életet él. Mindez nagyon is igazolni látszott 
Vera feltevését, hogy Jenőnek valami titka van, va
lami féltve őrzött, ápolgatott, babusgatott titka, ami



szinte egész energiáját leköti, úgyhogy azonkívül 
semmi egyéb nem érdekli, és minden más iránt kö
zömbös. Vajon miféle titka lehet Jenőnek? Talán ti
tokban verseket ír, és arról ábrándozik, hogy egyszer 
nagy költő lesz belőle? Vagy talán fest? — Éreztem, 
ennek a titoknak valami olyasminek kell lennie, 
amiről Jenő úgy véli, hogy kiemeli őt az ismeretlen
ség homályából, hírnévhez és dicsőséghez juttatja. 
Elhatároztam, hogy a dolognak a végére járok.

A titok kiderítése nem ment túl nehezen.
A város szélétől nem messze, arrafelé, ahol Jenő 

lakott, volt egy elhagyott agyagbánya, amelyben elég 
tiszta volt a víz, és ahová nyáron a város lakói fü
rödni jártak. A vízben kisebb halak, kárászok, dur- 
bincsok is éltek, s így azok is ki-kijártak oda, akik 
a horgászás szenvedélyének hódoltak. Egy derűs ok
tóberi reggelen elkértem a nagybátyám horgászfel
szerelését, magammal vittem a hivatalba, és kijelen
tettem, hogy munka után rögtön horgászni megyek. 
Így szinte magától értetődőnek tartottam, hogy Jenő
höz csatlakozzam. A beszélgetés elég nehezen indult, 
Jenő nagyon unalmas társalgó volt, szűkre szabott 
koponyájából csak közhelyeket tudott kipréselni, de 
azt hiszem, ezt tudta is, és érért szívesebben vette, 
ha más beszél, s  ezzel őt egy fölötte kellemetlen fel
adattól kíméli meg. Egy ideig közömbös hivatali dol
gokról folyt a szó, majd megállapítottuk, hogy na
gyon szép az idei ősz, és reméljük, hogy a szép idő 
még eltart egy darabig. Valahogy nem is tudtam, ho
gyan is fogjak hozzá Jenő titkának kifürkészéséhez. 
Végül mégis elszántam magam. Ügy szólaltam meg, 
mintha teljesen mellékesen érdeklődnék:

— Mondd csak, Jenő — kezdtem —, hogy van az, 
hogy téged sehol sem lehet látni? Nekem úgy tet



szik, hogy te sohasem jársz szórakozni. Attól félek, 
túlságosan visszavonult életet élsz. Nem jó így be- 
gubózni.

Jenő szemmel láthatóan zavarba jött. Az volt a 
benyomásom, hogy kellemetlenül érinti ez a kérdés.

— Én, kérlek. . .  nagyon el vagyok foglalva. Dol
gozom.

— Valami különmunka?
— Nem. . .  izé . . .  otthon, a kertben. Nagy kertünk 

van, tudod, és . . . Szóval mindig akad dolgom.
Látszott rajta, hogy nem mond igazat, és minden 

erejével azon van, hogy befejezzük ezt a témát.
Egy ideig hallgatva mentünk egymás mellett. Je 

nőn nagy izgatottság vett erőt, időnként zavartan 
rám pillantott, egyszer-kétszer úgy látszott, mintha 
egy kicsit kinyitná a száját, hogy mondjon valamit, 
de aztán bátortalanul visszanyelte az egészet. Ügy 
hatott, mintha valami nagy dolgot akarna bevallani 
nekem, de nem tudja rászánni magát. Magatartása 
egyre kíváncsibbá tett. Már messze kinn jártunk a 
város peremén, poros, téglajárdás utcákon, alacsony 
házak mellett, melyek között széles veteményes ker
tek feküdtek, amikor Jenő, bátorságát összeszedve, 
megszólalt:

— Elárulok neked egy titkot — mondta izgalom
mal fűtött ünnepélyességgel. — De ugye, senkinek 
sem mondod el?

— Ugyan, öregem, hát mit képzelsz? Csak mondd 
bátran, ki vele!

— Gyere be hozzám, és nézd meg.
Jenő izgalma most tetőfokára hágott. Annyira ki

pirult, hogy szőke szemöldöke világosabbnak látszott 
az arcbőrénél; észrevehetően izzadt, verejtékének va



lami kellemetlen, faggyúra emlékeztető szaga volt. 
Már nem voltunk messze Jenőék házától, amikor ez 
történt. Pár pillanat múlva Jenő benyitott egy zöldre 
festett kiskapun, és egyenesen a ház mögött elterülő 
kert végébe vezetett. Itt két cölöp között, körülbelül 
egy méter magasan és mintegy tizenkét méter hosz- 
szúságban, erősen kifeszített drótkötél húzódott. Cso
dálkozva bámultam Jenőre.

— Mi ez? — kérdeztem.
— Látod, drótkötél — mondta. — Egy pillanat tü

relmet kérek. — Gyorsan levetette cipőjét, és csak 
úgy harisnyában, fürgén fellépett a kötélre. Köny- 
nyedén és rugalmasan haladt néhány lépést, mozdu
latai szinte rutinosaknak hatottak, de aztán egy
szerre ingadozni kezdett, és kénytelen volt leugrani 
a kötélről. Kínosan zavart mosollyal nézett rám.

— Ejnye — mondta —, hiszen máskor sikerült. . .  
Mi az ördög, úgy látszik, lámpalázam van . . .  Várj, 
niég egyszer megpróbálom.

Még néhány kísérletet tett, de mindegyik balul 
ütött ki. öt-hat lépés, és vége volt. Ezek a maga
biztosan kezdődő, félbemaradt mutatványok valahogy 
úgy hatottak, mint egy gyakorlatlan zongorista já
téka, aki nagy lendülettel kezd hangszerén játszani, az 
első pillanatokban szinte virtuóznak tetszik, de aztán 
hamar elakad, játéka szánalmasan erőlködő kalim
pálássá válik, végül teljesen belezavarodik, úgyhogy 
kénytelen mindent elölről kezdeni.

— Nem megy — mondta Jenő tehetetlenül le
engedett karral, az ötödik vagy hatodik kísérlet után. 
— Ha néznek, nem megy. Pedig már évek óta gya
korolok, nem is képzeled, mi mindent tudok, de csak



akkor, ha nem lát senki. Te most bizonyára el sem 
hiszed, pedig igazán. . .

Szenvedélyesen bizonygatta, hogy mi mindenre 
képes. Szinte áradt belőle a szó. Valósággal kétségbe 
ejtette a gondolat, hogy esetleg nem hiszek neki. Még 
pirosabb volt, mint előzőleg az utcán.

— Elhiszem, Jenő, elhiszem — mondtam csitítva. 
Igyekeztem megnyugtatni. — Ha nem tudnál, be 
sem mertél volna hívni. Ez csak világos.

— De miért nem megy, ha néznek? — kérdezte 
továbbra is izgatottan. Úgy nézett rám, mint valami 
gyámoltalan kisgyerek, aki valami érthetetlen do
loggal került szembe, s most a szüleitől vár felvilá
gosítást és segítséget. — Egyáltalán, hogyan lehet
séges az ilyesmi? Pedig azt hiszem, ezen a téren vi- 
hetném valamire.

— Ezt úgy nevezik, hogy pszichikai gátlás — ma
gyaráztam nem minden nagyképűség nélkül. — Ez 
éppen olyan, mint amikor az ember ír, aztán valaki 
megáll a háta mögött, és akkor egyszerre az egyik 
hibát a másik után követi el. Az ilyesmit erős akarat
tal le lehet győzni. Elsősorban hozzá kellene szoknod, 
hogy néznek. Az a baj, hogy mások jelenlétében 
nem vagy képes koncentrálni. Holnap is eljövök, és 
újra megpróbálod. Jó?

Nem tudnám határozottan megmondani, mi is 
késztetett tulajdonképpen arra, hogy Jenő különös 
szenvedélyével komolyabban foglalkozzam. Talán az, 
hogy habár az egészet lényegében nevetségesnek és 
gyerekesnek találtam, mégis valami megértésfélét 
kezdtem tanúsítani szegény fickó iránt, aki mindig 
mellőzött és szerényen sarokba húzódó volt, de az is 
lehet, hogy csak új szórakozási lehetőséget láttam
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benne. Talán fontoskodásomnak is része volt a do
logban.

Jenő hálásan nézett rám.
— Jó, gyere el még egyszer. Előbb-utóbb muszáj, 

hogy menjen. Te legalább megértesz engem, és nem 
találod nevetségesnek ezt a dolgot. Ügy látom, igazi 
barátra leltem benned. — Valósággal megindultnák 
és elérzékenyültnek látszott. Kissé komikusán hatott
így-

Ezután még néhányszor ellátogattam Jenőhöz, de 
esete reménytelennek bizonyult. Jelenlétemben sem
mit sem volt képes produkálni. A végén zokogva le
roskadt, és fejét a földhöz verte. Kért, hogy ne jöjjek 
el többé, mert úgyis minden hiába. Kijelentette, hogy 
felhagy az egésszel. Vigasztalhatatlan volt, és csak 
azért könyörgött, hogy senkinek se meséljek semmit.

A következő napokban rossz volt Jenőre nézni. 
Szeme karikás, vörös és gyulladt volt, látszott rajta, 
hogy az éjszakákat álmatlanul tölti. Szólni még keve
sebbet szólt, mint eddig, és ha beszélt, fátyolos volt a 
hangja, úgyhogy néha attól féltem, elsírja magát. 
Végül egy nap bejelentette, hogy betegnek érzi ma
gát; az idegeire panaszkodott, és néhány napi szabad
ságot kért. Amikor újra megjelent, már türhetőbb 
színben volt, és lassan ismét a régi, megszokott, je
lentéktelen Jenő lett, aki csendben, pontosan végzi 
a dolgát, és látszólag semmi mással nem törődik.

Ettől fogva másképpen tekintettem Jenőre. Mély
séges szánalmat éreztem iránta. Csak én tudtam, 
hogy ez alatt a néhány nap alatt egy világ omlott 
össze benne, hogy élete nagy illúziójával számolt le. 
(Legalábbis akkor azt hittem.) Volt abban valami 
csendes hősiessóig, ahogyan Jenő beletörődni látszott a



sorsába. Már szinte valamiféle tiszteletet kezdtem 
érezni iránta, és közel álltam ahhoz, hogy egy afféle 
chaplinesen tragikomikus hőst lássak benne. Ennek a 
tisztelettel átszőtt szánalomnak volt köszönhető, hogy 
becsülettel megőriztem a titkát, és még Verának sem 
mondtam meg az igazat. Sikerült valami mesét be
adni neki arról, hogy Jenőnek kapcsolata volt egy 
férjes asszonnyal, de a dolog kitudódott, és kényte
len volt szakítani. Vera, mint a nők általában, haj
lamos volt rá, hogy a szerelmi problémáknak túlzott 
jelentőséget tulajdonítson, és éppen ezért tőle szo
katlan tapintattal viselkedett Jenővel szemben.

Jó  ideig semmi sem történt, és minden jel arra mu
tatott, hogy Jenő végleg eltemette álmait. Tavasz volt 
már, amikor egy napon félrehívott.

— Ma gyere el hozzám — mondta. — Ma sike
rülni fog. Egészen biztosan. Érzem, hogy sikerült le
győznöm a lámpalázamat. — Szokatlan nyugalom 
és magabiztosság áradt belőle, annyira, hogy érez
tem, így csak az beszélhet, aki biztos a dolgában.

Ezúttal én lettem izgatott. Alig vártam, hogy meg
érkezzem Jenőhöz. Amit most láttam, minden vára
kozásomat fölülmúlta. Jenő bámulatos könnyedség
gel mozgott a kötélen, előre, hátra egyaránt, néha 
valóságos balettmozdulatokat végzett, kerékpárjáról 
levette a gumit, és minden nehézség nélkül végig
hajtott a kötélen, azután széket tett fel, ráült, és a 
szék két lábán egyensúlyozva elszívott egy cigaret
tát. Bekötött szemmel sétált a kötélen. Lényegében 
végigcsinálta az összes mutatványokat, amelyeket ed
dig hivatásos kötéltáncosoktól láttam. Talán csak az 
csökkentette valamennyire a mutatványok értékét,



hogy a kötél viszonylag alacsonyan volt kifeszítve, és 
ezért nem lehetett hajmeresztőnek nevezni őket.

— Na, mit szólsz hozzá? — kérdezte végül Jenő. 
Egy kicsit fáradtnak látszott, de sugárzott a boldog
ságtól.

— Nagyszerű! — mondtam elragadtatással. — 
Gratulálok. Sokra fogod vinni.

Ezután már gyakori vendég voltam Jenőnél. Ked
venc szórakozásommá vált nézni, amint gyakorol. 
Később két hosszú póznát szereztünk, felállítottuk 
őket a kert végében, és közéjük feszítettük ki a drót
kötelet. Ügy terveztük, a kötelet egyre magasabbra 
tesszük, hogy Jenő hozzászokjon a magassághoz. Biz
tonság kedvéért egy öreg halászhálót is kerítettünk, 
de erre sohasem volt szükség, Jenő egyetlen lépést 
sem vétett el, hibátlanul mozgott, könnyedén, rugal
masan, mondhatni elegánsan. Kijelentette, hogy most 
már akárkinek be merné mutatni ügyességét, többé 
egyáltalán nem zavarja, ha nézik. Egy bizonyos kö
zönség különben már önmagától kialakult, mert a 
kötél most már oly magasan volt, hogy az utcáiról is 
látni lehetett, a járókelők megálltak, és ámulva néz
ték Jenőt, a környékbeli gyerekekből pedig valóságos 
csődület támadt. Jenő beleegyezésével elmondtam a 
dcigoi Verának. Kolléganőm majd kiugrott a bőré
ből a kíváncsiságtól, s amikor eljött, esze ágában 
sem volt gúnyolódni, áhitatosan, elbüvölten figyelte 
Jenőt. Es nemcsak Vera járt így: később máir mások 
is jöttek a vállalatból. Voltak többen, akik, amikor 
Jenő szenvedélyéről hallottak, mulatságosnak talál
ták, és valami vigyorgó, kíváncsisággal vegyes le
nézéssel készültek Jenő tudományát megtekinteni, de 
amikor nézték, egészen odavoltak a csodálkozástól,



ámulatukban alig tudtak szóhoz jutni. Mindenki el 
volt ragadtatva Jenőtől, sokszor egész kis társaság 
verődött össze nála; egyszer az igazgatónk is eljött, 
s ettől kezdve különös figyelmével tüntette ki Jenőt.

Jenő egyre népszerűbb lett a vállalatban, minden
ki a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott róla, a jövő 
emberének tekintette, és azon igyekezett, hogy mi
nél kevesebb dolga legyen, csak hogy minél több időt 
szentelhessen az egyensúlyozás művészetének. Las
san közismert emberré vált a városban, sőt részben 
a város határán túl is. Egy alkalommal, mikor a vál
lalat fennállásának tizedik évfordulóját ünnepeltük, 
és többek közt különféle sportjátékokat is rendez
tünk, Jenő is bemutatta tudását. A kötelet két rak
tárépület között feszítettük ki. A siker óriási volt, 
Jenőt a nap hősének tekintettük, mindenki róla be
szélt; volt, aki nyílt elragadtatással, mások gúny mö
gé rejtőzve, olyanformán, hogy „taknyos Jenő, ki az 
ördög gondolta volna róla” , de ez szintén olyan el
ismerés volt, mint a többi, amely minden oldalról 
áradt feléje. Az ünnepségen egy fővárosi képeslap 
munkatársa is jelen volt, s nemsokára riport jelent 
meg a lapban Jenőről, a tehetséges amatőr kötéltán
cosról, aki hosszú évek kitartó munkájával, teljesen 
egyedül, minden szakszerű oktatás nélkül odáig vitte, 
hogy már akármelyik cirkuszban felléphetne. Egy 
fényképet is közölt a lap: Jenő a kötélen. Mo6t már 
mindenki meg volt győződve róla, hogy fényes kar
rier áll előtte.

Azóta sokat gondolkodtam azon, hogy miért ra
jongtunk annyira Jenőért, és miért hatott ránk olyan 
lenyűgözően. Talán azért, mert valami hihetetlen 
nyugalom áradt belőle. Volt valami természetelle



nes, emberfeletti, és éppen ezért embertelen abban, 
ahogyan Jenő a kötélen mozgott, mintha nem is ele
ven, vérből, húsból, csontból és idegekből álló em
ber volna, hanem egy különleges műanyagból készült 
báb, amelyet láthatatlan drótszálakon valami titok
zatos felsőbb hatalom rángat. Az egész valahogy bű
völetként, varázslatszerüen hatott ránk. Ezenkívül 
Jenő közülünk került ki, a „miénk,, volt. Egy idegen 
kötéltáncos nyilván nem keltett volna ekkora lelke
sedést, így mi valamennyien úgy éreztük, hogy egy 
kicsit részesei vagyunk Jenő sikerének, s Jenő a vál
lalat nevezetességének számított, sőt — könyvelőnk 
szerint — jelentősen növelte a forgalmunkat. Egy
szóval valóságos Jenő-láz lett úrrá rajtunk.

Rám mindez fokozottabb mértékben vonatkozott, 
mint a többiekre. Én álltam legközelebb Jenőhöz, én 
tudtam legelőször, hogy mire képes, és éppen ezért 
bizonyos értelemben a menedzserének éreztem ma
gam. Ügy látszik, Jenő mutatványai nemcsak arra 
voltak jók, hogy megszabaduljon a saját jelentékte
lenségétől, hanem arra is, hogy növeljék az én te
kintélyemet. A helyzetemet mindenesetre kiváltsá
gosnak mondhattam. Miután én voltam az egyedüli, 
aki kifejezetten Jenő barátjának nevezhette magát, 
a többiek sokszor nálam érdeklődtek a hogyléte fe
lől, meg hogy milyen mutatványokra készül, és mi
kor lehet ellátogatni hozzá. Mindez azt eredményezte, 
hogy szilárdan meg voltam győződve: nélkülem, tá
mogatásom és tanácsaim nélkül Jenő semmire sem 
vitte volna, és ezért kiirthatatlanul belém fészkelte 
magát saját fontosságom tudata, úgyhogy ebben az 
időben valahogy úgy viselkedtem, mint egy kezdő 
mübíráló, aki egyszerre azzal vált nevezetessé, hogy



egy addig ismeretlen tehetséget fedezett föl. Egyéb
ként is Jenő a szenvedélyemmé vált, csak az ő pálya
futásának kilátásai érdekeltek, könyveket szereztem 
be, amelyek artistákról és akrobatákról szóltak, szak- 
irodalmat bújtam.

Talán csak Jenő apját kapta el még jobban a láz, 
mint engem. Az idős, csontos, beesett arcú, kissé iszá
kos nyugdíjas vasutas sokszor úgy viselkedett, mint 
aki eszét vesztette. Rekedtes hangján, szenvedélyes 
taglejtések kíséretében, lelkesen beszélt a nagy pénz
összegekről, melyeket a fia keresni fog, s a „világ
híréről, ami előtte áll; mindig úgy emlegette, hogy 
„fiam, a kötéltáncos”, sőt többször „művészének 
nevezte. Egy időben néhány ütés nyomát viselte az 
arcán, mert a kocsmában összeverekedett valakivel, 
aki Jenőre becsmérlő megjegyzést tett, pedig tudom, 
hogy kezdetben Jenő kísérleteit közönséges hóbort
nak, bolondériának tekintette, rögeszmének, ame
lyet nem tudott kiverni a fia fejéből, ezt azonban 
már nyilván rég elfelejtette, mert előttem többször 
hangoztatta, mennyire hitt mindig abban, hogy Jenő 
nem akármilyen ember.

Csak Jenő anyja jelentett disszonáns hangot az ál
talános lelkesedésnek és elismerésnek abban a kóru
sában, ami Jenőt körülvette. A korához képest kissé 
túl elnyűtt, alacsony, enyhén gyámoltalan öregasz- 
szony szemében állandó félelem remegett, ami va
lami meggyötört állat tekintetére emlékeztetett, s 
egyben szemrehányó is volt, mintha bennünket hi
báztatna. Volt ebben a letorkoltan néma és szólni 
nem merő tekintetben valami számonkérően vádló, 
mintha mindig azt mondta volna: „Mit csináltok a 
fiammal?,, Különben keveset beszélt, szinte alig le



hetett szavát venni, Jenő mutatványait úgyszólván 
sohasem nézte, ilyenkor rendszerint behúzódott a 
házba; állítólag sokat járt templomba. Rám valami 
állandó titkos gyűlölettel tekintett, mintha egy ösz- 
szeesküvés vezetője volnék, amely a fia életére tör; 
primitív anyai ösztönével, úgy látszik, ő érezte meg 
legelőször a fenyegető veszélyt. Ez a félelemtől táp
lált, gyűlölettel eltelt tekintet valahogy zavarba ho
zott, és egyben dühített is. Kerültem a vele való ta
lálkozást.

Én csak akkor kezdtem félni, amikor Jenő háló 
nélkül kezdett gyakorolni. Erről semmiképpen sem 
tudtam lebeszélni. Kijelentette, hogy az ilyen mutat
ványok csakis háló nélkül érnek valamit, a szakértők 
csak így fogják komolyan venni. Tulajdonképpen 
igaza is volt, de előttem lassan világossá vált, hogy 
Jenőt a becsvágya teljesen elragadja, s minden ve
széllyel szemben vakká és süketté teszi. Kezdetben 
én biztattam Jenőt, én bátorítottam, s közben úgy 
éreztem, számottevő részem van abban, hogy idáig 
jutott, ez pedig nem kis büszkeséggel töltött el. Most 
azonban, amikor fékezni kellett volna, a józan ész 
korlátai között tartani, erre képtelennek bizonyul
tam, kicsúszott a kezeim közül. Nesztelenül, a hátsó 
ajtón, óvatosan lopakodva költözött belém a félelem.

Különös módon, nem akkor féltem, amikor Jenő 
mutatványait néztem. Jenő háló nélkül is olyan cso
dálatos biztonsággal mozgott, hogy ilyenkor való
sággal képtelenségnek tűnt fel, hogy lezuhanjon. A 
félelem akkor fogott el igazán, amikor később arra 
gondoltam, hogy ez a természet törvényei értelmé
ben mégis lehetséges. Különben is Jenő csak most 
lett valóban rejtély előttem: egyszerűen nem tud



tam fölfogni, hogy ő, aki azelőtt képtelen volt lámpa
lázát és szorongását legyűrni akkor, amikor egyéb
ként semmi nagyobb veszélytől nem kellett tartania, 
egyszerre ilyen halált megvető bátorságra vagy még 
inkább esztelen vakmerőségre tett szert. Jenő ezzel 
kapcsolatban nemigen tudott értelmes és elfogadható 
magyarázatot adni, én pedig éreztem, hogy itt valahol 
homályos titok lappang, és valami áthatolhatatlan 
falba ütközöm. Rettegtem, ha arra gondoltam, hogy 
Jenő nyugalmának egyszer hirtelen vége szakad, és 
az idegei bármely pillanatban felmondhatják a szol
gálatot. Szinte logikusnak és törvényszerűnek lát
szott, hogy Jenő pályafutásának csak egyetlen be
fejezése lehet.

Közben írtunk egy cirkusznak Jenő ügyében, sze
rettük volna, ha szakértők előtt mutatkozhatna be. 
Izgatottan vártuk a választ, amelyről úgy véltük, 
hogy sorsdöntő lesz.

Egy délelőtt a raktámokunk nyitott be hozzánk. 
Nyak nélküli, alacsony, pohos kis ember volt, guta
ütésre való hajlamot mutató arcszínnel, közel a nyug
díjaztatáshoz, fogai hiányoztak, s ezért durva sörtéjü, 
fekete bajuszkája eltűnt lehajló, húsos orra alatt. 
Valami kimutatást hozott.

— Hallottátok, hogy Benákot letartóztatták? — 
kérdezte.

— Miféle Benákot?
— A patikust. Ott dolgozott abban a patikában . . .  

ott, által, a templommal szemben. Olyan magas, so
vány ember volt. Állítólag valami kábítószerrel üzér
kedett, mit tudom én. Elég az hozzá, hogy lekapták. 
Csak azt szeretném tudni, hogy ki az a tulok, aki 
ilyesmivel mérgezi magát, no de majd azokat is elő



veszik. Szép kis tészta lesz ebből, mondhatom. — Ha
darva beszélt, a szavak tolakodva bukdácsoltak ki 
belőle, fogatlan szájából apró nyálcsöppeket perme
tezett szerteszét.

Ügy látszik, én voltam az egyedüli, aki ekkor Je 
nőre nézett. Csak én láttam, hogy halálsápadt, és 
a szemében rémület ül. Az ilyen arcot szokás zöld
nek nevezni. Csak néhány percig tartott az egész, de 
nekem éppen elég volt arra, hogy egyszerre mindent 
megértsek. Mindent, ami eddig érthetetlen volt előt
tem. Egész délelőtt figyeltem Jenőt, amíg csak haza 
nem mentünk. Sikerült annyi nyugalmat magára 
erőltetnie, hogy mások ne vegyenek észre rajta sem
mit, én azonban minduntalan megfigyeltem rajta az 
elfojtott izgalom tüneteit. Homlokán időnként ide
gesen megfeszült a bőr.

Másnap Jenő nem jött be az irodába. Délután rosz- 
szat sejtve indultam útnak, hogy megnézzem, mi van 
vele. Az úton egyre inkább karmaiba ragadott a szo
rongás. Amikor a zöldre festett kiskapuhoz értem, 
már egész testemet rázta az izgalom hideglelős reme
gése. Beleimben zakatolt a rémület.

A kapu zárva volt. Dörömbölni kezdtem, a végén 
már kétségbeesetten vertem az ajtót. A szomszéd ház 
kapuján kissé elhanyagolt külsejű fiatalasszony lé
pett ki, kötényén néhány zsírfolt éktelenkedett, lát
hatóan teherben volt.

— Hol van Jenő? — förmedtem rá vadul, mintha 
tőle kérném számon.

Álmos hangon felelt:
— Elvitték a mentők. Talán egy órával ezelőtt.
— Mi történt vele? Lezuhant?
— Nem, azt mondják, bevett valamit.



— Élt még?
— Igen . . .  azt hiszem. De a mentőorvos azt mond

ta, nagyon kevés a remény. A szülei is vele men
tek, senki sincs itthon.

Köszönés nélkül sarkon fordultam, és faképnél 
hagytam. Futva megindultam a kórház felé, bár tud
tam, hogy már úgyis késő.

A temetés után Verával együtt mentünk vissza
felé. Vera maradék sírását igyekezett magába gyö
möszölni, duzzadt orrával és vörös szemével most 
nagyon csúnyának látszott. Különben az utóbbi idő
ben olyan szimptómákat vettem észre rajta, mintha 
gyengéd érzelmeket táplált volna Jenő iránt.

— Miért tette ezt Jenő? — tört ki belőle már ki 
tudja hányadszor a kérdés. Már régóta nem nevezte 
Jenőkének. — Most, amikor olyan szép jövő állt 
előtte?

Ez a megjegyzés egyszerre ingerültté tett.
— Azért, mert csak „Jenőke” volt. „Rendes fiú” . 

— Rövid, dühös nevetés szakadt ki belőlem.
Verából újra kibuggyant a sírás.
— Miért mondja ezt most? Most, éppen a temetése 

napján?
— Azért, mert ez az igazság. Egyszerűen így van, 

és kész. Ezt egyébként ő maga is nagyon jól tudta. 
Csak éppen nem volt hajlandó belenyugodni. Ez volt 
a hiba. Akinek nincs szárnya, ne próbáljon repülni!

Vera nem szólt többet, némán haladt mellettem, 
csak a szepegése idegesített, kétségbeejtően. örül
tem, amikor egy sarokra értünk, ahol elválhattam 
tőle. Később, amikor egyedül mentem tovább, egy
szerre azon kaptam rajta magam, hogy a telefon



huzalokat bámulom, néhány fecske ült rajtuk. Ak
kor történt meg ez velem először.

Azóta már sokszor elhatároztam, hogy nem gon
dolok többé Jenőre, hiszen érzem, ez az egész dolog 
valahogy szánalmas és nevetséges is volt egyszerre, 
de Jenő emléke valósággal belém ette magát, s  nem 
tudok megszabadulni tőle. Amikor céltalanul csatan
golok az utcán, folyton a villany-, távíró- és tele
fondrótokat nézem. Ilyenkor szinte azt várom, hogy 
hirtelen feltűnjön rajtuk Jenő, a maga könnyed, le
begő járásával, bámulatos magabiztosságával, lenyű
göző mutatványaival, s hiába igyekszem mindig el
űzni az ilyen képeket, makacsul folytan újra vissza
térnek. Egy időben homályos terveket szőttem ma
gamban arról, hogy elmegyek valahová messze, na
gyon messze, ahová még nem jutottak el a civilizá
ció idegrendszerét képező, minduntalan szemem elé 
kerülő kifeszített huzalok; talán Brazíliába megyek, 
az őserdőbe, meztelen indiánok közé, hogy megszaba
duljak Jenő emlékétől, de aztán eszembe jutott, hogy 
ott tekergő kúszónövények fonják át meg át a fákat, 
s az ágakon majmok meg tarka papagályok ugrálnak. 
Most már csak az időben bízom és abban, hogy előbb- 
utóbb sikerül megmagyaráznom magamnak, volta
képpen mit is jelentett számomra Jenő, és hogyan ra
gadt rám róla az a furcsa láz, ami nélkül — néha 
úgy érzem — szinte már létezni sem tudok.
(1961)



LEGENDA A LELKIISMERETRÖL

Először gyermekkorodban hallottál róla. Még egé
szen kicsi voltál.

Volt nektek akkor egy drága kristályvázátok, az 
egyetlen értékes darab a házatokban. Az előszobában 
állt, egy kis asztalkán. Kora tavasztól késő őszig min
dig volt virág benne. Anyád nagyon szerette ezt a 
vázát, és nagyon vigyázott rá. Megtiltotta, hogy hoz
zányúlj. Féltette, és elmondta neked, hogy nagyon 
drága és pótolhatatlan.

Te is szeretted a vázát. Különösen akkor, ha az 
ablakon besütött a nap, és fénye sziporkázva meg
tört a csiszolt üvegen. Furcsa fényfoltok keletkez
tek ilyenkor. Sokáig el tudtál gyönyörködni a vázá
ban. Néha lopva megérintetted; volt az érintésében 
valami hűvös és titokzatos; ez gyönyörűséggel töltött 
el téged. Talán azért, mert ilyenkor tilosban jártál. 
Valami különös vonzóerőt gyakorolt rád az a váza.

Egyszer aztán, mikor éppen nem volt virág a vá
zában, a kezedbe vetted; leemelted az asztalról. Úgy 
tartottad, magadhoz ölelve. Közben szíved a torkod
ban dobogott, féltél, hogy anyád véletlenül be talál 
jönni az előszobába. Anyád nem jött, de a macska 
váratlanul beugrott a nyitott ablakon. Borzasztóan 
megijedtél akkor. A váza kicsúszott a kezedből, és 
ezernyi szilánkra tört lábad előtt a  padlón.

Ekkor a csörömpölésre beszaladt anyád. Egyenesen



feléd tartott, és meg akart verni. Te azonban rémül
ten kiszaladtál, és futottál a kerten át. Anyád üldö
zött, és rád kiáltott, állj meg, de te nem akartál meg
állni. Elérted a körtefát, és villámgyorsan felmásztál 
rá. Anyád megállt a körtefa alatt, és így kiáltott rád:

— Ugye, most nem mersz idejönni! Ugye, most 
bánt a lelkiismeret!

Ekkor hallottad először ezt a szót.
Később, amikor nagyobb lettél, többször eszedbe 

jutott ez a jelenet. Minél többet gondolkodtál, töp
rengtél rajta, annál inkább megértetted, hogy a lelki
ismeretnek nem sok köze volt az egészhez. Te egy
szerűen féltél a veréstől, azért menekültél fel a kör
tefára. Ez teljesen világos előtted.

De azért később is sokat gondolkoztál a lelkiisme
retről, főleg, ha ráértél. Nem tudtad, van-e neked 
lelkiismereted, és megpróbáltad megkeresni ön
magadban. Nem tudtad, létezik-e egyáltalán.

Közben felnőttél, megnősültél, családot alapítottál. 
Jó  állásba kerültél, az emberek becsületesnek ismer
tek, és tiszteltek. A főnököd egyszer példaként állí
tott a többiek elé. Te azonban nem tudtad eldönteni, 
miért vagy ilyen, azért-e, mert nem mersz rosszat 
tenni, vagy azért, mert van lelkiismereted. Arra is 
rájöttél, hogy ezt csak akkor lehetne eldönteni, ha 
mondjuk, nem létezne sem törvényhozás, sem igaz
ságszolgáltatás, sőt még az emberek bosszújától sem 
kellene tartanod. Igen, csakis akkor kaphatnál fele
letet erre a kérdésre, különben teljesen felesleges töp
rengeni rajta. Igyekeztél nem gondolni erre többet. 
Jobban szerettél gyakorlati kérdésekkel foglalkozni.

Már idősebb voltál, jóval túl a negyvenen, amikor 
személyes ismeretséget kötöttél a lelkiismerettel.



Egy éjszaka az ágyadban fekve arra figyeltél föl, 
hogy egyszerre csak önmagától kitárul az ablak, és 
karcsú tündér suhan be rajta a szobába. Hosszú 
aranyhaja a derekáig ért, valami légiesen könnyű, át
tetsző tüllruha fogta körül valószínütlenül törékeny 
alakját. Elkápráztatva és ijedten néztél rá.

— Eljöttem, mert régóta keresel — szólt hozzád.
— Ki vagy te? — kérdezted.
— A lelkiismeret.
— Az én lelkiismeretem?
— Most a tied leszek — mondta a lelkiismeret sej

telmesen, leült az ágyad szélére, két tenyere közé 
vette a fejedet, és megcsókolt.

— Eddig kié voltál?
— Sokaké voltam már.
— Hogyhogy? — kérdezted. Megütközve néztél 

rá, kissé talán meg is botránkoztál. Mindig példás 
férj és apa voltál, sokan nyárspolgámak tartottak.

— Az emberek hamar megunnak. Először odavan
nak értem, gyönyörűnek találnak, fünek-fának el
dicsekszenek velem, aztán egy idő múlva kijelentik, 
hogy kibírhatatlan nő vagyok, nem tudnak velem 
tovább élni, és egyszerűen kiadják az utamat. Min
dig nagyon boldogak, amikor otthagyom őket. Sokkal 
boldogabbak, mint amikor megérkezem. Pedig, ugye, 
szép vagyok?

— Szép vagy.
— Ugye, te nem fogsz elzavarni?
— Nem. Mindig szeretni foglak.
Így kezdődött kapcsolatod a lelkiismerettel. Ettől 

fogva majd minden éjszaka eljött hozzád. Minden 
fontosabb kérdést megtárgyaltatok, a lelkiismeret ta
nácsokkal látott el, arra vonatkozólag, hogy mit te



gyél, vagy mit ne tegyél. Barátilag megbeszéltétek a 
dolgokat, mind a hivatalos, mind a személyes ügye
ket. Néha az is előfordult, hogy nem értettetek egyet, 
de ez rendszerint bölcs és mértékletes kompromisz- 
szummal végződött, a lelkiismeret szemmel látható
lag nem mert túl szigorú lenni hozzád, szelíd, meg
bocsátó mosollyal tett engedményeket neked, nyil
ván félt, hogy szakítasz vele. Rossz tapasztalatai le
hettek ezen a téren. Te senkinek sem beszéltél a tit
kos gyengéd szálakról, melyek a lelkiismerethez fűz
tek, sőt még csak nem is hivatkoztál rájuk, szándé
kosan kerülted, hogy ezt a szót kiejtsd a szádon. 
Egyszer ugyan mégis elárultad magadat, de senki 
sem értette meg, hogy mire gondolsz, mindenki tré
fának fogta fel, amit mondtál.

Egy alkalommal valami mulatságon vettél részt 
barátaiddal, csak férfiak voltak jelen. A hangulat 
meglehetősen emelkedett és szeszgőzös volt. Időn
ként zsíros nevetés szakította félbe a beszélgetést. 
Barátaid különféle történeteket meséltek, főleg olyas
mit, amit józan állapotban nem mondtak volna el, és 
aminek földeríthetetlen volt az igazsághoz való vi
szonya. Te kissé kínosan érezted magad, de nem 
tudtad megállapítani, miért; szégyelled-e magad, 
vagy sajnálod, hogy nincs semmi mesélni valód. Már 
arra kezdtél gondolni, hogy kitalálsz valamit, ami
kor egyszerre egyik barátod, aki tőled balra ült, fe
léd fordult. Kötekedő hangon szólt:

— No, mesélj most te valamit, öreg fiú, rajtad a 
sor!

Egy másik barátod, aki jobbra ült tőled, fölemelte 
mutatóujját, még mielőtt te bármit is válaszolhattál 
volna.



— Hagyjátok! Pista mintaférj és példás családapa. 
Ürítsük poharunkat a házastársi hűség s a tisztesség 
eme mintaképének egészségére! — szavalta komikus 
pátosszal. — Sokáig éljen Pista habfehér és maku
látlanul tiszta lelkiismerete!

j Harsány hahota csapott fel, te magad is nevettél, 
egy kicsit hülye rötyörészéssel, s nevetve koccintott 
az egész társaság. Amikor a nevetés hullámai elültek^ 
felálltál, tréfás pózba vágtad magad, és hangosan így 
szóltál:

— Ezennel ünnepélyes bejelentést teszek! Nyilvá
nosságra hozom eddig féltve őrzött titkomat. Nekem 
már évek óta viszonyom van a saját lelkiismeretem
mel.

A társaság néhány pillanatig hüledezve nézett rád, 
azután egyszerre, az előbbinél is elsöprőbb erővel új
ra kitört a kacagás. Mindenki sokkal illumináltabb 
állapotban volt már, semhogy ne lett volna hajlandó 
bármin is nevetni.

— Bravó! — üvöltötte a tőled jobbra ülő barátod. 
— Ragyogóan kivágtad magad. Az ember nem is 
nézné ki belőled, hogy ilyen vicces is tudsz lenni.

Te azonban egyszerre elkomorodtál.
— Sokat ittam — mentegetőztél. Nem sokkal ez

után kimentéi, mintha halaszthatatlanul sürgős ügyeid 
volnának, és eltűntél, nem mentél vissza a társaságba.

Később, éjszakai titkos találkozásaitok során, elné
zést kértél a lelkiismeretedtől ezért az indiszkréció
ért. Megbocsátott neked, tekintetbe vette borközi ál
lapotodat.

Az idő ezután is ment a maga útján. Alapjában 
véve nyugodtan és békésen éltél. A bajok azért per
sze a te házadat sem kerülték el teljesen: köszönés
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nélkül, szemtelen képpel állítottak be hozzád. Az 
orvos egy napon megállapította, hogy feleséged sú
lyos szervi szívbajban szenved.

Nem sokkal ezután ismerkedtél meg Ibivel. Akkor 
került hozzád a hivatalba, amikor már te voltál a 
főnök. Csinos volt és fiatal. Te pedig nagyon szeret
tél volna még egyszer fiatal lenni. Látható örömmel 
fogadta kedveskedésedet és kisebb ajándékaidat. Fel
bátorító mosollyal jelezte, hogy nem lesz hálátlan. A 
lelkiismeret, amikor szóba hoztad előtte az ügyet, 
merev és elutasító volt. Arcvonásai megkeményedtek, 
ajkát keskenyre szorította össze. Még sohasem láttad 
ilyennek,

— A feleségednek súlyos szívbaja van. Kerülnie 
kell az izgalmakat — mondta hidegen.

— Nem fogja megtudni — ellenkeztél.
— Az ilyen titkok ritkán maradnak titkok.
Sokáig hevesen vitatkoztatok, veszekedtetek. Mind

ketten hajthatatlanok maradtatok. Végül a lelkiisme
ret felállt, és kijelentette, hogy nem tér vissza többé.

— Látom, úgyis meguntál már. Nem akarom meg
várni, amíg te küldesz el. Van annyi tapasztalatom, 
hogy tudjam, már csak ez van hátra — mondta kese
rűen elbiggyesztett szájjal. — Remélem, találok még 
valami szamarat, akinek kellek.

— Menj! — felelted megkönnyebbülve, mert nem 
remélted, hogy ilyen könnyen megszabadulsz tőle. 
— Te úgyis csak álom vagy, nekem most a valóság 
kell.

A lelkiismeret kisuhant a nyitott ablakon. Az ab
lakszárnyak némán bezárultak mögötte. Nem jött el 
többé.

Ettől kezdve vidám és felszabadult voltál. Ügy



érezted, mintha valami idegen bolygón járnál, amely
nek sokkal kisebb a vonzóereje, mint a földé, és ez
által megszabadultál testsúlyod legnagyobb részétől. 
Ibi sok értékes ajándékot kapott.

Egy napon névtelen levél érkezett feleséged cí
mére. Elferdített, rossz kézírással volt írva:

„Tisztelt asszonyom! Mint ismeretlen jóakarója és 
lelkiismeretes ember, kötelességemnek érzem felhívni 
figyelmét arra, hogy ..
(1962)



AZ ERÖMÜVÉSZ HALÁLA

Amikor az erőművész nehézkesen, nyögve föl- 
tápászkodott a havas járdáról, első.gondolata az volt, 
hogy visszamegy a kocsmába, ahonnan kidobták, és 
szétüt az ott levők között, pozdorjává zúz mindent, 
s megmutatja a hitvány társaságnak, hogy 6 nem 
akárki, vele nem lehet csak úgy egyszerűen elbánni. 
Kidobták, kidobták, kidobták — visszhangzott alko
holtól átitatott agyában az elszenvedett vereségnek 
és megaláztatásnak a mérge. — Vele bántak el így? 
Vele, az egykori súlyemelő bajnokkal, a későbbi 
világhírű erőmüvésszel, akinek mutatványait valaha 
ezrek és ezrek lesték visszafojtott lélegzettel, csodál
kozástól tágra meredt szemmel, jutalmazták kitörő 
tapsviharral; vele, akiért egykor híres cirkuszok ver
sengtek, hogy velük kössön szerződést? Most pedig 
ez a bamba, málészájú népség nem akarta elhinni 
mindazt, amit magáról mesélt, kötekedtek, gúnyolód
tak vele, felingerelték. Nem akarták elhinni, hogy 
bejárta a nagyvilágot, Párizsban is járt, Londonban, 
Rómában, New iorKban meg mindenütt. Kétkedni 
mertek a szavában, ezek, akik semmit sem láttak a 
világból, némelyikük talán a város határain túl sem 
járt még. Fülében még ott csengtek az egyik tejfölös
szájú siheder szavai: „Nem voltál te erőmüvész soha, 
öreg. Álmodtad te azt. Mese az egész.” Szemtelenül 
vigyorgott hozzá, kacsintott, és oldalba bökte társát.



Látszott rajtuk, hogy szándékosan fel akarják dühí
teni, ki akarják hozni a sodrából, s amikor rendre 
akarta tanítani őket, az egész kocsma összefogott el
lene, gáncsot vetettek neki, és kilökték az ajtón. 
Csakhogy ő nem mondta még ki az utolsó szót, ezt 
nem hagyhatja megtorolatlanul, visszamegy é s . . .

Néhány másodpercig szédülten és ingatagon állt 
a ritkán hulló hópelyheket sodró jeges északi szél
ben. Ez kissé lehűtötte harci kedvét, valamennyire 
elfújta indulatait, melyeket egy ideig még mestersé
gesen igyekezett életben tartani magában, hogy le
gyen bátorsága szembeszállni a túlerővel. Azután 
úgy gondolta, elég, ha egy követ vág az ajtóhoz, és 
bezúzza az üvegtáblát; körül is nézett, de nem volt 
éppen kődarab a közelben, erre legyintett, ernyed
ten, szomorúan. Minek?

Lassan megindult. Az idült alkoholisták viszony
lag biztonságos, rutinos tántorgásával haladt. Ami
kor kikerült a széles fénynyalábból, mely a kocsma 
üvegajtaján vetődött ki az utcára, s belefúrta magát 
a vaksötétbe, igyekezett a fal mellett maradni, mert 
ez biztonságot nyújtott, bármikor meg lehetett ka
paszkodni benne, neki lehetett támaszkodni. A járda 
csúszós volt, vigyáznia kellett, a talaj minduntalan 
ki akart csúszni a lába alól. Háta mögött egyre inkább 
halkult a kocsma ricsaja, a hangos, borgőzös beszél
getés, az időnként nekikeseredő óbégatás, a nyekergő 
harmonika hangja. Az utcán a fák csupasz ágai között 
nyargaló szél vonítása volt az úr. A havazás erősö
dött. Az előbb még csak ritkán szállingózva hullott, 
csak itt-ott érte egy-egy hópehely az arcát, gyengén 
simogatva, most azonban már egyre sűrűbben estek 
a pelyhek, a széltől hajtva keményen, szúrósan a ké



pébe vágódtak, meg hátul a nyakába estek, kellemet
lenül csiklandozták, majd elolvadva, jeges patakok
ként végigfolytak a hátán. Kesztyütlen keze meggém- 
beredett a hidegtől, a napvilágnál bizonyára kékes
piros színben játszana.

. . .  Holnap előkeresi az elsárgult újságlapokat, 
amelyeken róla írnak, meg a fényképeket, és elviszi 
őket a kocsmába. Az érmeit is elviszi, melyeket még 
mint súlyemelőbajnok nyert fiatalkorában. Bebizo
nyítja, hogy igaz, amit mondott, hogy követ törtek 
kalapáccsal a fején, kavicsokat zúzott szét az öklével, 
vastag láncokat tépett, vasrudakat hajlított. Akkor 
szóljanak valamit, ha tudnak, akkor jártassók a szá
jukat! Majd akkor meglátják, milyen ember volt 6 
valaha, ki volt ö tulajdonképpen. Bár meg sem ér
demlik, hogy megtudják. Nem érdemlik meg, hogy 
szóba álljon, foglalkozzon velük, arra sem érdemesek, 
hogy gondoljon rájuk. Minek is beszél nekik magá
ról? Mit bánja ő, mit gondolnak róla. Úgyis tudja 
magáról, kicsoda, úgyis tudja. Legjobb egyszerűen 
nevetni rajtuk. Haha, nevetni, persze, nevetni . . .

Mikor a sarokra ért, és a fal biztonságot jelentő 
folytonossága megszűnt, egyszerre úgy érezte, súlyos 
feladat előtt áll, talányra mered, nem tudja, merre 
menjen. Bár itt egy utcai lámpa égett, ez nem sokat 
segíthetett rajta; a fény különössé, kísértetiessé, nem 
e világból valóvá tette a kavargó hópelyhek képét, 
ezeknek a tánca néha sajátos, még ki sem alakuló 
és máris szertefoszló képeket formált. A sűrű hófüg
göny miatt úgyszólván semmit sem lehetett látni. 
Az, hogy nem tudja az utat, nem nyugtalanította 
túlságosan, az ilyesmi nem volt újdonság számára, 
máskor is történt már vele hasonló eset. A bosszú



ság, amellyel a tényállást tudomásul vette, ismerős 
volt neki.

Néhány percig tanácstalanul állt, ormótlan, elnehe
zült, zsákszerűén elformátlanodott alakja imbolygott a 
lámpafényben. Szitkozódva tekingetett jobbra-balra, 
szeretett volna kérdezősködni, de egy árva lélek sem 
mutatkozott az utcán, aztán váratlanul tudni vélte, 
merre kell mennie, sőt csodálkozott előbbi bizony
talanságán. Az irány, amerre elindult, a lehető leg
természetesebbnek látszott. Most meglehetősen gyor
san járt, a hátszél segítette, vitte, tolta, minden hó
pehely lökött, taszított rajta egy parányit, a hóára
dat sodorta, mintha hullámzó folyó árja volna, amely- 
lyel ha akarna sem tudna szembefordulni. Hazaviszi 
a szél meg a hó. Haza, haza. . .

Az áthatolhatatlan sötétségben semmit sem látott, 
ösztönének láthatatlanul tapogató csápjaira volt 
utalva. Az egyetlen, amiről ezekben a percekben tu
domást vett, a hideg szél volt, ez átfújt vékony, sza
kadozott öltözetén, melyet jóformán csak a likacsai
ban felhalmozódott ragadós szenny tartott össze, s egé
szen átitatta, valósággal birtokába vette testét. Semmi 
egyebet nem kívánt, mint minél előbb felmelegedni, 
s egészen átitatta, valósággal birtokba vette testét. 
Semmi egyebet nem kívánt, mint minél előbb fel
melegedni.

Otthon így, ahogy van, ruhástul fog végigdőlni az 
ágyon, cipőstül, piszkosan. Nem vetkőzik le. Minek? 
így szokta ezt ő, mindenestül hanyatt vetni magát az 
ágyon, öt perc múlva már alszik is. Ha az asszonynak 
nem tetszik, tegyen róla. Ha pisszenni mer, akkor 
kuss! Vén szipirtyó. Otthon ő azt tesz, amit akar, 
különben szedheti a sátorfáját, és mehet. Nem is



igazi felesége, akkor rúgja ki, amikor akarja. Okos 
ember volt ő mindig, nem nősült meg soha. Világ
járó ember volt, hol ide ment, hol oda, egyszer itt 
kötött szerződést, máskor ott, nem is ért rá ilyesmire. 
Az volt ám az élet, haha, micsoda élet! Még ha ott 
a kocsmában nem is hiszik el neki. Vagy talán csak 
úgy tettek, mintha nem hinnék, hogy bosszantsák. 
Bánja is ő, mit hisznek, mint nem. Tegyenek, amit 
akarnak!

A talaj váratlanul, orvul tűnt el a lába alól, valami 
mélységbe bukott, de már esés közben tudta, csak 
árok lehet. Szája és füle tele lett hóval, a hótakaró 
puhasága csökkentette az ütés erejét.

Mikor megmozdult, hogy valahogy kikecmeregjen 
az árokból, váratlanul éles fájdalom hasított a bo
kájába, és arra kényszerítette, hogy néhány percig 
mozdulatlan maradjon. Várta, hogy enyhüljön a lük
tető fájdalom, de az egy újabb mozdulatra ismét 
és az előbbinél sokkal nagyobb erővel jelentkezett. 
Ismerős, ijesztően ismerős volt ez a fájdalom, egy
szer már érezte, amikor hét-nyolc évvel ezelőtt lábára 
ejtette a súlyt, és összezúzta a lábfejét. Pontosan 
ilyen fájdalom volt, pontosan ilyen. . .

Néhány kísérlet után úgy találta, nem képes egyer 
dűl kikászolódni az árokból. Most szinte teljesen jó
zannak érezte magát, a szél kizavarta agyából a má
mort, s így semmi sem akadályozta abban, hogy a 
maga valóságában fogja fel a helyzetet. Egészen vi* 
lágos volt előtte, mit jelent hófúvásban az árokban 
feküdni. Hátára fordult, felült, és rekedten segítsé
gért kezdett kiáltozni, a süket éjszakából azonban 
semmi válasz nem érkezett, az utca továbbra is tel
jesen kihalt volt, a jajongó szél nem engedte messze



eljutni hangját, a számtalan kavargó hópehely pe
dig elfojtotta, szétszórta, mintegy felaprította kiál
tását, elvette hangjának erejét. A házak némák és 
sötétek voltak körülötte, lakóik valahol az álom leg- 
fenekén lehettek. A szabályos időközökben megismé
telt kiáltások szüneteiben azonban, amikor pattaná
sig feszült figyelemmel várakozott, néha mégis em
beri hangokat vélt hallani, de ezek nem erősödtek, 
és nem kerültek közelebb hozzá. Maga is rájött, hogy 
mindez csak képzelődés, érzékeinek csalóka játéka. 
Az egyedüllét, a tehetetlen magárahagyatottság der
mesztő érzése egyre inkább karmaiba ragadta, néha 
percekre úgy rémlett, hogy körülötte nincsenek is 
házak, valami kietlen, ember nem járta vidékre ve
tődött, ahol semmi sincs, csak hó és szél. Egész testé
ben reszketett, szíve hevesen dobogott, valósággal dö
römbölt belülről a mellkasán, s közben nem tudta, 
mindez a félelem vagy a hideg miatt van-e így.

Az egész valóját átitató rémület hatására egy gyer
mekkori élmény kelt életre benne. Talán tizenkét 
éves lehetett, mikor egyszer egymagában a folyó
parton járt; ha jól emlékszik, szép, kora tavaszi dél
után volt. A vízállás igen magas volt, a szennyes
zavaros hullámok mindenfélét sodortak magukkal, 
fadarabokat, ágakat, tuskókat, kisebb-nagyobb ge
rendákat — valahol talán árvíz lehetett. A part kö
zelében egy gerenda feküdt a vízen, ez nem úszott 
a többivel, egyik végével valahogy beékelődött, meg
akadt a part egyik kiugró részében. Rámászott, óva
tosan ment rajta, ki, egészen a vízbe mélyen be
nyúló végére — próbára akarta tenni bátorságát. A 
víz erősen ringatta a gerendát, s ő váratlanul le
csúszott róla. Úszni nem tudott, kétségbeesetten ka



paszkodott a gerendába, ez azonban az esés pillana
tában erősen elmozdult, s az ár magával ragadta. 
A víz jéghideg volt, ugyanolyan hideg, mint most a 
hó meg a szél, Ő pedig segítségért kiáltozott, ugyan
úgy, mint most. Akkor sem volt senki a közelben. 
Nem emlékszik, mennyi ideig és milyen messzire 
vitte magával az ár sodrától elragadott gerenda, neki 
azonban egy örökkévalóságnak rémlett. Végül is a 
gerenda egyik vége egy vízből kimeredő cölöpbe 
ütődött, úgyhogy megfordult rövidebb tengelye kö
rül a v í z  színén, s  az a vége, amelybe kapaszkodott, 
váratlanul a part közelébe került, ő meg egyszerre 
szilárd talajt érzett a lába alatt. Ez az élmény olyan 
elevenséggel támadt föl benne, hogy szinte a maga 
fizikai valóságában élte át újra. Ügy érezte, most is 
szegény, védtelen, segítségre szoruló gyermek, akit 
csak a véletlen menthet meg.

Ennek ellenére igyekezett összeszedni magát, vi
lágosan látta, hogy nem számíthat segítségre. Bár
hogy is, ki kell másznia az árokból, azután majd csak 
hazavánszorog valahogy. Megpróbált ültében csúszni, 
kezével és épen maradt lábával lassan vonszolta ma
gát előre az árok havas fenekén, törött lábát óvato
san tette mindig odébb; fogai közben csikorogtak a 
fájdalomtól, szeméből minduntalan kibuggyantak a 
könnyek, halkan nyögdécselt. Ügy sejtette, hogy 
előtte néhány méternyire az árokparton egy fának 
kell lennie — ha elérné és megkapaszkodhatna ben
ne, segítségével kivonszolhatná magát az árokból.

Közben a keze véletlenül a kabátzsebéhez ért, és 
valami lapos, négyszögletes tárgyat tapintott ki. Vá
ratlan öröm járta át, úgy üdvözölte a kis, lapos, pá
linkával töltött üveget, mintha az volna a segítség,



amelyre várt. Az ám, az üveg, melyet mindjárt az 
elején, a kocsmába érkezése után töltetett meg, hogy 
hazavigye, legyen az asszonynak is, mert ő is szereti, 
hiába álszenteskedik, éppúgy iszik, mint ő. Iszákos, 
vén lotyó. . .  No, mindegy. Az a fő, hogy itt az üveg, 
az életmentő kis üveg, melytől új erőre kap, és nem 
érzi úgy a fájdalmat. Hogyan is feledkezhetett el 
róla? Összeszedi ő magát mindjárt, nem adja fel egy
könnyen a harcot. Csak átmelegedjen egy kissé.

Gémberedett, érzéketlenné vált kezével lecsavarta 
az orvoeságosüveg kupakját, és egy hajtásra majd a 
felét kiitta. A testében szétáradó szesz hazug melege 
azonban megfosztotta attól a képességétől, hogy reá
lisan mérje fel helyzetét, és letorkolta előbb még 
harcra kész életösztönét, a hazatérés megszűnt kívá
natos és hőn óhajtott valami leírni a szemében, telje
sen fölöslegesnek és értelmetlennek látszott, sőt a 
gondolat egyenesen undorítónak tűnt fel neki. Mint 
a nyers erő embereitől általában, tőle is távol állt 
minden finnyásság, most mégis mérhetetlen utálat
tal töltötte el otthonának az agyában kirajzolódó 
képe. Miért is térjen vissza abba a koszos, bűzös szo
bába, a nyirkos, dohos falak, rozoga, mállott festésű 
bútorok közé, miért nézze a szutykos zsinóron lógó, 
emyőtlen, gyenge fényű villanyégőt, amely még 
most is magán viseli a tavalyi legyek nyomait, és 
miért feküdjön a szennyes, fülledt, nyekergő mat- 
racú ágyba? Miért pillantsa meg másnap ébredés 
után elsőnek a falon éktelenkedő, térképszerű penész
foltokat? Megunta ő ezt, megcsömörlött mindentől. 
Az egész házat utálja, a háziasszonyával együtt, az 
fent lakik az utcai lakásban, folyton a virágoskertjét 
gondozza, a virágait félti, meg a macskáját dédelgeti,



egy ronda kövér kandúrt. Egyszer elmenőben hallotta 
a megjegyzését, hogy ő ilyen meg olyan részeges, 
máskor meg azt, hogy naplopó. Csak jártássá a száját, 
egyszer még agyonüti a macskáját, és összetapossa 
a virágait. A másik lakót is utálja, Szincsákot, a bor
bélyt, ezt a kis mitugrász, fontoskodó alakot, aki azt 
hiszi, csakis ő tud valamit. Legjobban azonban a fele
ségét utálja, a lompos, szurtos ruháját, a bamba, vize
nyős tekintetű, táskás szemét, hiányos, sárga fogait, 
ragadós haját. Ezekben a pillanatokban éppenséggel 
képtelen volt felfogni, hogy is tudott ilyen nővel egy 
fedél alatt élni: mérhetetlen igazságtalanságnak érez
te, hogy vele kell élnie. Pedig micsoda ember volt ő, 
micsoda női voltak! És hol nem járt, mit nem élt át! 
Most pedig itt van a havas árokparton, elhagyottan, 
kitaszítottan, tehetetlenül, egyedül. . .

Teljesen hatalmába kerítette az önmaga iránt ér
zett szánalom. Ez abból eredt, hogy mostani és vala
mikori önmaga közt vont párhuzamot. Sírni kezdett, 
csukló, böfögő, részeg zokogással siratta magát, a 
könnyek végigfolytak borotválatlan arcán, a szél oda
fagyasztotta őket a bőréhez. Kívülről nézte magát, 
bukott, tragikus hősnek tűnt fel a saját szemében, 
igazságtalanul megalázott, kicsúfolt, sárba tiport em
bernek, akit kidobtak, kitaszítottak a hideg éjszaká
ba. Most nem érezte magát erősnek, egyáltalán nem, 
inkább gyengének, segítségre szorulónak. Babusgató 
szavak, simogató, meleg női kezek után vágyott. — 
Ö, Dolores, ha láthatnál ezekben a percekben! És 
milyen jó, hogy nem láthatsz! — Kiitta a maradék 
pálinkát az üvegből, és hátrahanyatlott a hóba.

Most a hátán feküdt, arcára, mellére, hasára sűrűn 
záporoztak a hópelyhek, egészen beborították már,



időnként gépies mozdulattal lesöpörte arcáról a ha
vat. Nem fázott már, érzékei nem közvetítették többé 
agyának teljes intenzitással a külvilágot; még tudta, 
hol van, de helyzetének nem tulajdonított már külö
nösebb fontosságot, még furcsának sem találta. Ter
mészetesnek tetszett neki, hogy itt van, és lassan be
lepi a hó; többé nem is érezte hidegnek a havat, nem 
is látszott valódi hónak, inkább mérhetetlen mennyi
ségű, puha, fehér tollpihének; mindez szinte meg
nyugtatóim hatott, mintha így volna jó, csakis így, és 
nem is történhetne másként. Valahogy megszabadult 
a küzdelem kényszerétől, attól a parancsoló szükség- 
szerűségtől, hogy élete megmentéséért harcoljon. 
Tudata — ha ugyan még annak volt nevezhető — 
nem kényszerült többé arra, hogy egy meghatározott 
és halaszthatatlan feladattal foglalkozzon, hanem 
korlátaitól megszabadultam akadálytalanul futkároz- 
hatott a múlt élményeivel benépesült tájakon:

. . .  Volt egy kis osztrák lány, bécsi volt, ha jól 
emlékszik, apróka, könnyű, mint a pehely, ez volt a 
helyes benne, hogy olyan csöpp volt, egészen elve
szett alatta. Fehér bőre volt, annyira fehér, hogy 
mindig félt a napra menni, a napsugaraktól rögtön 
tele lett szeplővel. Kötéltáncosnő volt, könnyedén 
mozgott a kötélen, egyik kezében mindig tarka nap
ernyőt tartott. Csendes lány volt, alig merte kinyitni 
a száját, folyton lesütötte a szemét, mintha szégyellné 
magát. Affektált persze. Tőle mindig félt egy kicsit, 
félt dörgő hangjától, haragjától, váratlanul fellob
banó dühétől, ö t mindig mulattatta a félénksége, sze
retett néha haragot színlelni, váratlanul ráijeszteni. 
Csak unalmas volt, folyton azt szerette volna, ha dé
delgetik. Hogy is hívták? Nefn jut eszébe a neve. A



legtöbbnek a neve nem jut az eszébe. Elza? Á, de
hogy. Elza egy másik volt, igaz, hogy annak is fehér 
volt a bőre, de vörös haja volt, festett haja. Mű
lovarnő volt, de magasabb is. Magas és karcsú, le-föl 
ugrált a nyeregből, állva is lovagolt, fekve meg arc
cal hátrafelé. Izmos, formás combja volt, szép, hosz- 
szú, fehér combja. Egy gazdag svéd ügyvéd lánya 
volt. ő  legalábbis így mesélte, családja állítólag ki
tagadta. Lehet, hogy volt is valami igaz ebben a me
séden, mert Elzára időnként rájött a bolondóra. 
Ilyenkor ledobta magát az ágyra, harapta a párnát, 
és átkozta az életét. Ó ilyenkor mindig kiment, ma
gára hagyta, később konyakot hozott neki, ettől meg
vigasztalódott. Szegény Elza. Egy este törölni kel
lett a számát a műsorból: felakasztotta magát. Külö
nös, reggel még semmi sem látszott rajta, sőt egész 
délelőtt jókedvűen végezte teendőit. Mi baja lehetett? 
Mindene megvolt. Furcsák ezek a nők, a fene érti 
őket. Pedig neki sok nője volt, értett hozzájuk. Értett 
hozzájuk, és mégsem értette őket. Érdekes, mi? Igaz, 
nem is igyekezett nagyon megérteni őket, nem sze
rette ő sohasem a nyavalygást meg a hosszú dumá
kat. Nem volt ilyesmire szükség soha, jöttek anélkül 
is, egyik a másik után. Hehe, mennyi nője volt! Azok
nak ott a kocsmában együttvéve sem volt annyi. És 
milyenek! Olyanokat azok még csak nem is láttak, 
nem is szagoltak. . .  Volt aztán egy kis zsidó nő, 
alighanem Csehszlovákiából származott. Talajtomász 
volt, olyan, mintha gumiból volna, mintha nem lett 
volna hátgerince, sőt más csontja sem. Ügy össze
gabalyodott, hogy az ember nem tudta, melyik része 
hová tartozik. Ha székre állítottak egy poharat, áll
tából hátrahajolt, megfogta a fogával, és úgy itta ki.



Ha fellépett, mindig csillogó, fényes trikót viselt. 
Folyton nevetett, állandóan rötyörészett, mintha 
csiklandoznák, akár volt rá oka, akár nem. Csak a 
számai alatt volt komoly. Rómában ismerkedett meg 
vele, egy ideig ugyanabban a cirkuszban dolgoztak. 
Jobb lapockáján egy kis szív alakú barna anyajegy 
volt. Ezt most egészen tisztán látta maga előtt, még 
arra is emlékezett, milyen volt, amikor az ujjaival 
megtapogatta: csupán egy picit domborodott ki, alig 
észrevehetően emelkedett a bőrfelület fölé. A férje 
zsonglőr volt, karikát forgatott a kezén, lábán, 
nyakán; labdázott, három labdával is egyszerre, meg 
hasonló dolgokat müveit. Két hónapot ült miatta: 
kirobbant az ügy a feleségével, és a bolond felelős
ségre akarta vonni. Ilyen tökfejüt! Hát nem látta, hogy 
fasírozott húst csinálhatna belőle? Nem ütötte meg 
nagyon, igazán nem, egészen kicsit sózott oda neki, 
éppen csak hogy észre térítse; mégis kórházi ápolásra 
szorult egy rövid időre. A feleségének később meg
bocsátott. Mulatságos egy pali volt, azt hitte, kivéte
les, rendkívüli eset volt, ami történt. Egy csöppet 
sem ismerte a feleségét. Hehe, hogy az miket mesélt 
magáról! Kár, hogy a felét elröhögte, és nem lehetett 
rendesen megérteni. Különben is nehezen értették 
egymás szavát, németül nyögdécseltek; azért mégis 
nagyszerűen mulattak. Volt egy kis hawaii táncos
nője is egy időben. Egy kicsit molett volt; ha fellé
pett, fehér margarétát viselt a hajában, folyton ri- 
szálta a farát, akkor is, ha nem táncolt; megszokta, 
ebből é lt . . .  Sok nője volt. Ki tudja, hány! Egy ré
szüket egészen elfelejtette már; ha akarná, sem jut
nának eszébe. . .

. . .  Egyedül Dolorest nem felejti el. Teljesen maga



elé tudja idézni, mintha látná, különösen, ha iszik. 
Főleg akkor. Sőt ilyenkor néha akaratlanul is meg
jelenik neki. Valahogy előlép a múltból, testet ölt, 
mintha kísértet volna. Azért is iszik, hogy lássa, 
hallja a hangját. Ó, Dolores! Micsoda nő volt! Spa
nyol. Légtomász volt, trapézmüvésznő. Tulajdonkép
pen nem is hívták Doloresnak, csak a plakáton, az 
igazi neve Mária volt; de hát Mária akármilyen nem
zetiségű lehet, és ha már spanyol valaki. . .  Külön
ben ő a magánéletben is mindig csak Doloresnak szólí
totta, a lány is ezt a nevet szerette jobban. Micsoda 
nő volt! Sima, barna bőrű, kemény húsú. Isteni nő! 
Pontosan emlékszik az arcára, mindenére. Nagy, fe
kete szeme volt, kissé túl sűrű szemöldöke, enyhén 
duzzadt ajka, szép fehér fogsora. A többiek arcára 
nem emlékszik, úgyszólván egyáltalán nem. Tudja, 
milyen volt a nyakuk, a hátuk, a mellük, a combjuk, 
de az arcukra alig emlékszik. Talán nem is volt ar
cuk. Csak Doloresnak volt. Bizonyára azért, mert sze
rette. Még csak nem is szégyellte, hogy szereti, még 
mások előtt sem. A többit nem szerette, csak azok 
szerették őt. Hogy miért szerette annyira, nem tudja. 
Talán mert lelke volt? Lelke. Nem érti egészen, mit 
jelent ez, de így volt. Lelke volt. Csak Doloresnak 
volt. Hogy tudott repülni egyik trapézról a másikra, 
hogy tudott repülni! A lelke vitte. Az adott szárnya
kat neki. Különös lelke volt, néha nem tudta meg
érteni. A munkáját mindennél jobban szerette. Még 
nála is jobban. Egyébként ma sem tudja, hogy Do
lores valóban szerette-e. Csak azt tudja, hogy folyton 
drága medvémnek becézte. Ez néha kedvesen, néha 
fölényesen hangzott. Semmi esetre sem szerette úgy, 
mint a munkáját. Minden gondolata arra összponto-



sült. Ünnepelt, nagy trapézmüvésznő volt, mégsem 
volt soha megelégedve magával, néha viharzó taps
orkán után sírógörcsöt kapott holmi jelentéktelen 
mozdulat miatt, ami szerinte esetlen volt, pedig azt 
más sohasem vette észre. Bizonyára nem is volt sem
mi észrevenni való, csak képzelődött, ö  sohasem 
tudta ezt megérteni, ilyenkor csak simogatta, becéz- 
gette, olyan gyengéden, mint addig még soha senkit, 
és hagyta, hogy kisírja magát a vállán. Mindig valami 
új mutatványon törte a fejét, sokszor képes volt ér
tékes szerződéseket elszalasztani, hogy új számot ta
nulhasson be. A taps nem tudta meggyőzni, hogy jó 
volt. Egyszer azt mondta: „Értsed meg, én tulajdon
képpen önmagámnak játszom, magamnak lépek fel. 
Az a fontos, hogy én  legyek megelégedve magam
mal. A siker meg a pénz másodrendű. Ezt különben 
te úgysem érted.” Ezt valóban nem értette, nem 
tudta, mit jelenthet. Igaz, ő maga is örült, ha tökéle
tesíthette mutatványait, de ő azt szerette, ha a nézők 
csodálták, és az elragadtatástól tátva felejtették a né
zők a szájukat. Szerette, ha megbámulják az izmait, 
az erejét, és hülledezve nem tudják felfogni, hogyan 
is lehet valaki képes ilyesmire. Ő, az izomember, ezt 
szerette: a figyelem központjában lenni. Hiába
azonban sohasem erőltette volna meg magát. De hogy 
mit jelent az „önmagának játszani” , azt sohasem 
tudta felfogni. Egyszer meg is kérte Dolorest, ma
gyarázza meg neki, de az csak nevetett, vállat vont, 
és annyit mondott: „Ez túl magas neked, öregem, 
túlságosan a földön jársz hozzá.” Ilyen furcsa válaszo
kat tudott adni, csak úgy félvállról. Másoktól nem is 
tűrt volna el ilyesmit, de Doloresnak sok mindent 
meg tudott bocsátani, olyasmit is, amit másnak sem-
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mi esetre sem nézett volna el. Elnézte azt is, hogy a 
nő időnként megcsalja. A két év alatt, amíg együtt 
élt vele, ez többször megtörtént. Egyszer egy olasz 
szemfényvesztővel csalta meg, és utána nyíltan, bát
ran bevallotta; ezt rajta kívül egyetlen nő sem merte 
vele megtenni, és ő még csak nem is foglalkozott 
komolyan a gondolattal, hogy megüsse. Szinte nem is 
érti, miért, de ez valahogy képtelenségnek tűnt fel 
a szemében. Csak mély szomorúságot érzett, megvert 
kutyának érezte magát, megalázottnak, de még eb
ben a megalázottságban is volt valami érthetetlen, 
furcsa gyönyör, amit csakis Doloresszal lehetett át
élni. Vele nem lehetett úgy bánni, mint a többiekkel, 
vele szemben nem lehetett kegyetlen, parancsoló 
zsarnok. Neki lelke volt, ő mindenben más volt. Ró
la nem is lehet úgy beszélni, mint ahogy a többiről 
szokott a kocsmában. Azokról sokat mesélt, mindent 
elmondott róluk, még azt is, milyenek voltak az 
ágyban. Doloresról nem lehetett így beszélni, még 
csak a nevét sem említette soha előttük, pedig az 
összesek közül a legtöbbet rá gondolt, csakis rá akart 
gondolni, a többi csak úgy véletlenül jutott az eszé
be. Ilyen furcsa, érthetetlen nő volt Dolores. De ép
pen ezt szerette benne. Ez volt a lelke. A lelke, 
amely repülni akart. . .

Mindig roppant féltette, ha fenn volt a trapézon. 
A többieket sohasem féltette, egyiket sem. Tudta, 
ha végük, hát végük, majd jön helyükbe más. De 
ha Doloresnak vége, akkor őt senki sem pótolja. És 
vége lett. A lelke ölte meg.

Dolores ötlete volt, hogy együtt lépjenek fel. Ál
talában minden az ő ötlete volt, amit csináltak, min
den. Arra, hogy neki magának valaha valami öt



lete lett volna, nem emlékszik. Dolores eszelte ki a 
nagy mutatványt. Egy hosszú rudat csináltatott, en
nek a végére keresztben egy kis rúd volt odaerősítve, 
azon pedig egy trapéz lógott. Ezen tornászott. Az 
egész tákolmányt neki kellett tartania. A lány időn
ként átvetette magát a másik trapézra, amely a 
mennyezetről függött. A mutatvány legveszélyesebb 
része az volt, amikor a lány visszaugrott, ilyenkor 
minden az ő vasizmaira épült. A rúdnak nem volt sza
bad megrezdülnie a kezében, mikor Dolores súlya hir
telen ránehezedett. Gyűlölte ezt a mutatványt, mindig 
alig várta, hogy vége legyen, utána mindig szakadt 
róla az izzadság. Nem az erőlködéstől, hanem az iz
galomtól. Soha addig nem érezte, hogy idegei van
nak. Folyton kérte, hagyják már abba, vegyék le a 
műsorról, de Doloresszal nem lehetett beszélni. Rög
eszméjévé vált ez a mutatvány. Néha úgy érezte, a 
lánynak csak azért van rá szüksége, mert rajta kí
vül senki mással nem tudja megcsinálni. Csak ne
vetett rajta: „Ne félj! Ez a mi nagy számunk, drága 
medvém. Én bízom benned. Nem érzed, milyen nagy
szerű ez?’’ ő  nem érezte, csak félt, nagyon félt. Az- 
!tám bekövetkezett, amitől rettegett. A lány keze 
nem érte el a trapézt, csak ujja hegyével érintette, 
aztán tovább repült. Nem emlékszik, elmozdult-e 
akkor, megrezdült-e kezében a rúd, vagy esetleg 
egy kicsit távolabb állt-e a kelleténél. Csak a siko
lyára emlékszik. Néhány napig még élt a kórházban, 
de nem tért magához. Fején valami vas szorító volt. 
Koponyaalapi törést szenvedett. Így mondta az or
vos.

Ezután mind többet ivott, mindig kisebb cirku
szokhoz szerződött. Akkoriban történt, hogy lábára



ejtette a súlyt. És csúszott, mindig lejjebb és lejjebb.
A sötét, havas utca végleg eltűnt, s bár ő továbbra 

is fekvő helyzetben maradt, a táj állandóan válto
zott körülötte. Először magas házak vették körül, 
rengeteg fényes ablakszem világított, úgy tetszett 
neki, egy nagyvárosban fekszik az úttesten; autók 
száguldoztak mellette, reflektoruk fénye mindunta
lan a szemébe világított, minden percben úgy rém
lett, eltapossák, a gumiabroncsok surrogva húztak el 
a füle mellett, de az utolsó pillanatban, ha csak haj
szálnyira is, mindig elkerülték. Végül egy autó még
is keresztülgázolt rajta, utána a többi is követte pél
dáját; egymás után mentek át rajta anélkül, hogy 
neki valami baja történt volna. Ezen különben egyál
talán nem csodálkozott, ilyesmi máskor is megtör
tént vele; egyik legnagyobb mutatványa volt, ami
kor a cirkusz porondján feküdt, és egy könnyű autó 
ment keresztül a testén; megfeszített acélizmai min
den roncsolástól megóvták. Aztán eltűnt a város, he
lyette valami bárban vagy éjjeli mulatóban találta 
magát, itt egy csoport mezítelen nő táncolt, feje 
egynek sem volt, egyikük jobb lapockáján egy kis 
szív alakú anya jegyet látott; később az egész mulató 
kicsire zsugorodott össze, úgyhogy az egész elfért 
egy söröskancsóban, amely tele volt sörrel, az apró, 
fej nélküli alakok a sörben úszkáltak. Megragadta, 
és egy hajtásra kiitta az egészet. Ekkor már tropi
kus táj vette körül, szélben lengedező levelű pál
mákkal, a fákon buján tekergő liánokkal; különös, 
soha nem látott, tarka tollú madarak röppentek ág
ról ágra, majmokat is látott a fákon ugrálni, úgy tor
násztak, mint a légtomászok. Érezte, Doloresnak is 
itt kell lennie valahol; nyomban utána meg is pil



lantott egy karcsú, légies alakot, amint csillogó tri
kóban, lobogó, fekete hajjal fáról fára szökkent, de 
mindég szem elől veszett, majd újra megjelent; az 
arcát azonban sehogy sem tudta meglátni, végül már 
feléje kiáltott erős hangján, kétségbeesetten; ekkor 
végre feléje fordította arcát, de az csúf, vigyorgó 
majompofa volt, szemtelen fintorokat vágott, érthe
tetlen majomnyelven csúfolódó szavakat kiáltott fe
léje, s a pofa végül „felesége” dülledt szemű, bam
bán bámuló arcává változott. Hirtelen a kopaszodó, 
szúrós tekintetű olasz szemfényvesztő magas, szikár 
alakja jelent meg; frakkot viselt, mint általában 
mindig, amikor fellépett, varázspálcájának egyetlen 
suhintásával eltüntette az egész tájat, pálmástul, er
dőstül, mindenestül, majd egy zsebkendőt vett elő, 
egyik sarkára csomót kötött, bábot csinált belőle, s ez 
megelevenedett, fokozatosan valóságos élő kislány
alakká vált, a húga volt, nyolcéves korában. Különös, 
hogy hosszú éveken át nem gondolta húgára, szinte 
teljesen elfeledkezett róla, hogy valaha is létezett, de 
most ott állt előtte, a szülei házának udvarán, a ke- 
rekeskút mellett, szájában szalmaszál volt, szappan- 
buborékokat fújt. Mindig nagyon szeretett buboré
kokat fújni, legkedvesebb szórakozása volt. Egymás 
után szálltak fel a szebbnél szebb buborékok, az 
egyik különösen nagy volt, s röptében még növe
kedett, egyre nagyobb lett, egyre nagyobb, tarka 
szivárványszíneiből lassan egy kép bontakozott ki, a 
cirkuszporond képe, aztán már ő maga is a  poron
don feküdt, a fűrészpor majdnem egészen belepte. A 
porondon éppen a fókák száma ment, két kövér, fé
nyes, barna testű fóka labdázott, óriási, tarka gumi
labdát ütögettek az orrukkal, szépen adogatva egy



másnak, ügyelve, hogy le ne essen, de aztán mégis 
leejtették, a labda gurulni kezdett feléje. Amint kö
zeledett, észrevette, hogy már nem is labda, hanem 
egy bukfencező emberi alak, ez néhány bukfenc 
után lábra állt, és futott feléje. Apró, csupafej, ka
rikalábú kis alak volt, bő, fekete kabátot, csokor
nyakkendőt és keménykalapot viselt. Dudu volt, a 
törpe bohóc. Amikor a közelébe ért, megállt előtte. 
Csak nézett rá, de egy szót sem szólt.

Furcsa alak volt ez a Dudu mindig — emlékezett. 
Az életben is bohóc volt, ebben különbözött társai
tól, azok legtöbbször fásultan és a bohóckodástól 
megcsömörlötten léptek le a porondról. Dudu ellen
ben folyton komédiázott, gúnyt űzött a saját törpe- 
ségéből. Volt egy különös szenvedélye; a színes kré
tákkal, amelyekkel festeni szokta magát, üres órái
ban furcsa rajzokat készített, minden szabad percét 
erre fordította. Kék fákat, sárga eget, vörös vizet, meg 
néha különös torzképeket festett. Ez volt az egyet
len dolog, amit komolyan vett, és másoktól is meg
követelte, hogy komolyan vegyék. A rajzokat féltve 
őrizte, s gyakran mondogatta, hogy abbahagyja a 
bohóckodást, és festő lesz. Egyszer pedig végképp 
érthetetlenül viselkedett, ez a jelenet sokszor eszébe 
jut. Hárman voltak együtt az öltözőben, Dudu, Dolores 
és ő. Dolores és ő beszélgettek, Dudu csak hallgatott és 
nézett, nagy, kerek szemét a lányra meresztette, falta 
a tekintetével. Ezt ő nagyon mulatságosnak találta, 
és egy barackot nyomott a bohóc fejére. „Kiesik a 
szemed, bikfic” — mondta nevetve. Nem érti, mi 
történt akkor Duduval. Mintha megbolondult volna. 
Nekiesett, és ütni kezdte, apró ökle záporként szórta 
az ütéseket a gyomrára, mellére. 0  szinte meg sem



érezte őket; ha izmait megfeszítette, hasa olyan 
volt, mint valami védőpáncél. Meg sem kísérelte, 
hogy lerázza magáról a kis alakot, nevetve állta az 
ütéseket. A törpén dühroham vett erőt, egyre job
ban neki vadult, végül már rúgott és harapott, szája 
habzott. Mikor aztán két hatalmas kezével könnye
dén lefogta, a bohóc teste egyszerre elemyedt, arca 
elkékült, úgy kellett fellocsolni. Nem érti, mi a fene 
lehetett akkor vele. Most itt áll előtte és néz rá.

— Mondd, mi volt akkor veled? — fordult hozzá 
hirtelen.

A törpe gúnyosan felkacagott. Jobbra-balra hajla
dozott a nevetéstől.

— Hát még ezt sem érted? — kérdezte fuldokolva. 
Mondd, mit értesz te akkor? Semmit sem értesz. 
Azt sem érted, mi az, ha valaki önmagának játszik, 
ha valakinek lelke van. Ugye, ezt sem érted?

— Ezt sem értem.
Dudu fitymálóan elhúzta száját, arca fölényesen 

megvető kifejezést öltött.
— Persze, hogy nem érted. Hogyan is érthetnél te 

ilyesmit. Ehhez neked is lelked kellene hogy legyen, 
de neked csak marha erős izmaid voltak. A fe
jed pedig másra sem jó, mint hogy követ törjenek 
rajta.

Eszébe sem jutott megsértődni a bohóc pökhendi 
viselkedését. Még csak nem is csodálkozott rajta. 
Egyáltalán nem találta különösnek, hogy nem ha
ragszik, pedig máskor sohasem tűrt volna el ilyes
mit. A törpe most valami különös fényben megvilá
gítva állt előtte, úgy látszott, mintha a lába el akar
na válni a földtől.



— Mondd, Dudu — kérdezte tőle —, neked volt 
lelked?

A bohóc önérzetesen kihúzta magát, öklével a mel
lére csapott. Fellépései során gyakran vette fel ezt 
a pózt, s ez mindig hihetetlenül komikusnak hatott, 
de itt most egyáltalán nem késztette nevetésre.

— Nekem volt — felelte büszkén. — Bár te úgy
sem tudod, mit jelent ez.

Az erőművész úgy érezte, valami végtelen szomo
rúság vesz erőt rajta.

— Te tudod, Dudu? — kérdezte.
— Persze, hogy tudom.
— Akkor magyarázd meg.
A törpe arcának megvető kifejezésébe most látha

tólag gyűlölet is vegyült, mint aki élvezi fölényét, 
s mint valami győztes ökölvívó, örömet talál abban, 
hogy ellenfele tehetetlenül fekszik előtte.

— Semmit sem magyarázok! — mondta kegyet
lenül elutasító hangon. — Magadtól kellett volna 
rájönnöd. Ha eddig nem jöttél rá, m o s t  már iga
zán fölösleges. — Néhány gúnyos, torz fintort vá
gott, azután kissé megszelídülve hozzátette: — In
kább pihenj! Nyugodj békében!

Fejéről levette a keménykalapot, és az erőművész 
arcára borította.

Sötét lett. Csönd lett. Semmi lett.
A hó most aprón, porcukorszerűen, nagyon sűrűn 

hullott, a  megszámlálhatatlan parányi jégkristály 
valami sziszegő, zizegő hangot hallatott. A fák csu
pasz, sötétbe markoló ágai nyöszörögtek a szélben.
(1962)



EGY HÉROSZTRATOSZ TÖRTÉNETE

Napok óta rovom már ennek az idegen városnak 
az utcáit, zavartalanul és gondtalanul mehetek akár- 
hová, beülhetek kávéházba, kocsmába, kedvemre 
csavaroghatok az utcáikon, megbámulhatom a nőket, és 
mindezt úgy tehetem — anélkül, hogy a hajam 
egyetlen szála is meggörbülne —, mintha én is egé
szen közönséges szürke volnék, és nem követtem 
volna el semmit. Egyszerűen nem is sejtik, hogy ki 
vagyok, fogalmuk sincs, mire vagyok képes, és hogy 
a bal szememet fedő fekete posztódarab csalás csu
pán, alatta lezárt, egészséges szem rejtőzik, s hogyha 
ezt és ragasztott, széles mexikói bajuszomat leven
ném, ugyanaz az arc bukkanna elő, amely az utóbbi 
napokban szinte minden újságban megjelent, és a 
hirdetőoszlopokon levő köröző hirdetményeken sok
szorosítva szintén fellelhető. Hát ilyen egyszerű ez? 
Sohasem becsültem valami sokra a szürkéket, min
dig meg voltam győződve mérhetetlen korlátoltsá
gukról, de mégsem gondoltam volna, hogy ilyen so
káig nem tudnak horogra keríteni. Ennek talán az az 
oka, hogy tökéletesen nyugodt vagyok, a rendkívüli 
emberek fölényes higgadtsága nyilvánul meg minden 
tettemben. Ha most azt mondom, nincs veszteni va
lóm, akkor ezt nem a sarokba szorítottak kétségbe
esésével teszem, hanem csak úgy egyszerűen, köny- 
nyedén megállapítom, mint aki kész, hogy rendület



len nyugalommal fogadja a bukást, ami elkerülhe
tetlenül ott van minden felfelé ívelő pálya végén, 
sőt maga a bukás fogalma el sem képzelhető a ma
gasba emelkedés ténye nélkül. Mert a szürkék még 
megbukni, lebukni sem tudnak igazán, ahhoz előbb 
magasra kellene emelkedniük, a bukás tragikusan 
nagyszerű ténye csak ezután következhetne, de ők 
erre képtelenek, ezért legfeljebb gyámoltalan eset
lenséggel a fenekükre eshetnek a sárban, az ünnepé
lyesen borzalmas mélységbe zuhanásban azonban so
hasem lehet részük. Az, hogy szökésben vagyok, 
nem azt jelenti, hogy el akarom kerülni a sorso
mat, ezzel kapcsolatban nincsenek illúzióim, sőt meg
vetendő tulajdonságnak érzem, ha valaki félti az éle
tét, főleg azért, mert ez rendkívül jellemző a szür
kékre, én pedig tudatosan arra törekszem, hogy mi
nél kevesebb velük közös tulajdonságom legyen; csu
pán azért szököm és azért alakítottam át a külsőmet, 
mert érdekel a játék, kíváncsi vagyok, meddig tart
hat, mikor fülelnek le végre. Mindezt azért teszem, 
mert érdeklődéssel tanulmányozom a szürkék értel
mi képességét: minél később fognak el, annál inkább 
meg leszek győződve korlátoltságukról és az agyukban 
uralkodó sötétségről, s minél inkább erősödik ben
nem ez a meggyőződés, annál elégedettebb leszek, 
mert ezáltal mind nagyobbá és szemmel láthatóbbá 
válik az a távolság, ami elválaszt tőlük, egyre ma
gasabban érzem magamat lebegni fölöttük, és érté
kem egyre nő a saját szememben. Legjobban akkor 
leszek megelégedve magammal, ha arra kényszerü
lök, hogy önként jelentkezzem. Számomra az lenne 
a legnagyobb elégtétel, ha szemükbe mondhatnám: 
nem tudtatok elfogni. Ha sokáig nem fognak el, ezt



kénytelen leszek meg is tenni, mert különben az egész 
nagy tettemnek semmi értelme sem lenne, és a ki
tervezett tragikus bukásból sem lenne semmi, hol
ott éppen azon lesz lemérhető, milyen magasan is 
voltam. Igaz, ebben a magasságban már nem kétel
kedem, annyira nem, hogy többé nem is gyűlölöm 
a szürkéket, még csak meg sem vetem őket igazán, 
inkább valami elnéző jóindulattal tekintek rájuk, 
mint a kisgyerekekre, ha bájosan együgyű versiké
ket szavalnak, és mosolygok rajtuk, mint a majom
ketrecben hancúrozó, fintorokat vágó cerkófokon, 
vagy az anyjuk farkával játszadozó, bohókás kis
macskákon. Ügy tekintek rájuk, mintha nem tartoz
nának velem egyazon állatfajhoz, hanem valami ala
csonyabb rendű élő szervezetek volnának, amelyek
nek teljesítményét nem lehet az enyémhez mérni. 
Madártávlatból nézek le rájuk.

Amint itt ülök ennek a csendes kis kávéháznak a 
sarokasztalánál, kortyolgatom a sörömet, és nézem 
az újságot, amelyben rólam, illetve az én tettem
ről írnak, és mulatok a szürkéken, akik ugyanezt az 
újságot olvassák, a fényképemet nézik, és közben 
nem is sejtik, hogy a tettes, akiről szó van, akit az 
egész országban halálra keresnek, itt ül közöttük, 
valóban nem érzek semmiféle gyűlöletet irántuk, sőt 
majdnem szeretettel tekintek rájuk, amiért egy- 
ügyűségük lehetővé teszi számomra, hogy itt legyek 
közöttük anélkül, hogy felismernének, s közben va
lóban olyan érzés vesz erőt rajtam, mintha állatkert
ben volnék, és érdeklődve szemlélném a különböző 
egzotikus vidékek állatait, melyek ketrecükből bá
mulnak rám; annyira megszokták már ketrecüket, 
hogy szinte el is felejtik, hogy rácsok mögött van



nak, és el sem tudják képzelni, hogy ketrecen kívüli 
élet is lehetséges. Van valami furcsa és érthetetlen 
a szürkékben, amit képtelen vagyok megérteni: va
lahogy teljesen közömbösek a nevük iránt; ez úgy
szólván nem is név, csak valami megkülönböztető 
jel, hogy össze ne keverjék egymást, és egyáltalán 
nem gondolnak arra, hogy a név mögött valaminek 
lenni is kell. Hiányzik belőlük az a szikra, ami ben
nem megvan, és nem gondolnak a legkevésbé sem 
arra, hogy nevüket megörökítsék, elfeledkeznek ar
ról, hogy valakik akarj anak lenni. Csak születnek, 
növekszenek, esznek, isznak, szeretnek, azután meg
öregszenek és meghalnak, és ez a vegetálás meg
magyarázhatatlan módon nem is gyötrelmes nekik. 
Belefulladnak a saját jelentéktelenségükbe, és emel
lett még jól is érzik magukat. Különös lények, az 
bennük a különös, hogy olyan kevéssel beérik. Nem 
fáj nekik, hogy a feledés homályába merülnek. Sze
gény kis senkik, nem érthetnek meg engem.

Már gyerekkoromban nagyon szerettem a neve
met, első nagy boldogságom az volt, amikor meg
tanultam leírni. Ettől kezdve mindenhová odaírtam, 
minden kis papírszeletkére meg a falakra is; fák kér
gébe, padokba véstem. Ebben még nem is lenne sem
mi különös, ezt a szürkék is rendszerint megteszik 
gyerekkorukban, anélkül, hogy jelentőségét fel
ismernék, én azonban ennél többet is tettem, szép 
tiszta rajzlapokra díszítőirással felírtam, élénk színű 
vízfestékkel kiszíneztem; majd rajszögekkel a szo
bánk falára tűztem, néha nem is egy rajzlapot, ha
nem ötöt-hatot is egyszerre. Anyám sokat haragu
dott rám ezért, ‘többször meg is vert emiatt, aztán



leszaggatta a falakról a lapokat, ö  is a szürkék közé 
tartozott.

Később, mikor már nagyobb lettem, egyre inkább 
vágytam arra, hogy valami olyat tegyek, ami meg
örökíti a nevemet, maradandóvá teszi az utókor szá
mára. Élt bennem ,a vágy a felemelkedés után, nagy 
művész, költő, tudós vagy politikus szerettem volna 
lenni; főleg a művészetről éreztem úgy, hogy azt az 
erőt jelenti számomra, ami a magasba lendíthet; 
diákkoromban szenvedélyesen festettem, de tanára
imnak nem tetszett, amit csináltam, verseket is ír
tam, szerelmes költeményeket, de a lány, akihez 
szóltak, és akinek egyszer megmutattam, kinevetett, 
szinte pukkadozott a kacagástól; amikor zongorázni 
tanultam, akkor is arról ábrándoztam, hogy nagy 
virtuóz leszek, de hamar tudtomra adták, hogy köze
pesnél jobb sohasem lehetek. Ennek ellenére kitar
tottam a zene mellett, vonzott és érdekelt, sőt titok
ban sokat görnyedtem a kottapapír fölött, egy
szer össze is szedtem a bátorságomat, és megmutat
tam szerzeményeimet egy zenetanárnak, de az jó
indulattal eltanácsolt a további kísérletezésektől; 
olyan bántóan, szinte pimaszul tapintatos volt, hogy 
arcul ütöttem. Ezek a csalódások rosszkedvűvé és zár
kózottá tettek, voltak pillanataim, amikor már kezd
tem azt hinni, hogy semmiben sem különbözöm a 
szürkéktől, és nem is vagyok rendkívüli lény. Ennek 
az lett a következménye, hogy a szürkékkel együtt 
magamat is mélységesen megvetettem, sőt kétségbe 
vontam az élethez való jogomat. Akkor még egyálta
lán nem gondoltam arra, aminek révén később nagy
ságom kifejezésre jutott, és nevem egyszerre híressé 
és közismertté vált.



Amikor Ervinnel, a híres zongoraművésszel és 
zeneszerzővel összehozott a sors, már évek óta 
dzsesszzongorista voltam különböző városok bárjai
ban, vendéglőiben, kávéházaiban, hol ebben, hol ab
ban az együttesben játszottam; az egész lélekölő 
munkát csakis úgy lehetett elviselni, hogy lehető
leg gyakran változtattam a helyemet és környezete
met. Azon a bizonyos estén már vagy két hónapja 
egy közismert, roppant népszerű, divatos tengerparti 
nyaralóhely egyik legelőkelőbb szállodájának bár
jában dolgoztam. A kora esti óráktól kezdve minden 
áldott nap hajnalig tartott itt a tánc, egymáshoz ta
padt párok andalogtak a szerelmes kandúrhangon 
nyávogó szaxofon hangjára, vagy vonaglottak, rán
gatták egymást, kitekert testtartásokat vettek fel, s 
közben vinnyogott a klarinét, rikoltozott a dzsessz- 
trombita, vagy szívdöglesztő dallamokat játszott az 
elektromos gitár, én pedig csak vertem a zongorát, 
egész este megszakítás nélkül, rendületlenül. Mire 
záróra lett, rendszerint már egészen elhaltak az uj- 
jaim, fejem zúgott a pokoli hangzavartól, legtöbb
ször meg is fájdult, ehhez az időnként felhajtott ko
nyak, vermut vagy korsó sör is hozzájárult; ilyen
kor aztán már alig vártam, hogy kiszabaduljak a 
táncolók dzsungelévé vált helyiségből, és kint az ut
cán, ahol végre az annyira vágyott csend vett körül, 
nagyot szippanthassak a friss, hajnali, sós tengeri leve
gőből, és a könnyű, kissé borzongatóan hűvös szél 
kifújja belőlem a kábultság felgyülemlett gőzeit, 
hogy aztán ereimben a részleges felüdülés és az ól
mos fáradtság keverékével felbotorkáljak lakásom 
lépcsőjén, és belépve szobám ajtaján, sebtében le
dobva magamról ruhámat, végigdőljek az ágyon. Es



téré aztán elölről kezdődött minden. Munka közben 
szüntelenül az járt az eszemben, hogy valaha azért 
kezdtem zongorázni tanulni, mert abban remény
kedtem, hogy híres zeneszerző vagy legalábbis zon
goraművész leszek, olyan, hogy ezáltal megörökíthe
tem a nevemet. Reflektorfénnyel elárasztott pódi
umra képzeltem magamat, csillogó, káprázatos hang- 
versenyterembe, amelyet estélyi ruhás nők és frak- 
kos vagy szmokingos urak népesítenek be; néhány 
másodpercnyi megilletödöttségbe dermedt csend után 
feldübörgő tapsviharokra vágytam, izgatott, hódoló 
kézszorításokra, meghatottságtól kipirult arcokra, 
amelyekből gyanús csillogású szemek tekintenek 
rám, és ehelyett jött a hol .rózsaszín, hol kék, zöld 
vagy lila hangulatvilágítás, az unalomig ismert, méz
től csöpögő vagy bikavadító melódiák végtelen sora, 
a hangzavar, a robot. Napszámossá váltam, az ál
maim tetszhalottá lettek, a beletörődés ópiuma ká
bította el őket, csak kongó üresség maradt utánuk, 
és valami fájó, torokszorongató érzés, hogy bele kell 
nyugodnom, a nevem nem jelent semmit, egyszerűen 
csak létezem. Ekkor tulajdonképpen még semmiféle 
látható jele sem volt annak, hogy különbözöm a szür
kéktől. legfeljebb az jelentett valami eltérést, hogy 
nekem fájt a szürkeségem, nekik pedig nem; de ez 
annál rosszabb volt, mert nem tudtam úgy bele
törődni ebbe, és gondtalanul, virgonc ebihalként fic- 
kándozni a névtelenség pocsolyájában, mint ők. 
Mindebben az volt a leggyötrőbb, hogy azokhoz kel
lett tartoznom, akiket a legjobban lenéztem, a jelen
téktelenek, a maguk apró kis boldogságát féltők, a 
kicsiket lélegzők közé. Néha úgy éreztem, nincs még 
veszve minden, és homályos tervek kavarogtak ben



nem, hogy valamit tenni kell, akármit, csak hogy ki
törjek a szürkék közül, valami olyat, ami rám irá
nyítja a közfigyelem reflektorainak fényét. Arra is 
gondoltam, hogy — ha már zongorázásból élek — 
össze kellene szedni magamat, és megdönteni a táv
zongorázás világrekordját, hogy legalább egy kicsit 
írjanak rólam az újságok, s megmutathassam, van 
bennem akarás, energia, amely a magasba visz, és 
képes vagyok legalább egy egészen rövid időre el
szakadni a földtől, vagy szimfóniát írni írógépre, ser
penyőkre, kályhacsövekre és lyukas lavórokra, de 
aztán rájöttem, hogy ezt előttem már mind megcsi
nálták, s ezzel csak másokat utánoznék.

Nagyjából ez volt a helyzet, ilyen zavaros eszmék 
kóvályogtak agyamban fásultságom álarca mögött, 
amikor megpillantottam Ervint az étterem egyik sa
rokasztalánál. Azonnal felismertem, a fényképét már 
többször láttam, tudtam róla, hogy egyike legtehet
ségesebb fiatal zongoraművészeinknek, már külföl
dön is sokat hangversenyezett, szerzeményeit is osz
tatlan elismeréssel fogadják mindenütt, és általában 
úgy tekintenek rá, mint aki előtt fényes jövő áll. 
Egyedül ült; a zongora mögül kipillantva jól meg
figyelhettem kissé túl szép, nőies arcvonásait, hosszú 
szempillájú, álmatag szemét, keskeny, de érzéki szá
ját, dús haját; hajának feketesége még inkább ki
emelte arcának elegáns sápadtságát, egyik fürtje pe
dig szándékolt hanyagsággal ferdén a homlokába 
hullott. Fegyelmezetten, szinte a finnyássággal ha
táros finomkodással evett, mozdulatai választékosak 
voltak, de éppen ezért teljességgel kifejezésre jut
tatták érzékeny, csupa ideg lényének egész mivoltát, 
mintha a mód, ahogy karcsú ujjú, ápolt, fehér kezé-



vei a villát fogta, már maga is bizonyos művészi te
vékenység volna. Öltözéke ugyanilyen választékos 
volt, ingmelle makulátlan habfehérséggel világított 
ki frakkjának feketéjéből, és elegánciája mégis úgy 
hatott, hogy a legkevésbé sem emlékeztetett divat
bábura, s nem keltette a nevetséges piperkőcség be
nyomását. Amint irigységgel vegyes csodálattal bá
multam, folyton az a gondolat motoszkált bennem, 
hogy milyen nagyszerű neki, mennyire a sors ke
gyeltje ő, hogy olyan könnyen és akadálytalanul a 
szürkék fölé tud emelkedni, s lám, máris elérte 
mindazt, amire én vágytam, és ezt talán minden 
erőfeszítés nélkül tette meg. Miért van az, hogy 
egyesek birtokában vannak annak a nyelvnek, ame
lyen ha elkiáltják magukat: „Vagyok valaki!” , ezt 
egy csapásra mindenki el is hiszi nekik? Mikor be
fejezte étkezését, rögtön távozott.

Ezután néhány napig nem láttam, a pincérektől 
azonban megtudtam, hogy itt lakik a hotelban, de 
csak ritkán jön le étkezni, legtöbbször a szobájába 
viteti fel az ételt, úgyszólván senkivel sem érintke
zik, és ajtaját szinte állandóan zárva tartja. Azután 
ismát láttam egyszer, amint kikönyökölt szobája ab
lakán és cigarettázott. Mindebből arra következtet
tem, hogy legújabb művén dolgozik, s talán azért 
jött ide, hogy szokott környezetétől megszabadul
jon. Kissé csodálkoztam, hogy ehhez ilyen zajos he
lyet választott.

Különös volt, hogy Ervin mennyire felkavarta a 
képzeletemet, folyton azon kaptam rajta magamat, 
hogy ő jár az eszemben, néha a leglehetetlenebb 
pillanatokban, szinte minden szándékosság nélkül 
ugrott a tudatom sugárkévéjébe, s ha ott volt, min-
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dig valami felülről jövő nyomást éreztem, mintha 
valaki egy zsák homokot tett volna a fejemre vá
ratlanul; nevetséges, szánalmas kis figurának érez
tem magamat, aki beleizzad a nagy igyekezetbe, és 
mégsem képes semmire, pedig tudja, hogy életének 
csakis akkor lehetne értelme, ha alkotni tudna va
lamit. Ennek ellenére erősen élt bennem a vágy, 
hogy megismerkedjem Ervinnel, és legalább néhány 
szót váltsak vele. Néha úgy éreztem, talán ettől a 
megismerkedéstől függ minden, talán éppen ez lenne 
az a lökés, ami átsegítene a holtponton. Lehet, hogy 
valami homályos, nem egészen tudatos formában 
arra is gondoltam, hogy alkotóerejéből titokzatos 
módon valahogy átáramolhatna belém egy kevés, 
csupán egy parányi szikra, csak éppen annyi, ami 
lángra lobbanthatná a bennem szunnyadó energiát, 
amelynek létezésében, minden kudarc ellenére is, 
alapjában véve még mindig hittem. Terveket szövö
gettem magamban arról, hogyan ismerkedhetnék 
meg vele, képzeletem sajátos, váratlan összetalál
kozásokat vagy mesterséges véletleneket rajzolt 
elém, s ez egy kicsit olyan volt, mint valami sze
relmes kamasz képzelgése, aki csak úgy, távolról, 
diákos elragadtatással szeret valakit, állandóan a 
megismerkedésről ábrándozik, de valójában fél ha
tározott lépést tenni szerelmének tárgya felé. Való
ban, aligha mertem volna kezdeményezni a megis
merkedést, ha az óhajtott véletlen csodálatos és 
egészen szokatlan módon a segítségemre nem siet.

Éjfél után járt már az idő, mikor egy éjszaka vé
letlenül majdnem teljesen egyszerre léptünk a bár
pulthoz. Ervin most nem keltette azt a fegyelmezett 
és tökéletesen vasalt benyomást, mint mikor először



megpillantottam. Ellenkezőleg: mind öltözete, mind 
arca meglehetősen gyűröttnek és megviseltnek lát-r 
szott, szeme alatt az árkok mélyek voltak, haja is 
kissé rendetlen és csapzott volt; egész lénye most 
elég ziláltnak hatott, valahogy úgy látszott, ugyan^ 
olyan fáradt és túlhajszolt állapotban van, akárcsak 
én, aki akkor már alig álltam a lábamon a szinte 
szakadatlan zongorázástól.

Egymás mellett álltunk, szótlanul, meglehetős mo
hósággal kortyoltuk az elénk tolt italt, közben meg
figyeltem, hogy Ervin bizonyos érdeklődéssel tekint 
rám; ez már-már a fürkészéssel, sőt a kíváncsiság
gal volt határos. Váratlanul felém fordult, hangja 
kissé rekedt volt, alighanem nagyon sokat dohár 
nyozhatott azon az estén.

— Bocsánat, ön zenész? — kérdezte.
— A zenekarban játszom — mondtam zavartan, 

és közben éreztem, hogy a torkom az előbb felhaj
tott ital ellenére is pillanatok alatt szárazzá válik. 
Váratlanul karon ragadott, és a kijárat felé von
szolt.

— Akkor jöjjön velem! — szólt olyan hangon, 
mint aki eleve felkészült arra, hogy minden ellen
kezést még csírájában fojt el. — Azt hiszem, ön is
mer engem, és nem kell bemutatkoznom. A tekin
tetéből az előbb legalábbis ezt véltem kiolvasni. Jö j
jön fel velem a szobámba, feltétlenül hallgatóra 
van szükségem.

Egy kicsit tiltakoztam, olyasmiket mondtam, 
hogy nem vagyok szakértő, csupán egy jelentékte
len kis zongorista, ezt azonban csak valami köteles
ségszerű szerénykedésbol tettem, mert közben el
öntött a forrósig, tisztában voltán vele, hogy életem



nagy pillanata, sorsfordulata következett be; ö azon
ban szinte figyelembe sem vette ezt az erőtlen, za
vart és teljesen fölösleges tiltakozást, úgy tett, 
mintha egy szót sem hallott volna; lehet, hogy va
lóban így is volt, s csak vitt fel a lépcsőn, vezetett 
a gyengén megvilágított, vörös futószőnyeggel bo
rított folyosón végig, amíg csak a szobája ajtajáig 
nem értünk. Benn lenyomott egy székre.

— Itt üljön és hallgasson meg, de egy szót se 
szóljon. Most fejeztem be a legújabb művemet, 
ilyenkor mindenképpen szükségem van valakire, 
aki meghallgat.

Viselkedése úgyszólván a nyerseségig ellentmon
dást nem tűrő volt, egész magatartása az olyan em
beré, aki megszokta, hogy a dolgok elsősorban hozzá 
igazodnak, és nyilván meg sem fordult fejében a 
gondolat, hogy nekem valami ellenvetésem is lehet, 
mondjuk, akaratom ellenére tartózkodom a szobá
jában, esetleg nagyon fáradt vagyok, talán szíve
sebben hazamennék, s ugyanúgy eszébe sem jutott, 
hogy az időpont módfelett szokatlan és alkalmatlan 
ilyenféle rögtönzött hangversenyre, játékával éjsza
kai álmából verheti fel a szálloda többi lakóját. Iz
gatottan ült le a nyitott zongorához, amelyet a 
szálloda igazgatósága nyilván külön az ő kedvéért 
állíttatott — tetemes pénzösszegért — a szobába, és 
játszani kezdett. Lényében most nem volt semmi 
nőies vonás, sem finomkodó, letompított fegyelme
zettség, mozdulatai hevesek, szenvedélyesek voltak, 
mintha belső tűz dobálta volna tagjait, arca egészen 
kipirult, szeme lázasan csillogott, valószínűtlenül 
nagyra nyílt, arcvonásai állandóan változtak, érzé^



kény műszerként tükrözték a zene keltette hangu
latokat.

Azt hiszem, legalább két óra hosszat lehettem 
nála. Ezalatt szinte szünet nélkül játszott, csak néha 
hagyta abba, rövidebb időre. Ilyenkor szenvedélyes 
magyarázatokba fogott, anélkül, hogy erre kértem 
volna; művének lényegét, mondanivalóját igyeke
zett megvilágítani, és bár felém fordult, nekem 
mégis úgy rémlett, szavait nem kimondottan hoz
zám intézi, s teljesen közömbös neki, kihez beszél, 
szerepemet bárki más is betölthetné. Lényegében 
inkább önmagának magyarázott, úgyhogy erős a 
gyanúm, ha elaludtam volna a széken, talán észre 
sem veszi. A jelenlétem nyilván csak ürügy volt 
arra, hogy beszélhessen.

Nem tudom, mi hatott rám inkább, a zene-e vagy 
a lényéből áradó szuggesztív erő, talán mindkettő 
egyformán, de ebben a rögtönzött éjszakai hang
versenyben volt valami misztikus, magával sodró 
erő, úgyhogy a láz hamarosan rám is átragadt, va
lahogy megbüvöltnek éreztem magamat, elragadta
tással bámultam Ervin zongora fölé görnyedő alak
ját, figyeltem karcsú ujjú, ideges kezét, amint jobb- 
ra-balra futkározik a zongora fekete-fehér billen- 
tyűsorán. Valahogy az volt az érzésem, hogy keze 
alatt a zongora megszűnt élettelen tárgy lenni, és 
megelevenedve valóságos élőlénnyé változott, amely
nek külön ösztönei, érzései, gondolatai, vágyai van
nak, s ő most azokat sírja, panaszolja, dicsekszi 
vagy kacagja el itt ezen a különös éjszakán, ebben 
a gyengén, csupán a zongora közelében álló, zöld 
ernyős lámpa által megvilágított szobában. Maga a 
mű egy zongoraverseny volt, Ervin a zenekarra írt



részeket is lejátszotta, ezekhez mindig magyarázato
kat fűzött, elmondta, milyen hangszerek szerepelnek 
majd a zenekarban, úgyhogy én képzelőerőm segít
ségével már hallottam is a hegedűk panaszos sirán
kozását, a gordonka behízelgően bársonyos, barnás 
tónusú hangját, a pikoló éles sikolyát, a rézfúvósok 
recsegését, a cintányér sistergő felcsattanását és az 
üstdobok dörejeit. Az ismétlődő főtéma valami lé
giesen könnyed, klasszikus tisztaságú dallam volt, 
ez vonult végig az egész művön különböző variáci
ókban, közben mindenféle disszonáns, fenyegető és 
félelmetes motívumok keveredtek hozzá, fojtogat
ták, kivetkőztették eredeti mivoltából, valósággal 
beszennyezték, megalázták, végül megölték, úgy
hogy a mű utolsó akkordjai a halálsikolyt és a ha- 
lálhörgést ábrázolták.

Amikör befejezte, néhány percig mindketten der
medt csendben ültünk, bennem különös és zavaró űr 
támadt, hiányzott a mindent elsöprő taps, az össze
verődő tenyerek százainak hangja; nem tudtam, mit 
is tegyek, egy pillanatra az is megfordult a fejem
ben, hogy nekem azért össze kellene ütnöm a tenye
remet, de szerencsére még idejében eszembe jutott, 
milyen ostobán hatna ez a két, árván csattanó te
nyér, annyira, hogy szinte gúnynak lehetne tekin
teni, s egyáltalán nem illene ehhez az ünnepélyes és 
nagyszert! pillanathoz. Ehelyett hát felálltam, Er
vinhez léptem; ő fáradtan* szinte végső kimerültség
nek ható állapotban ült a zongoránál, két karja er
nyedten csüngött le, mintha megbénult volna; meg
ragadtam a kezét, s hevesen megszorítottam, majd 
fakó, izgalomtól elváltozott, nekem egészen idegen
nek tűnő hangon, így szóltam:



— Gratulálok! Nagyszerű volt! Ügy érzem, új re-* 
mekművet hallgattam végig.

Ervin felugrott, szenvedélyesen magához ölelt, s 
ebben a pillanatban egy kicsit talán hasonlítottunk 
a győzelmet jelentő gól után örömmámorban ölel
kező futballistákhoz.

— Tudtam, tudtam! — kiáltotta fékevesztetten, 
szinte magánkívül. — Tudtam, hogy csakis nagy
szerű lehet, mérhetetlenül örülök, hogy önnek is ez 
a véleménye.

Hálásan szorongatta a kezemet, mintha tudom is 
én, milyen nagy szakértő volnék, és ki tudja, mi 
nem függne tőlem.

— Drága barátom — suttogta megindultan —, so
hasem fogom önt elfelejteni. Mindig a barátomnak 
fogom tekinteni. Ne felejtse el, hogy ön volt az első, 
aki hallotta ezt a művet. Eddig senkinek egyetlen 
taktust sem játszottam belőle.

Azután leült, végtelenül fáradtnak látszott, arcáról 
folyt a veríték, máskor oly ápolt, fekete haja csap- 
zottan tapadt a homlokához. Remegő kézzel cigaret
tára gyújtott, majd amikor szolgálatkészen odanyúj
tottam az öngyújtómat, megkért, hogy távozzak, 
mert nagyon kimerültnek érzi magát.

Kábultan botorkáltam le a lépcsőn. Kint mar de
rengett, és a hűvös, hajnali szél tudtomra adta, hogy 
én is verejtékben fürdőm.

Hazatérve, minden fáradtságom ellenére sokáig 
nem voltam képes elaludni. Ezernyi gondolat kavar- 
gott bennem, éreztem, hogy ez az éjszaka sorsdöntő 
volt sžámomra, és az első lépcsőfokot jélenti azon 
az úton, ami a szürkék világából felfelé vezet. Szün
telenül az járt az eszemben, hogy ha Ervin barátjá



nak tekint, akkor már többé nem is tartózhatom a 
szürkék közé, mert ilyen nagyszerű embernek, ilyen 
lángésznek nem lehet akárki a barátja, és nem süly- 
lyedhet az ismeretlenség megsemmisítő homályába. 
Még sokáig lobogott bennem a tűz, ami Ervinről át
terjedt rám, s úgy éreztem, ez a tűz nem éghet hi
ába, kell, hogy én is képes legyek valamire, ha töb
bet leszek Ervin társaságában. Máskülönben pedig 
az volt az érzésem, hogy még az annyira óhajtott 
hírnévről és dicsőségről is le tudnék mondani Ervin 
barátságának kedvéért. Ervint most a világ legtöké
letesebb lényének éreztem, aki mindenért kárpótol. 
Később különféle terveket forgattam a fejemben 
arra vonatkozólag, hogyan is állandósíthatnám az 
Ervinnel való ismeretségemet, és mit is kellene ten
nem, hogy ne szakadjak el tőle. Ügy véltem, legjobb 
lenne, ha Ervin magántitkárává szerződtetne és el
kísérhetném mindenhová a nagy hangversenyekre, 
műveinek bemutatóira. Elképzeltem magamat, amint 
Ervin levelezését intézem, színházak, operaházak, 
hangversenytermek igazgatóival tárgyalok, és igyek
szem a lehető legjobban elintézni mindent, csak
hogy Ervin minél gondtalanabbul, minél nyugod- 
cabb légkörben alkothasson, teljesen művészetének 
szentelhesse magát. Közben titokban egy noteszba 
lejegyezném életének eseményeit, szellemes mondá
sait, apró szokásait, különös művészszeszélyeit, 
meg azt is, hogy milyen ételeket, italokat szeret, mi
lyen nőkkel volt kapcsolata, milyen szappant, száj
vizet vagy fogpépet használ, milyen könyveket ol
vas; azután később, ha előbb halna meg, mint én, 
megírnám az emlékirataimat „Egy zseni titkára vol
tam” címmel, s ez a könyv világsikert aratna, és



fontos forrásmunka lenne mindazok számára, akik 
Ervinről méltató könyvet írnak. Ez után az éjszaka 
után a dolgok színe egészen megváltozott körülöt
tem, a robotzongorázást már kevésbé éreztem elvi
selhetetlennek, mert bíztam benne, hogy ez hama
rosan életemnek ideiglenes és kissé nyomasztó epi
zódjává szürkül, s a jövőben alig fogok visszagon
dolni rá, legfeljebb álmaimban ülök majd a bár sar
kában, a többi zenésszel együtt, és verem elkese
redett egykedvűséggel a zongorát, s utána, ha feléb
redek, jóleső megkönnyebbülés önt majd el, amikor 
arra gondolok, hogy mindez álom volt csupán.

Ilyen hangulatban telt el az a néhány nap, míg 
Ervin nem mutatkozott. Már attól tartottam, beteg, 
és kezdtem tervezni, hogy összeszedem bátorságo
mat, s felmegyek a szobájába, sünikor egy este ismét 
megjelent. Most megint olyan volt, mint az első al
kalommal; mozdulatai fegyelmezettek, öltözete kifo
gástalan volt; hűvös, tartózkodó magatartásán nyo
ma sem látszott a néhány nap előtti szenvedélyes 
lendületességnek. Amikor zenekarunk egy kis szü
netet tartott, felkeltem, és odamentem az asztalához. 
Jó  estét kívántam, majd így szóltam:

— Hogy van? Rég nem láttam. Már attól féltem, 
megbetegedett.

Hűvösen, tetőtől talpig végigmért, pillantása való
sággal megsemmisítő volt.

— Bocsánat, tulajdonképpen kihez van szeren
csém? — kérdezte.

— Hát én vagyok az, ak i... akinek pár nappal 
ezelőtt a szobájában...

— Ja, igen — mondta színlelt szórakozottsággal,



mint akinek nehezére esik az emlékezés. — Már 
kezdek emlékezni... Persze, persze... Mit 6hajt? 
— Arckifejezése hanyagul fölényes lett, hangjában 
leplezetlen gúny rezgett.

A kínos zavartól néhány másodpercig egyetlen 
hangot sem tudtam kinyögni. Éreztem, amint a vér 
a fejembe tódul, és kitágítja hajszálereim szöve
vényét. A tenyerem izzadni kezdett.

— De hiszen ön akkor a barátjának nevezett! — 
törtem ki végül. Hangomban harag és felháborodás 
feszült.

— Sajnos, ez nekem javíthatatlan, rossz tulajdon
ságom — mondta anélkül, hogy heves kitörésem 
akár a legcsekélyebb mértékben is kizökkentette 
volna nyugalmából. — Néha meggondolatlan kije
lentéseket teszek. Nincs kizárva, hogy valóban 
mondtam valami hasonlót... — Kedvetlenül elfor
dította fejét, és úgy tett, mintha az ablakon bete
kintő csillagok érdekelnék. Nyilván jelezni kívánta, 
hogy részéről az ügyet befejezettnek tekinti.

Nem tudom, hogyan értem vissza a sarokba a 
zongorához, csak arra emlékszem, hogy ismét ott 
voltam, és a kábulat ködén át meredtem a csontbil
lentyűk hosszú sorára; ez most egy nagy, fekete ál
lat gúnyosan kivillantott fogsorának rémlett, csúfon- 
dáros önelégültséggel kacagott rajtam, élvezte ne
vetséges bukásomat, és minduntalan csak ezt hajto
gatta: „Hiába erőlködsz, hiába erőlködsz, egész éle
teden át úgyis csak itt fogsz ülni mellettem, és raj
tam fogsz kalimpálni; hiába erőlködsz.,, És én csak 
játszottam tovább, gépiesen, oda sem gondolva, hogy 
mit játszom, ujjaim már külön, az agyamtól függet
lenül is tudták a maguk dolgát, önállósulva futot



tak ide-oda, és játszották az olcsó, elnyűtt és una
lomig ismert melódiákat, véget nem érőn és szaka
datlanul.

Ezután napokon, sőt heteken át úgy éreztem ma
gamat, mint valami csalódott szerelmes, aki a bol
dogság csúcsáról egy váratlan csalódástól egyensú
lyát vesztve, a kétségbeesés feneketlen mélyébe zu
han. Kleopátra rabszolgája érezhetett hasonlót, ami
kor egy mámorosán eltöltött szerelmes éjszaka után, 
mikor maga sem tudta, hogyan tárultak fel előtte 
oly hirtelen a királynő kegyei, a vesztőhelyre vitték. 
Agyamban szüntelenül ott kalapált a megaláztatás 
kiváltotta sértődöttség; bármit tettem, állandó tár
samul szegődött, aludni sem hagyott; ha lefeküdtem, 
álmatlanul forgolódtam az ágyamban, gondolatban 
végeérhetetlen vitákat folytattam Ervinnel, felelős
ségre vonó szónoklatokat tartottam neki, olyasfélé
ket mondtam, hogy: „Hát te azt hiszed, velem min
dent megtehetsz, azt hiszed, hogy én csak egy afféle 
jelentéktelen kis szürke vagyok, akit akkor taszít
hatsz el magadtól, amikor neked tetszik?” Ha nagy- 
nehezen mégis elaludtam, zavaros álmok gyötörtek, 
rendszerint Ervin jelent meg előttem, megvetően 
nézett rám, az arcomba nevetett, és fitymálóan ilye
neket mondott: „Ugyan mit akarsz, egészen jelen
téktelen kis figura vagy, apró kis senki, névtelen, 
akinek örülnie kellene, hogy egyáltalán szóba álltam 
veled. Neked ennyi is elég, nyugodj bele a dolgok 
állásába, ülj a zongorádhoz, és verd, robotolj, mert 
te csak erre vagy képes, és többet nem is érdemelsz. 
Ne is kapálóddz, mert hozzám úgy sem érsz fel.” 
Egyszer neki is rontottam, birokra keltünk, de Er
vin erősebb volt nálam, letepert, a mellemre tér



delt, majd fojtogatni kezdett, erre aztán verejtékben 
fürödve felébredtem. Porig alázottságom bosszú
vágyba kapaszkodott, szüntelenül azt ismételtem 
magamban, hogy megölöm, megölöm. Valósággal 
belebetegedtem ebbe a dologba, szakadatlan fejfá
jás gyötört, állandóan izzadtam, egyik cigarettát a 
másik után szívtam, kezem hideg és nyirkos tapin
tású volt. Látásom is zavaros lett, a körülöttem levő 
tárgyak, utcák, házak, fák, emberek és a tenger képe 
valahogy ködön át jelentkezett, mintha lefátyolozva 
jártam volna, akár valami muzulmán nő. Sokszor 
attól féltem, m e g ő r ü l ö k .

Azután egyszerre bekövetkezett a nagy fordulat, 
és ezután már tisztán láttam, mit kell tennem. Nem 
tudom, hogyan kellene neveznem ezt a váratlan ki
tisztulást, a habozásnak és a töprengésnek hirtelen 
megszűnését, de azt hiszem, ez az, amit inspiráció
nak neveznek. Többé már nem féltem a fenyegető 
névtelenségtől, az ismeretlenség homályába süllye
déstől, bizonyossá vált bennem, hogy amit teszek, 
az a megváltást és a felemelkedést jelenti számomra, 
magasan a szürkék fölé emel, oda, ahová kicsinyes
ségükkel, apró-cseprő hétköznapi problémáikkal 
fel sem érhetnek. Amit elterveztem, annak semmi 
köze sem volt már a bosszúálláshoz (többé nem is 
gyűlöltem Ervint), még ha külsőleg hasonlított is 
hozzá. Világossá vált előttem, hogy a rombolás és az 
alkotás között nincs is lényeges különbség, képte
lenség úgy alkotni, hogy valamit le ne romboljunk, 
valójában a rombolás is az alkotásnak egy változata. 
Alkotni annyit tesz, mint létrehozni valamit, és eb
ből világossá válik, hogy magát a rombolást is még 
kell alkotni, ez pedig semmivel sem könnyebb,



mint bármi más. Ez a felismerés minden kételyemet 
eloszlatta, visszanyertem önbizalmamat, úgyhogy 
energiám és szellemi képességeim teljes birtokában 
láthattam hozzá a részletek kidolgozásához. Min- 
dent pontosan elterveztem, minden eshetőséget előre 
számításba vettem, s míg a lehetőségeket latolgat
tam, úgy éreztem, mintha valami nagy műalkotáson, 
remekműn dolgoznék. Azt is akartam létrehozni: a 
rombolás remekművét.

Közben beszereztem a szükséges tárgyakat: ál
kulcsot, kést, egy üveg étert, fekete posztót a sze
memre, háromféle álbajuszt, mindent, amire szük
ségem volt. Azután felmondtam a lakást a régi ház
ban levő penzióban, ahol eddig laktam, és a szállo
dába költöztem, ugyanarra az emeletre, ahol Ervin 
szobája volt. Sietnem kellet, mert féltem, hogy el
költözik onnan.

Azután elérkezett a cselekvés órája. Tökéletes 
nyugalommal láttam hozzá a kivitelhez, olyan hig
gadtsággal, ami csakis nagy emberek tulajdonsága 
lehet. Csendben mentem végig az üres folyosón, 
majd az állkulccsal nesztelenül kinyitottam az ajtót. 
Szerencsém volt: a kulcs nem volt benn belülről a 
zárban. Behúztam magam mögött az ajtót, meggyúj
tottam a zseblámpámat: Ervin mélyen aludt, nem 
ébredt fel a bejövetelemre, lehunyt szemű, szép, sá
padt arca szoborszerüen hatott a gyenge fényben. 
Olyan szép volt így, hogy majdnem megszántam, de 
aztán odaléptem hozzá, és az orra alá tartottam az 
éteresüveget, majd mikor lélegzete elnehezült és 
kihagyóvá vált, levettem a nyakkedőmet, anélkül, 
hogy egészen kioldottam volna, nyakára tettem, és 
megszorítottam. A kést csak arra az esetre hoztam



magammal, ha felébredne. Gyerekkorom óta bete
gesen irtózom a vértől; ha véletlenül megvágtam az 
ujjam, rendszerint rosszullét környékezett. Az 
órámon figyeltem a parányi másodpercmutatót, 
megvártam, amíg háromszor egymásután megteszi 
körútját, sőt még egy kicsit tovább is vártam, hogy 
biztos legyek a dolgomban, majd levettem Ervin
ről a nyakkendőt, s újra felkötöttem magamnak. 
Azután zseblámpámmal körülpásztázva a szobában, 
a zongora közelében ráakadtam a nagy halom kéz
zel írt partitúrára, és a magammal hozott aktatás
kába csúsztattam, végül kabátom zsebéből elővet
tem a fényképemet, amelynek hátlapjára már előző
leg odaírtam: Én tettem, mert nekem is van nevem, 
és a zongorára állítottam. Csendben hagytam el a 
szobát és az egész épületet. Ügy sétáltam ki a ka
pun, mintha semmi sem történt volna. Barátságosan 
köszöntem az éjszakai portásnak. Kifelé indultam 
a városból.

A hajnal már kezdte felcsempészni az égre alig 
látható szürke fényét, amikor egy közeli olajfali
getben tüzet gyújtottam. Áhítattal raktam a tűzre 
a kottalapokat, mintha valami vallási szertartást 
végeznék, megilletődéssel töltött el a tudat, hogy 
remekművet pusztítok el. Egyenként raktam a tűzre 
a papírlapokat, hogy a művelet minél tovább tart
son, a füst úgy szállt az ég felé, mintha valami égő 
áldozat füstje volna. Közben mintha átcikázott volna 
agyamon a gondolat: talán ennyi is elég lett volna. 
De aztán keményen letorkoltam ezt a hangot. Hátha 
Ervin fejből tudta egész művét, és újra leírta volna. 
Egyébként ezért még nem kerülne köröző hirdet
ményre a fényképem.



Ezután felragasztottam a hamis mexikói bajuszt, 
egyik szememre rákötöttem a fekete posztódarabot, 
majd kimentem az országúira, és megpróbáltam 
megállítani egy városból jövő kocsit; ez a harmadik 
kísérletre sikerült is. Az autóban egy idősebb há
zaspár ült, idegen turisták voltak, ismeretlen, va
lami skandinávnak tetsző nyelven beszélgettek, egy 
szavukat sem értettem; különben rokonszenves em
bereknek látszottak. Velük érkeztem ebbe a városba, 
ahol most már néhány napja tartózkodom, de még 
nem fogtak el. A hirdetőoszlopokon levő plakátokon 
és valamennyi újságban látható a fényképem, és 
ott ékeskedik a nevem is, nagy, vastag, fekete be
tűkkel. Ennek ellenére még nem fogtak el. Különben 
nem azért szököm, mintha félnék, egyszerűen csak 
érdekel a játék, kíváncsi vagyok, hogy időnként át
alakított külsőmmel meddig tudom lóvá tenni a 
szürkéket, meddig leszek képes túljárni az eszükön?

Egyébként, ha el is fognak, a játék akkor is folyik 
tovább: ő r ü l t n e k  fogom tettetni magamat, kí
váncsi vagyok, beveszik-e ezt a maszlagot? Nyugodt 
vagyok. Csupán néha vesz erőt rajtam a kétkedés. 
Elég nagy dolog-e, amit tettem? Eléggé megörökí
tettem-e a nevemet? Nem kellene-e még valamit el
követnem?
(1962)



CSAPDÁBAN

Most végleg megszűnsz létezni számomra. Többé 
már nem fogsz a gondolataim hátterében lebegni, 
lassanként teljesen megszűnők gondolni rád. Lehet, 
hogy lesz idő, amikor már alig tudok majd vissza
emlékezni rád. Most már betemethet a feledés ho
málya, többé már nem kell attól tartanom, hogy 
minduntalan az emlékezetembe ugrasz. Elvisznek 
nagyon messze, nem foglak látni többé, különös, hogy 
örülnöm kell a távozásodnak.

Egy kérdés végleg megoldódik. A véletlen sietett 
a segítségemre, hogy megoldjak egy problémát, me
lyet egyedül képtelen voltam megoldani. Kívülről 
érkezett a segítség. Tegnap egy külföldi asszony ke
resett fel. Nem tudom, miért gondoltam mindjárt 
róla, hogy külföldi, amikor elegáns bundájában fel
tűnt az ajtóban. Talán valami ösztönös megérzés volt 
ez. A bunda nem jogosított fel erre a feltevésre, elég 
sokan viselnek bundát nálunk is, de én valahogy 
mégis úgy éreztem, hogy valami sajátosan kül
földi légkört áraszt magából. Mikor megszólalt, a 
kiejtése nem is volt hibás, szavai azonban igazolták 
feltevésemet, hogy külföldivel állok szemben. Her
vadófélben levő arcán egy bizonyos zavar tükröző
dött, amikor belépett, nem tudta mindjárt, hogyan 
is kezdje el, amit mondani akar nekem. Viselkedése 
egy kicsit az olyan emberre emlékeztetett, aki va



lami ismeretlen és esetlen formájú tárggyal áll szem
ben, s nem tudja, hogyan is fogja meg, hogy ki ne 
csússzon a kezéből. Csodálkoztam, amikor a nevedet 
említette, és megkérdezte, hogy én vagyok-e az 
anyád; aztán, mikor kérdésére igennel válaszoltam, 
megkérdezte, hajlandó vagyok-e örökbe adni téged. 
Elmondta, hogy címemet a gyermekotthonban kapta, 
ott választott ki téged, a gyerekek közül éppen te 
tetszettél meg neki. Elmondta még azt is, amit kü
lönben mindjárt sejtettem: hogy neki nem lehet 
gyereke, ezért akar téged; megtudtam tőle, hogy itt 
született és nőtt fel, de már évek óta Svédországban 
él, arról is beszélt, hogy azért akar innen egy gye
reket magával vinni, hogy legyen valami, ami a szü
lőföldjére emlékezteti.

Most úgy tűnik fel nekem, hogy habár megörült, 
valami különös, csodálkozó kifejezés jelent meg az 
arcán, amikor minden habozás nélkül beleegyeztem, 
hogy örökre elszakítson téged tőlem. Talán azon cso
dálkozott, hogy a fájdalom vagy a szomorúság sem
miféle jelét sem tudja felfedezni rajtam, én pe
dig közben valami bűntudatfélét éreztem, mert nem 
tudtam sajnálni a távozásodat. Ez a különös bűn
tudat most is bennem bújkál; úgy érzem, mintha 
hiányozna belőlem valami, mintha nem volnék egé
szen ember azért, mert nem tudlak megsiratni. Arra 
gondolok, talán egy kicsit színlelnem kellett volna a 
vonakodást, vagy legalább nem kellett volna azt 
mondanom, hogy nem kívánlak látni utoljára. Any- 
nyit talán mégis megérdemelnél, hogy elbúcsúzzak 
tőled. Igaz ugyan, hogy te ebből úgysem fognál fel 
semmit, és úgysem emlékszel majd rám. Talán nem 
is fogod megtudni, hogy én is léteztem valaha;
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ugyanúgy nem leszek fontos neked, mint ahogyan te 
sem voltál az én számomra. Ha valamit sajnálok a 
távozásoddal kapcsolatban, akkor nem azt sajnálom, 
hogy nagyon messze kerülsz tőlem, hanem azt, hogy 
nem tudlak igazán sajnálni. Fáj, hogy nem érzem 
úgy, mintha elszakítottak volna valakitől, aki el
választhatatlanul hozzám tartozik. Fáj, hogy nem 
tudok igazán anya lenni. Az apád ezt is elrabolta 
tőlem.

*

Emlékszem, ugyanilyen nyirkos, borús, hideg idő 
volt azon a napon is, amikor megmondtam apádnak, 
hogy te jönni fogsz. Akkor is február volt. Havazott, 
de a hópelyhek azonnal elolvadtak, a nedves, fekete 
aszfalt rögtön a lehullásuk pillanatában elnyelte 
őket. Én az apád szobájában, az ablaknál álltam; 
néztem, amint az utcán haladó autók kerekei szét
fröcskölik az úttest mélyedéseiben felgyülemlett tó
csákat, a járdán csak kevés ember haladt, sietve, be
húzott nyakkal, az esernyők fekete gombái alá búj
va. Az apád is a szobában volt. Nem fordultam feléje, 
amikor közöltem vele a hírt, úgy maradtam az ab
lak mellett, magam sem tudom, miért; volt bennem 
egy kis szorongás, anélkül, hogy sejtettem volna 
mindazt, ami ezután következik. Nem hiszem, hogy 
ösztönös megérzés lett volna ez a szorongás, a gya
nakvás előszele, inkább csak valami lámpalázféle 
volt, hogy először újságolok ilyesmit valakinek; ak
kor is valami hasonlót éreztem, amikor az anyám 
először vezetett el az iskolába, vagy amikor először 
léptem át apád szobájának küszöbét. A csalódottság 
első árnyai csak akkor lopták belém magukat, ami



kor apád, miután megértette, miről van szó, orvos
hoz akart küldeni. Valami ijedtséggel elkeveredett 
bosszúság volt a hangjában, úgy beszélt, mint akit 
valami nem várt, de egyébként nem túlságosan je
lentős kellemetlenség zökkent ki a kerékvágásból. 
Hangomban, mikor válaszoltam neki, már egy bi
zonyos ijedtség rezdült meg.

— Te mást ígértél nekem — mondtam.
Nem válaszolt mindjárt, ezért megfordultam és rá

néztem. Az asztal mellett állt, vagy inkább nekitá- 
maszkcdott, úgy látszott, mintha egy kicsit rajta ült 
volna, lábát előrenyújtotta, úgyhogy nem nyugodott 
az egész testsúlya rajta, háta mögött mindkét kezé
vel az asztal szélét fogta. Volt az arcán valami olyan 
kifejezés, amit addig sohasem láttam rajta, de azóta 
sem tudom elfelejteni. Ebben az arckifejezésben volt 
valami bűnbánó, tehetetlen és tanácstalanul ostoba vo
nás, de ugyanakkor nem hiányzott belőle egy bizo
nyos elszántság sem, ami azt látszott kifejezni, hogy 
mindennek ellenére kész felvenni a harcot, és szem
benézett a tényekkel. Nem tudom, mennyi idő telt 
el így, szótlanságban — fél perc, két perc, öt perc? 
—, de ez az idő mindenképpen elegendő volt arra, 
hogy a balsejtelmek apró kis démonai csapatostul 
vegyenek körül. Ezalatt a súlyos csendet csak az óra
ketyegés zavarta, és pontosan kiszámított egyenlő 
részekre szabdalta fel. Végül hirtelen megmozdult, 
egy lépést tett felém, és hevesen megragadta a ke
zemet; a hangja rekedtnek és idegennek hatott, ami
kor megszólalt. Zavart volt, de ez a zavar mégis 
valahogy előre kiszámítottnak rémlett nekem, mint
ha külön erre az alkalomra készítette volna elő.

— Valamit meg kell mondanom neked — kezdte.



— Nekem feleségem és két gyerekem van, vidé
ken vannak, és . . .  Aljas fráter vagyok, tudom. . .  — 
Egész magatartása túlzottan drámai volt, semhogy 
igazán őszinte lehetett volna. Azt hiszem, azért ne
vezte magát aljas fráternek, nehogy tőlem halljon 
valami hasonlót. — Bocsáss meg! — hajtogatta gyá
moltalanul. — Bocsáss meg!

Nem tudtam mindjárt válaszolni neki. Mintha ta
pogatóztam volna magam körül, s valami olyan ma
gatartás után kutattam volna, ami a legmegfelelőbb 
erre az alkalomra. Szavak után kapkodtam, de azok 
minduntalan elsiklottak előlem, mint ahogy a síkos 
testű halak kicsúsznak az ember ujjai közül, ö  to
vábbra is egyre csak ezt imételte:

— Bocsáss meg, bocsáss meg! Aljas fráter vagyok.
Erre felkacagtam. Sikoltva, hisztérikusan tört ki

belőlem a nevetés.
— Aljas fráter vagy, de most önkritikát gyako

rolsz, és ezzel aztán el is intézel mindent. Ilyenek 
vagytok ti férfiak.

Amint most erre az utóbbi megjegyzésemre gondo
lok, érzem, hogy magam is nevetséges voltam, mi
kor ezt kimondtam, mert ez valahogy úgy hangzott, 
mintha ki tudja hányadik csalódás után mondtam 
volna. Nincs kizárva, hogy valami színdarabból ra
gadt meg az agyamban, és akkor öntudatlanul tört 
ki belőlem.

Apád azonban csillapítólag szorongatta a kezemet.
— Ne.fejezzük be csúnyán — mondta. — Olyan 

szép volt.
Űjra felnevettem.
— Azt hiszed, nekem is szép volt? — kérdeztem.

— Ezek után?



Erre nem felelt. Ma sem tudom, mit válaszolhatott 
volna erre. Arcán ismét az a tehetetlenül ostoba ki
fejezés jelent meg, amit először akkor láttam rajta, 
mikor az asztalnál állt; később ez az arckifejezés fájt 
nekem a legjobban, valahogy önmaga nyomorúságos 
paródiájának hatott így, s ezáltal mintegy a nevet
ségesség sarával fröcskölte be azt az eszményképet, 
ami addig bennem élt róla. Nem nézett rám, fejét 
lehajtotta; később elengedte a kezemet, két karja 
ernyedten csüngött lefelé, az ajkát harapdálta, nyil
ván mondani szeretett volna valamit, de semmi sem 
jutott eszébe, csak szája egyik sarka lefelé görbült 
egy kissé, s ez keserűen ironikus színezetet kölcsön
zött arcának, de most valahogy úgy találom, hogy 
ez is mesterkélt volt; azt hiszem, az önmagáról al
kotott szánalmas képet öngúny segítségével szerette 
volna érdekessé tenni.

De ekkor már rázott a sírás, könnyeim végigfoly
tak az arcomon, s le sem töröltem őket. Riadt és esze
veszett vágyat éreztem a menekülésre. Hirtelen a 
kabátomért nyúltam, az egyik széken hevert. Kiro
hantam a szobából. Egy pillanatig még úgy látszott, 
mintha apád utánam akarna jönni, hogy visszatart
son, de aztán állva maradt. Annyit még láttam, hogy 
vállat vont, de az is lehet, hogy csak nekem rémlik 
most ez így. A kabátot a lépcsőházban kaptam ma
gamra. Az utcán nyirkos szél fogadott, amely ned
ves, olvadófélben levő hópelyheket sodort magával. 
Akkor jártam nála utoljára.

Ettől kezdve gyűlöltem apádat. Nehéz volt meg
szokni ezt a gyűlöletet, mert az alatt a néhány hónap



alatt, amíg a szerelmünk tartott, kialakult bennem 
róla egy kép, s ez nem hagyta könnyen megsemmi
síteni magát, de most kiderült róla, hogy tökéletesen 
hamis, és arányaiban, színeiben teljesen különbözik 
a valóságtól. Ezt a képet az én álmaim formálták 
róla, az én rózsaszínbe kábult illúzióimnak volt kö
szönhető, hogy olyannak láttam, amilyennek látszani 
akart a szememben; de ez a kép most tarka bubo
rékként pattant szét, s mögüle a maga teljes könyör
telenségében bukkant elő a valóság, de azért kísér
teni mégis sokszor visszajárt; álmomban újra átél
tem vele azt, ami közöttünk történt, és ébredés után 
kétségbeestem, hogy nem tudok az álmoknak paran
csolni. El akartam felejteni apádat, könyörtelenül le 
akartam számolni vele, de riadtan állapítottam meg, 
hogy minden erre irányuló kísérletem hiábavaló. 
Hogy ne kelljen mindennap találkoznom vele, fel
mondtam a vállalatnak, amelyben együtt dolgoz
tunk, és amelyben ismeretségünk kialakult. Egy is
merősöm segítségével sikerült minden nehézség nél
kül másik állást találnom, megsemmisítettem min
den tárgyat, amit emlékül kaptam tőle, de mindez 
mit sem használt. Talán, mert túlságosan szabadulni 
akartam tőle. Azelőtt reggelenként, mikor felébred
tem, első gondolatom mindig ő volt, sokszor halkan 
kimondtam a nevét ébredés után, kezembe vettem 
a fényképét, amely az éjjeliszekrényemen hevert, s 
most, a nagy csalódás után is sokszor megtörtént ve
lem, hogy ezek a belém idegződött, automatikussá 
vált szokások reflexszerűen jelentkeztek, még mi
előtt a félálom kábulatát elűzve, tudatára ébredtem 
volna annak, hogy minden értelmüket és tartalmu
kat elvesztették. Többször azon kaptam magamat,



hogy a fénykép után nyúlok, és csak azután villan 
az agyamba, hogy már rég tűzbe hajítottam. Vala
hányszor így megfeledkeztem magamról, mindig fel
izzott bennem a gyűlölet apád iránt; gyűlöltem, mert 
nem tudtam kirekeszteni a gondolataimból. Minden 
emlékem, amit szépnek, nagyszerűnek, részegítőnek 
éreztem, hozzá fűzött, és én erőnek erejével meg 
akartam utálni ezeket az emlékeket, amelyeket még
sem tudtam nem felidézni magamban. Néha valami 
egészen jelentéktelen apróság emlékeztetett rá, egy 
kávéház tükörablaka, amely mögött együtt ültünk, 
egy utcára kiszűrődő dal, amelyre együtt táncoltunk, 
egy kockás zsebkendő valami vadidegen ember kezé
ben, ami ugyanolyan volt, mint az övé. Megpróbál
tam társaságba, szórakozóhelyekre járni, néha még 
flörtöltem is egy kicsit, előfordult, hogy átmenetileg 
még jól is éreztem magamat, de ilyenkor néha a leg
váratlanabb pillanatokban ötlött az eszembe, hogy 
mindezt csak azért teszem, hogy vigasztaljam 
magamat. Kerülő úton mindig visszatért apád em
léke, a hátsó ajtón surrant be hozzám. Ö maga azon
ban nem jött, bár mindennap vártam; arra számí
tottam, hogy fel fog keresni, és ki akar engesztelni, 
vagy legalábbis mondani akar valamit. Akkoriban 
sikerült magammal elhitetnem, hogy csak azért vá
rom, mert még egyszer meg akarom mondani neki, 
közöttünk vége mindennek. Szerettem volna még 
egyszer megalázni. Azt hittem, most, egy bizonyos 
idő eltelte után, fölényesebben tudnék viselkedni 
vele szemben, mint akkor, amikor kiszaladtam a szo
bájából. De nem jött; azt hiszem, örült, hogy ilyen 
könnyen és olcsón szabadult meg tőlem. Közben 
megtudtam, hogy kapott lakást, felesége és gyere



kei felköltöztek a városba. Legjobban a büszkeségem 
sínylette meg, hogy nem tudtam megbirkózni olyan 
valakinek az emlékével, aki hitványnak és aljasnak 
bizonyult a szememben. Leginkább az fájt, hogy egy 
egészen közönséges, banális hazugságnak estem ál
dozatul, a legmindennapibb fogásnak dőltem be, s a 
Szerepem úgyszólván csak arra szorítkozott, hogy he
lyettesítsek valakit. Szegény ledorongolt önérzetem 
elégtételért kiáltozott.

Ezzel kapcsolatban sok minden megfordult a fe
jemben, torz és lehetetlen gondolatok perdültek tánc
ra az agyamban. Természetesen az öngyilkosságra is 
gondoltam, ilyenkor erre s z o k á s  gondolni, per
sze sokkal többen gondolnak ilyesmire, mint ahá- 
nyan valóban elkövetik, s én talán nem is len
nék igazán nő, ha legalább néhány pillanatig nem 
hittem volna azt, hogy az apád nélkül semmit sem 
ér az élet. Néha a tavaszi olvadástól megduzzadt fo
lyó partján jártam, hosszan néztem a vizet, a szürke, 
partot nyaldosó hullámokat, az időnként felbőgő 
gőzösöket, a ziháló kis motorosok által vontatott, ne
hézkes uszályokat, de azért ez a szándék mégsem 
volt igazán komoly, közel sem járt az elhatározáshoz, 
inkább csak valamiféle játék volt a halál gondola
tával, amelyet túlságosan is eleven színekkel képzel
tem el, semhogy bátorságom lett volna hozzá. E kü
lönös játék során sokszor elképzeltem magamnak, 
hogyan fogadná apád a halálom hírét; néha azt hit
tem, egy életre szóló lelkiismeretfurdalást okoznék 
neki, máskor meg úgy éreztem, csak a hiúságának 
hízelegnék vele. Valahányszor így labdázgattam á 
halállal, a végén mindig megvetést éreztem magam 
iránt. Miatta? — csapott fel bennem ilyenkor a kéf-



dés. Miért? Hiszen én el akarom felejteni, nem pedig 
meghalni érte. Nevetséges!

Különös, ma sokszor szinte érthetetlennek tűnik 
fel előttem, hogy amikor minden emléktől meg akar
tam szabadulni, ami az apáddal kapcsolatos, elmu
lasztottam veled leszámolni. Szinte minden kétséget 
kizárónak látszik ma nekem, hogy mindenekelőtt ezt 
kellett volna megtennem, érthetetlen módon azon
ban valami visszatartott ettől. Azt hiszem, mind
amellett, hogy kezdetben teljesen zavarodott, tájé
kozatlan és cselekvésre képtelen voltam, ennek leg
főbb oka mégis az volt, hogy azon a napon apád ép
pen ezt tanácsolta nekem. Volt valami mérhetetlenül 
ellenszenves és felháborító abban, hogy ezt a meg
oldást mindenképpen a legkézenfekvőbbnek és a 
legtermészetesebbnek találta. Kezdetben csak vala
mi gyerekes és konok dac késztetett arra, hogy ne 
tegyem meg, amit ajánlott, valahogy semmi olyat 
sem akartam tenni, amit ő kíván tőlem, később pedig 
egyre inkább kialakult bennem az a meggyőződés, 
hogy úgy állhatok leginkább bosszút apádon, ha vi
lágra hozlak téged. Ezután sokszor elképzeltem ma
gamnak azt a jelenetet, amikor később, ha már azt 
hiszi, teljesen elült a vihar, s szinte egészen el is 
feledte már ezt az ügyet, megjelenek, és követelni 
fogom a jogaimat. Gyakran szenvedélyesen adtam át 
magamat a képzelődésnek, szinte láttam, amint be
lépek hozzá, téged a karomban viszlek, gúnyosan, ki
hívóan ránézek, közben gügyögök hozzád, gyerekek
kel szemben használatos etyele-petyele nyelven, va
lami olyasmit mondok, hogy „Köszönj szépen apu- 
kának” , aztán nevetek majd, hogy milyen ostoba ar
cot fog vágni, mennyire csodálkozik azon, ami tör



ténik; majd számon kérő hangon kezdek beszélni 
hozzá, valahogy így: „Azt képzelted, olyan simán 
megúszol mindent, azt hitted, én mindenbe belenyug
szom, szép csendesen távozom, édes emlékekkel a 
szívemben, és nem zavarom tovább az életedet?” Ma 
már tudom erről az eltervezett bosszúról, hogy ne
vetséges öncsalás volt csupán, de azt hiszem, akkor 
éppen ez volt az, ami megmentett a kétségbeeséstől, 
ez volt a mentőöv, amelybe görcsös kézzel kapasz
kodtam. Kellett, hogy legyen valami cél, amely felé 
törekedjem. Az üresség a legszömyűbb valami a vi
lágon.

Ettől fogva sokáig, hosszú hónapokon át ez a cél 
lebegett a szemem előtt. Ezért a célért, a bosszúért 
hajlandó voltam mindent feláldozni. Pedig ez az ál
dozat súlyos volt; a családommal minden kapcsola
tom megszakadt, igaz, hogy már régóta nem fűztek 
valami erős szálak hozzájuk. Mióta a kereskedelmi 
iskolába iratkoztam és a városba kerültem, csupán 
a nyári szünidőben voltam otthon a falumban, attól 
kezdve pedig, hogy állásba léptem, csak néhány rö
vid hétre mentem haza, és a család, a szülői ház meg
szűnt igazi otthont jelenteni a számomra; szüléimét 
és az öcsémet — ő traktorista volt — valahogy mind 
idegenebbnek éreztem. Ebben különben nem volt 
semmi nagyképűség a részemről, ennek semmi köze 
sem volt a falusi élet és a falusi emberek lenézésé
hez, csak éppen egyre gyakrabban vettem észre, 
hogy nemigen tudok miről beszélgetni velük, és nem 
érzem szükségét annak, hogy a bizalmas ügye
imbe avassam őket. Ezért általában ritkán levelez
tem velük, arról pedig, hogy mi történt velem, so
káig egyáltalán semmit sem írtam. Egyszer aztán



mégis erőt vettem magamon, és megírtam az anyám
nak, milyen helyzetbe kerültem; ebben az időben 
már akkor sem szabadulhattam volna meg tőled, ha 
akartam volna is. A válasz elég soká késett, de vé
gül is kaptam szegény anyámtól egy szemrehányá
sokkal teli levelet; arról írt, hogy mélységesen szé- 
gyelli magát miattam, az apám pedig kereken ki
jelentette, hogy tudni sem akar rólam, többé nem is 
tekint a lányának, és tulajdonképpen még neki — 
az anyámnak — is megtiltotta, hogy írjon nekem. 
Bár lényegében ilyen válaszra is számítottam, ez 
most mégis sokkal jobban fájt, mint ahogy előzőleg 
elképzeltem; úgy látszik, az otthonomhoz fűző érzé
sek mégis sokkal erősebbek voltak bennem, semmint 
hittem volna. Napokon át bújkált bennem emiatt a 
sírás, hol ekkor, hol akkor tört felszínre belőlem, 
mérhetetlenül magányosnak és elhagyatottnak érez
tem magamat, s ezt is ugyanúgy apád számlájára ír
tam, mint mindent, ami eddig miatta történt. Egyre 
csak arra a napra gondoltam, amikor mindezért meg- 
lizethetek neki.

Rád, az eljövendő szerepedtől függetlenül, nagyon 
keveset gondoltam. Kevés anya lehet a világon, aki 
olyan keveset gondol az eljövendő gyermekére, mint 
én. Nagyon kevésszer jutott eszembe arra gondolni, 
milyen színű lesz a hajad, a szemed, fiú leszel-e 
vagy lány. Valahogy nem töprengtem azon, hogy 
tudlak-e majd szeretni vagy sem, s bár városodban 
nem tudtam semmiféle gyönyörűséget találni, még
is úgy gondoltam, ha megérkezel, képes leszek any- 
nyira szeretni téged, amennyire ez kötelességem lesz. 
Azt mindenesetre tudtam, hogy te semmiért sem 
vagy hibás. Néha azért az is megfordult a fejemben,



hogy talán jobb lesz minden, ha majd megszületsz, 
és nem leszek annyira egyedül, de mindez semmit 
sem változtatott azon, hogy elsősorban eszköznek te
kintselek, melynek segítségével egy meghatározott 
célt akarok elérni. Annyira hatalmába kerített ez a 
cél, hogy elmulasztottam elgondolkozni azon, miért 
is olyan fontos ez nekem, miért is akarom minden
áron elérni. Annyit azonban mégis határozottan tud
tam, hegy n em  a k a r o m  általad „megfogni” 
apádat, csupán bosszút akarok állni rajta. Meglehet, 
arra gondoltam, hogy egy kicsit feldúlom a családi 
életét.

Amikor megszülettél, akkor döbbentem rá, hogy 
te idegen vagy nekem. Egy ápolónő a kezembe adott, 
és én csak csodálkozva néztelek; csúnya kis vörös 
arcod volt, nem tudtam hazudni magamnak, mint a 
többi anya, nem tudtalak gyönyörűnek találni. Em
lékszem, mikor ott feküdtem a tiszta, fehér kórházi 
ágyon, és szoptattalak, először életemben, arra gon
doltam, ha most jönne valaki, és el akarna ragadni 
tőlem, el akarna vinni, hogy ne is lássalak többé, 
vagy akár meg is akarna ölni, én nem is tudnék iga
zán kétségbeesni, és talán nem is tiltakoznék. Ekkor 
tettem fel magamnak először komolyan a kérdést: 
miért is akartalak én téged? Az, hogy a te segítsé
geddel akarok bosszút állni az apádon, ezekben a 
percekben már nem látszott olyan megdönthetetle
nül- súlyos érvnek a létezésed mellett, mint előző
leg; amikor újra elképzeltem magamnak azt a jele
netet, amint a karomban veled belépek hozzá, ez a 
belépés most egy cseppet sem látszott olyan győztes 
és fölényesen gúnyos valaminek, mint amilyennek 
azt máskor elképzeltem, inkább megalázónak és szé



gyenletesnek. Rájöttem, hogy akármi célom is le
gyen veled, valójában mégsem vagyok más, mint egy 
oistoba, félrevezetett, bajba jutott lány. A magány 
érzése talán sohasem nehezedett rám olyan elvisel
hetetlenül, mint azokban a napokban, melyeket a 
szülészeten töltöttem, s ez idő alatt egyre inkább 
megéreztem, hogy az eltervezett bosszú mérhetetle
nül szánalmas és hasztalan valami, úgyszólván ne
vetséges, s talán nem is hatna az apádra olyan mér
tékben, mint feltételeztem, még talán egy kisebb csa
ládi vihart sem tudnék előidézni; lehet, hogy már 
régen bevallott mindent a feleségének, ugyanolyan 
teátrális módon, mint ahogy nekem akkor a szobá
jában; ami pedig a dolog anyagi oldalát illeti, tud
tam, hogy ez neki nem jelent éppen súlyos megter
helést, mindig jól keresett. Ennek ellenére mégsem 
tettem le a szándékomról, de ettől kezdve már in
kább csak azzal a gondolattal készültem rá, hogy 
még mindig jobb, mintha semmit sem teszek. Egyik 
napról a másikra halasztottam a dolgot.

Ezzel kapcsolatban egyszer nagyon különöset ál
modtam. Elindultam veled az apádhoz, meg akar
tam lepni a rég eltervezett látogatásommal. Először 
ismerős utcákon toltam végig a gyerekkocsit, de az
tán a város egyre idegenebb lett, furcsa alakú há
zak vettek körül, amilyenek a valóságban talán nem 
is léteznek; a legkülönösebb talán az volt az egész
ben, hogy egyetlen ember sem volt látható az ut
cákon. Sokáig mentem, nagyon sokáig, végül valami 
hatalmas, várszerü. épület előtt álltam meg; tudtam, 
hogy itt lakik az apád, ezen nem is csodálkoztam kü
lönösebben, egészen természetesnek tartottam. A vá
rat mély, poshadt, zöldes vízzel telt sáncárok övezte,



ezen egy felvonóhíd vezetett át; miután áttoltalak 
rajta, a híd hangos nyikorgással fölemelkedett, de 
én nem láttam, ki az, aki a felvonó gépezetet műkö
désbe hozta. Homályosan éreztem, hogy ezzel el van 
vágva a visszavezető út, de azért nem sokat törőd
tem vele, csak mentem tovább. A várkapu előtt meg
álltam, és a gyerekkocsiból a karomba vettelek, úgy 
indultam meg veled felfelé azon a néhány lépcsőn, 
amelyen fel kellett mennem még, mielőtt egészen a 
kapuhoz értem volna, ez aztán önmagától kitárult, 
majd ismét bezárult mögöttem. Tágas teremben ta
láltam magamat, amelyet csak homályosan világí
tott meg néhány, reszkető lánggal égő szurokfáklya, 
de azért fényük elég volt ahhoz, hogy láthassam: a 
falon középkori fegyverek, kardok, lándzsák, régi, 
keleti, arannyal kivert, görbe agyú pisztolyok, paj
zsok és vértek függnek. Tanácstalanul néztem körül, 
a teremben senki sem volt. A velem szemben levő 
falon egy nehéz, barna, faragott tölgyfaajtót vettem 
észre, odamentem, megpróbáltam kinyitni, de zárva 
volt. Kopogtatni, majd dörömbölni kezdtem rajta; 
elég sokáig vertem már, amíg végre kinyílt. Hihetet
lenül magas férfi lépett elém és állt meg előttem; 
nehéz, vörös selyemből készült, földig érő köpenyt 
viselt, ezt derekán egy lazán megkötött aranyzsinór 
fogta össze; fején fényes, fekete cilinder, arca rend
kívül hosszú „lóarc”, teljesen krétafehér, mintha 
egyáltalán nem folyna vér a bőre alatt; vonásai erő
sen Fernandel arcára emlékeztettek. Egy ideig né
mán és mereven nézett rám, majd hűvösen megszó
lalt:

— Mit óhajt?



Nem feleltem, csak rád mutattam. Erre úgy tett, 
mintha emlékezne valamire.

— Igen, tudom már — mondta. — őfelsége szólt, 
hogy ön jönni fog, és meghagyta, hogy ezt adjam át 
magának. — Köpenye zsebéből egy levélborítékot 
vett elő, és a kezembe nyomta; láttam, hogy pénz 
van benne.

— Szeretnék beszélni vele — mondtam.
— Sajnos, ez lehetetlen — szólt hidegen, gipsz

arca merev és elutasító volt. — őfelségének nics 
szándékában fogadni önt.

Erre veszekedni kezdtem vele, végül, amikor sem
miképpen sem volt hajlandó engedni, sírni kezdtem. 
Ez, úgy látszik, meghatotta, mert valahogy elérzé- 
kenyülni látszott.

— Na jó — mondta. — Jöjjön velem. Lehet, hogy 
mégis hajlandó lesz szóba állni önnel.

Valahonnan felvett egy háromágú gyertyatartót, és 
intett, hogy menjek utána. Keskeny, véget érni nem 
akaró folyosók labirintusán mentünk végig, hide
gek és nyirkosak voltak, csak a három égő gyertya 
fénye világította meg őket valamennyire, majd egy 
lépcső aljához értünk. Végtelen sok lépcső vezetett 
itt felfelé, valahová a semmibe, nem láttam, hol vég
ződnek. Itt megálltunk.

— Innen már egyedül kell tovább mennie — mond
ta kísérőm, azután egészen váratlanul megcsókolt; 
éreztem, hogy az ajka valóban gipszből van, hideg 
volt és kemény, de ugyanakkor mállós és morzsá- 
lódó. — Ennyit meg kell hogy engedjen nekem — 
mentegetőzött, mielőtt elvált tőlem. — Meg kell 
mondanom, hogy a fejemmel játszom, amiért ide
vezettem.



Aztán eltűnt, én pedig nekivágtam a lépcsőknek, 
egyik kezemben téged, a másikban a pénzesborítékot 
tartottam; egyre csak mentem, a lépcsőknek sehogy 
$em akart vége lenni. Egy idő múlva azt vettem ész
re, hogy többé nem vagyok egyedül: öt vagy hat lép
csőfokkal előttem egy férfi haladt felfelé. Csak a 
hátát láttam, de rögtön tudtam, hogy az apád az; 
megismertem a mozdulatairól és a kékesszürke bal
lonkabátjáról. Utánaszóltam, de nem fordult meg és 
nem válaszolt. Többször kiáltottam, de mindhiába. 
Meggyorsítottam a lépteimet, és sikerült utolérnem: 
ekkor megfogtam a kabátját, és egy kicsit megrán
tottam, erre megfordult, és gúnyosan rám nézett. 
Mindig volt a modorában valami gúny, de azt azelőtt 
nem éreztem bántónak, inkább még szerettem is ben
ne ezt a vonást, ez az arckifejezés azonban most 
mélységes lenézést fejezett ki.

— Mit akarsz? — kérdezte felvont szemöldökkel.
Nem feleltem, most is csak rád mutattam. Erre a

zsebébe nyúlt, és egy ugyanolyan pénzesborítékot 
nyomott a kezembe, mint amilyent a vörös köpenyes 
ember is adott.

— No, most boldog vagy? — kérdezte, amikor 
gyámoltalanul átvettem a borítékot. — Mindenáron 
ezt akartad. Remélem, most meg vagy elégedve.

Ezután megfordult, és sietve elindult felfelé a lép
csőn. Én még valamit utánakiáltottam, nem emlék
szem, hogy mit. Erre szaladni kezdett, s én is fu
tásnak eredtem; egyre gyorsabban futottunk, csak 
álomban lehet ilyen gyorsan lépcsőn felfelé haladni, 
a távolság azonban mindig ugyanaz maradt közöt- 
tünk. Futás közben a pénzesborítékok kihullottak a 
kezemből, valami felülről fújó szél ragadta el őket,



erre azonban ügyet sem vetettem, szüntelenül csak 
mentem felfelé; azután téged is elejtettelek, de ez
zel sem törődtem, csak az volt a fontos, hogy utol
érjem apádat, bár tulajdonképpen azt sem tudtam, 
mit is akarok tőle. Időközben azonban megláttam, 
hogy a lépcső valami végtelenül magas torony tete
jére vezet; arra gondoltam, ha ott fenn beérem, le 
fogom taszítani a mélységbe. Amikor apád a tetőre 
érkezett, megállt, de nem nézett hátra. Mikor oda
értem hozzá, mindkét kezemmel megragadtam a vál
lát, taszítani akartam egyet rajta, hogy lezuhanjon 
a torony széléről, ehelyett azonban átöleltem, feje
met ráhajtottam a vállára, és sírni kezdtem; arco
mon éreztem a ballonkabátja selymét, ráfolytak a 
könnyeim, és leperegtek róla, mint az esőcseppek. 
Egy ideig tűrte az ölelésemet és a sírásomat, azután 
egy kedvetlen vállrándítással lerázott magáról, és 
unottan továbblépett — bele a semmibe. Ekkor egy 
irtózatosat sikoltottam, és felébredtem.

Különös módon felkavart ez az álom, napokon át 
azon töprengtem, mit is jelent tulajdonképpen. Va
laha, még diákkoromban volt egy udvarlóm, akinek 
valósággal vesszőparipája volt a lélektan, folyton er
ről beszélt. Bár nem sokat értettem abból, amit mon
dott, egyes fogalmak mégis megmaradtak bennem, 
s én most ezeknek a segítségével kezdtem boncolgat
ni furcsa álmomat és egész magatartásomat az apád
dal szemben. Ennek során döbbentem rá, hogy csap
dába estem. Ijedten állapítottam meg, hogy tulajdon
képpen még most is szeretem apádat; az a jelenet, 
az álombéli torony tetején, kétségtelenül bizonyí
tani látszott ezt. Rájöttem, hogy minden, amit eddig 
tettem, nyomorúságos önámítás volt csupán, s az
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egész gyűlöletem, ostoba, szánalmas és nevetséges 
bosszúállási szándékom nem volt más, mint álruhába 
bújt szerelem, ami nem akart meghalni akkor, mikor 
megállapítottam, hogy apád nem érdemli meg ezt a 
szerelmet. Kezdtem gyanítani, hogy tulajdonképpen 
nem is a bosszú kedvéért akartalak téged, hanem ön- 
tudatlanul is azért, mert nem tudtam belenyugodni 
abba, hogy semmi se fűzzön többé apádhoz. Egy 
életre szóló emléket akartam tőle, habár túlságosan 
hitvány volt ahhoz, hogy érdemes legyen rá emlé
kezni. Éreztem, hogy ezzel éppen az ellenkezőjét ér
tem el annak, ami — legalábbis „hivatalosan” — a 
szándékomban volt. Talán, ha idejében megszabadu
lok tőled, veled együtt véglegesen kivetem magam
ból apád emlékét is, így azonban „sikerült” elérnem 
azt, hogy egy tartós vagy legalábbis annak látszó kö
telék fűzzön hozzá. Olyan egyszerűnek és világos
nak látszott nekem akkor ez a magyarázat, hogy szin
te egyáltalán nem értettem, miért nem jutott előbb 
eszembe. Emiatt nagyon ostobának tűntem fel a sa
ját szememben, úgy éreztem magamat, mint valami 
riadtan repdeső, buta kis madár, amely, bár tudja, 
hogy üldözik, és minden erejével menekülni akar, 
mégis egyenesen valamilyen ragadozó karmai közé 
repül. Megtorlási szándékaimból ezek után semmi 
sem lett. Elhatároztam, hogy a z é r t  s e m  aka
rom többé látni apádat.

Azt hiszem, ez a felismerés akadályozott meg, hogy 
megszeresselek. Valahányszor a sírásodat hallottam, 
kezembe vettelek, tisztába tettelek, foglalatoskod
tam körülötted, s magamban szinte állandóan azt 
kérdeztem tőled: „Miért vagy te itt? Mit akarok én 
tőled? Mi szükségem van rád?’" A neked szánt szere



pet többé nem tölthetted be, úgy hatottál a szemem
ben, mint valami ajándéktárgy, amit apád erőszakkal 
rámkényszerített, s ami csak teher számomra, kelle
metlenségeket, bosszúságokat okoz nekem, kölönc 
rajtam, gátolja mozgási szabadságomat, megakadá
lyozza, hogy oda és akkor menjek, ahová és amikor 
akarok. Mindezért nem gyűlöltelek, nem is bántam 
rosszul veled, arról sohasem feledkeztem meg, hogy 
történetemnek tulajdonképpen te vagy a legártat
lanabb szereplője, de szeretni sehogyan sem tudta
lak; sokszor úgy tetszett nekem, mintha pufók kis 
arcod mögül apád gúnyos pillantása villanna felém, 
valahogy úgy, mint amikor ott az álombéli lépcső
kön visszafordult. Az is lehet, hogy talán erőszak
kal nyomtam el magamban az irántad feltörő gyen
géd érzéseket, mert minden ilyen érzést gyanakvás
sal fogadtam, attól féltem, ha megszeretlek, általad 
az apádat fogom szeretni ismét. Ezt a szerelmet pe
dig most végleg ki akartam irtani magamból, jobban, 
mint bármikor, s ennek te voltál a legfőbb akadálya. 
Ezért kezdtem el azon gondolkodni, hogy valami mó
don megszabadulok tőled. Nem akartam megengedni, 
hogy apád emléke végigkísérjen egy életen át.

Meleg szeptemberi nap volt, amikor útnak indul
tam veled. A vonatban aludtál, egyszer sem ébred
tél fel; útközben egy idősebb házaspárral beszélget
tem, iparosoknak látszottak, az asszony ennivalónak 
nevezett téged. Arról meséltem nekik, hogy vidéken 
dolgozó férjemhez utazom. Egy kis állomáson leszáll
tam. A poggyászkocsiból kiváltottam a gyerekkocsit, 
és elindultam veled a város felé. Még sohasem jár



tam azelőtt abban a városban, szórakozottan néze
lődtem jobbra-balra, a kettős fasorral szegélyezett 
főutca tetszett nekem; a szeptemberi délután ciró
gató langymelege meglehetősen sok sétálót csalt ki 
az utcára, feltűnően sok, gyerekkocsit toló anya volt 
közöttük; néhány pillanatra szinte azt hittem, én is 
közéjük tartozom, és csak egy vagyok a sétálók kö
zül. Nem volt semmi határozott célom az útirányt 
illetőleg, hiszen nem is ismertem a várost, inkább 
csak a lábamra bíztam, vigyen valahová; végül is 
egy park kapuja előtt találtam magamat, ide be
fordultam. A nap ekkor már elég alacsonyan járt. 
narancsszínű fénye átvillant az enyhe szélben ringó 
fák ritkuló lombja között, és szeszélyes alakú fény
foltokat vetett az utakon heverő, korán elhalt leve
lekre. Néhány szerelmespáron és vadgesztenye-gyüj- 
tcgető gyereken kívül alig volt itt valaki, a száraz le
velek zörögtek a gyerekkocsi kerekei alatt, amint 
egyre hátrább haladtam veled a parkban, arrafelé, 
ahol mind sűrűbbé és néptelenebbé válik. A parkot 
egyik oldalról egy hosszú téglafal határolta, az előt
te húzódó sűrű cserjéktől azonban csaknem teljesen 
láthatatlan volt. Egy helyen egy kis ösvény vezetett 
a bokrok közé, egészen a fal mellé; hamar megálla
pítottam, hogy a gyerekkocsi kényelmesen elfér ott, 
a lombok pedig annyira elfedik, hogy kívülről, az út
ról észre sem lehet venni. Ide toltalak, és aztán itt
hagytalak. Sietve távoztam, nem néztem hátra; köz
ben csak attól rettegtem, hogy felébredsz, és sírni 
kezdesz, még mielőtt hallótávolon kívül kerülök tő
led.

Mikor az állomásra érkeztem, megtudtam, hogy az 
esti vonat, amellyel vissza szándékoztam utazni, már



elment, és a következő csak reggelfelé indul. Az ál
lomásépület előtt néhány fa és egypár virágágyás 
volt, itt sétáltam céltalanul le és föl. A levegő most 
már egy kicsit hűvösebb lett, de azért nem fáztam; 
a tücskök hangosan ciripeltek a fűben, hangjukat 
osak időnként nyomta el egy-egy áthaladó szerel
vénynek vagy a vágányokon sürgölődő tolatómozdo
nyoknak a zaja. Engem közben valami meghatároz
hatatlan félelem gyötört, bántott, hogy nem utazhat
tam el rögtön, idegesített, hogy még olyan sokáig vi
szonylag közel kell maradnom hozzád. Később leül
tem egy sötétben meghúzódó padra, és sírva fakad
tam. Nem tudom, miért sírtam, téged sirattalak-e, 
ápádat-e vagy önmagamat. Sokáig rázott a sírás, a 
zsebkendőm egészen átnedvesedett. Egy idő múlva 
arra lettem figyelmes, hogy nem vagyok egyedül. 
Közepes növésű férfi állt előttem, a sötétben nem 
láthattam az arcát, de alakja és később a hangja el
árulta, hogy fiatal lehet. Nyilván ő is ezt látta raj- 
tam, és azért jött oda hozzám; síró öregasszonyok 
sokkal ritkábban találnak maguknak ilyen hamar vi
gasztalót.

— Miért sír? Mi baj van? — kérdezte. Most utó
lag nem tudok olyan tisztán visszaemlékezni a hang
jára, hogy megállapíthassam, mennyire az őszinte 
részvét vagy segíteni akarás vezette hozzám, és érdek
lődésében mennyi része volt a számításnak. Valószí- 
lég saját magával is elhitette az őszinte együttérzést* 
Csak amikor megismételte a kérdést, akkor vála
szoltam neki.

— Meghalt a kislányom — hazudtam.
Nyilván nem erre számított, nem ilyen komoly 

dologra gondolt. Bizonyára azt hitte, valami sokkal



jelentéktelenebb ökom van a sírásra, mondjuk, el
vesztettem a pénzemet, és nem tudok jegyet váltani. 
A mondat, amit különben minden előre megfontolt 
szándék nélkül ejtettem ki a számon, néhány percre 
elhallgattatta. Már abban reménykedtem, hogy ta
pintatosan odébbáll, de ő csak ott maradt előttem to
vábbra is, testsúlyát időnként egyik lábáról a má
sikra helyezte át. Végül újra megszólalt.

— Milyen idős volt a kislánya? — kérdezte.
— Kéthónapos — feleltem.
Azt, hogy kérdéseire hajlandó voltam válaszolni, 

nyilván úgy fogta föl, hogy nem találom terhesnek 
a jelenlétét, ezért egy idő múlva leült mellém a pád
ra, én pedig azon kaptam magamat, hogy már nem is 
kívánom annyira a távozását, mint néhány perccel 
előbb, sőt valahogy jólesett, hogy itt, ezen az idegen 
állomáson van valaki mellettem, és nem kell egye
dül megvárnom a vonat indulását. Jó  volt, hogy szólt 
valaki hozzám, és szólhattam valakihez. Bár sejtet
tem, hogy banális és semmitmondó szavai, melyeket 
vigasztalásképpen intézett hozzám, elsősorban szá
mításból fakadnak, mégis nagyon sok mindent el
mondtam magamról. Elmondtam azt is, hogy nem 
vagyok férjnél, hosszan beszéltem neki apádról, 
hogy hogyan járt el velem szemben, meséltem a szü
léimről és még mindenféléről. Az egyedüli hazug
ság mindabban, amit mondtam neki, csupán a te ha
lálod volt, meg az, hogy mennyire sajnálom elveszté
sedet. Látszólag ngyelmesen hallgatott, csak időnként 
vetett közbe egy-két mondatot. Később, mikor be
fejeztem, ő kezdett magáról beszélni; valószínűleg 
úgy vélte, jobb, ha másra tereli a szót, na meg nyil
ván nagyon érdekesnek tartotta saját személyét. So



kát és bő lére eresztve beszélt, kissé hadarva is. El
mondta, hogy éppen egy barátját kísérte ki az ál
lomásra, foglalkozása kereskedősegéd, de igazi élet
hivatásának a labdarúgást tartja, a helyi csapatban 
játszik, Bobinak becézi a közönség, és mindenáron 
valamelyik nagy csapatba szeretne bejutni. Igazi ne
vét is megmondta, de rögtön elfelejtettem, talán fel 
sem fogtam egyáltalán. Egyébként ügyet sem vetett 
rá, hogy érdekel-e, amit mond, ezt talán magától ér
tetődőnek tartotta; valószínűleg meg sem fordult a 
fejében a gondolat, hogy untathat, és esetleg ter- 
hemte van. Később azt indítványozta, hogy igyunk 
valamit; én követtem a restibe. Most már semmikép
pen sem akartam egyedül maradni, mondhatnám, 
rettegtem a magánytól, mert féltem, hogy rád kell 
gondolnom. El akartalak felejteni egészen. Talán 
attól tartottam, ha egyedül maradok, visszamegyek, 
és megkereslek a sötét parkban. Azután egyszerre, 
egészen váratlanul azzal állt elő, hogy menjek el 
vele a lakására. Nem tudnám megmondani, hogy 
tulajdonképpen akartam-e ezt, de valahogy nem 
volt erőm nem akarni. Nem lakott nagyon messze 
az állomástól, körülbelül negyed órán át mentünk 
a sötét utcákon. A szobája egy földszintes házban 
volt, az udvarra nyílt, a ház többi lakója mélyen 
aludt már; azt sem tudom, a családjánál lakott-e 
vagy idegeneknél, albérleti szobában. Hajnaltájt ki
kísért az állomásra, útközben meglepően keveset 
beszélt, valahogy megilletődöttnek látszott, sőt néha 
bűnbánónak tűnt fel nekem. Búcsúzáskor ideadta a 
címét, és kért, hogy írjak neki. A cédulát, amelyre 
a címét felírta, később kis galacsinná gyűrtem ösz- 
sze, és kihajítottam a vonat ablakán. Elhatároztam,



hogy soha többé nem teszem abba a városba a lá
bamat.

Ragyogó tiszta reggel volt, amikor hazaérkeztem, 
a nap ugyanúgy sütött, mint máskor. Ez megnyug
tatott. Ismerőseimnek azt mondtam, hogy hazavit
telek a szüléimhez. A lakásadónőm észrevehető meg
könnyebbüléssel fogadta a hírt.

Nem sok időm volt azon töprengeni, hogy hiány- 
zol-e nekem, s ha igen, mennyire hiányzol. Körül
belül tíz nap múlva letartóztattak. A rendőrséget 
kétségtelenül Bobi vezette nyomra. A parkban ta
lált csecsemő nyilván nagy port vert fel a kisváros
ban, s így Bobi bizonyára szükségesnek tartotta el
mondani, amit az állomáson a halott gyerekemről 
meséltem neki. Ügy látszik, megsejtette az össze
függést. Nem tudom, kötelességtudásból vagy fon
toskodásból tette-e ezt. A rendőrségen nem tagad
tam semmit; a nyomozónak, aki kihallgatott, min
dent bevallottam.

Amíg a büntetésemet töltöttem, egy gyermekott
honban voltál, s ott maradtál szabadulásom után is. 
Közvetlenül azután, hogy szabadlábra helyeztek, 
meglátogattalak. Valami homályos és zavaros elha
tározás élt ekkor bennem veled kapcsolatban; a 
fegyházban sokszor gondoltam rád, a megbánás és 
az önvád gyakran hatalmába kerített anélkül, hogy 
akartam volna; eközben el is határoztam, hogy erőt 
veszek magamon, sokszor elismételtem magamban, 
hogy neked jogod van rám. Amikor azonban ott ül
tél a védőnő karján, és nagy, csodálkozó szemedet 
rám meresztetted, szinte kíváncsian, mondhatnám,



várakozásteljesen figyeltem magamat, megmozdul-e 
bennem valami, érezni fogom-e akár csak egy egé
szen kicsit is, hogy valami közöm van hozzád, és az 
enyém vagy. De te idegen voltál nekem továbbra is, 
nem voltál más, mint egy normálisan fejlett, kövér
kés kislány, akit bárki más is a világra hozhatott 
volna. Ahogy így elnéztelek, valami görcsbe szorí
totta a torkomat, majdhogy sírni nem kezdtem 
amiatt, hogy nem tudok semmit sem érezni irántad, 
és közben egyre világosabban éreztem, ha most ma
gamhoz vennélek, valami olyan feladatot vállalnék 
magamra, amellyel képtelen vagyok megbirkózni. 
Azt is éreztem, hogy sohasem leszek képes elválasz
tani téged apádtól, különálló, független fogalomként 
gondolni rád, és mindig az ő árnyékát fogod jelen
teni a számomra; nekem úgy rémlett, mintha egy 
kicsit máris hasonlítanál rá, féltem, hogy később 
még jobban fogsz hasonlítani, sötétbarna bogársze
med máris egészen olyan volt, mint az övé. A vé
dőnő csodálkozott rajtam, hogy nem akarlak kézbe 
venni, egy kicsit megbotránkozva csóválta a fejét, 
jóindulatú, telt arcával úgy tekintett rám, mintha 
valami különös, ismeretlen és kissé visszataszító be
tegségben szenvednék; nyilván nem tudta, hogy 
ugyanezekben a percekben ezt magam is így érez
tem. Mikor eltávoztam, megvertnek és nyomorúsá
gosán gyávának éreztem magam. Akkor láttalak 
utoljára. Továbbra is a gyermekotthonban hagyta
lak, havonta fizettem az eltartásodért járó díjat. A 
pénzt mindig postán küldtem el.

Van a testi fájdalomnak egy egészen enyhe foka, 
amit már egyáltalán nem lehet gyötrőnek nevezni, 
legfeljebb kellemetlenül zavarónak, mert állandóan



figyelmeztet arra a testrészünkre amelyből ered. 
Valami ilyenfajta érzés volt az is, amit te ezek után 
kiváltottál belőlem. Igyekeztem nem gondolni rád, 
de te szüntelenül a gondolataim hátterében lebegtél, 
valahogy a testi jelenléted nélkül is mellettem vol
tál. Ez néha nagyon kínos volt, de hamar beláttam, 
hogy semmit sem tudok tenni ellene. Lassanként 
megszoktam, a részemmé vált ez az érzés; borús 
színezetet ad a tárgyaknak, amelyek körülöttem van
nak.

Most ennek is vége lesz. Ma újra eljön hozzám a 
külföldi asszony, s azután együtt elmegyünk, és 
aláírom a szerződést, amelyben lemondok rólad. 
Elvisznek messze tőlem. Egyedül maradok, semmi 
sem marad meg nekem az apádból.
(1962)



A hangok tompán, a távolból hatoltak a fülemhez, 
mintha nem is a kórterem valamelyik ágya felől, 
hanem valami messzi, idegen világból jönnének, 
amely valahol a valószínűtlenségek ködében lebeg.

— Alsó — mondta egy hang.
— Tízes — szólt egy másik.
— No, ezt megkaptad. Már régen vártam erre...
Legalább ezek hallgatnának el már egyszer.

Hogy nem unják már meg? Hogy lehet egész álló 
nap, mindennap... Aludni szeretett volna, jótékony, 
enyhítő álomra vágyott. Aludni, nagyon mélyen 
aludni. Talán fel sem ébredni többé... Ezt kivánta, 
bár tudta, hogy úgyis hiába. Ha ezek a kártyások 
elhallgatnának, talán...

A kötés alatt levő seb csak most kezdett igazán 
fájni: homlokán lüktetve sugárzott szét a fájdalom, 
lassan áradó hullámokban terjedt ki és öntötte el 
egész fejét; koponyacsontjainak varratai között be
szivárgott az agy velejébe. A legyek pimaszul körül
zsongták, és az arcán mászkáltak. Csak időnként, 
ha már nagyon kibírhatatlanokká váltak, kergette 
el őket. Minden mozdulatot kimondhatatlanul fá
rasztónak érzett. Az elviselhetetlen hőség ólommá 
változtatta tagjait. Fülében még az orvos dühös, de 
ugyanakkor leckéztető szavai visszhangzottak. Ed-



dig még sohasem látta ennyire magából kikeltnek, 
talán ennek is a hőség az oka.

— Ugye, mit mondtam én neked? — kérdezte 
tőle az orvos. Magas és nagyon szép ember volt, 
ritka ember, akiben a szépség értelemmel és tehet
séggel párosul. A kérdésre nem felelt mindjárt, 
úgyhogy az orvos megismételte:

— Mit mondtam én neked? No, mondd! Mondd 
meg te! Tőled akarom hallani.

— Azt, hogy amíg a gipszet le nem veszik a ke
zemről, ne mászkáljak mindenfelé... —- felelte en
gedelmesen. Közben egészen kisgyereknek érezte 
magát, egy-egy pillanatra szinte úgy némlett neki, 
otthon van, és az apja magas, sovány alakját látja. 
Az apjáét, aki sohasem szerette, és sohasem tudta 
megbocsátani nyomorékságát, mert csak a kemény, 
munkabíró embereket becsülte. Az leckéztette így 
gyerekkorában, ő pedig csak állt előtte ilyenkor 
mozdulatlanul, mintha a két egészséges végtagja, 
bal karja és bal lába is megbénult volna.

— Na látod — hallotta ugyanakkor továbbra is 
az orvos hangját —, és te mégsem fogadsz szót...

Ez a „fogadsz szót” éles nyilallásként hasított bele 
beteges érzékenykedésre mindig kész agyába, és 
majdnem dühös kitörésre fakasztotta. Miért beszél 
hozzá úgy, mint valami gyerekhez?

— Most örülhetsz, hogy így megúsztad. Csak azt 
a makacs fejedet ütötted meg. Szerencsére nem ve
szélyes. De rosszabbul is járhattál volna. Még sú
lyosabb állapotba akarsz kerülni? Miért kellett 
azokon a rozoga lépcsőkön mászkálnod?

Erre nem felelt. Tudta, hogy a magyarázkodás 
úgyis hiábavaló lenne. Úgysem tudná megértetni ez



zel a hatalmas szál egészséges emberrel, hogy miért 
akart felmenni a lépcsőkön. Végeredményben ön
magának sem tudna erről pontosan számot adni. Az 
orvos erre különben sem várt feleletet; mérgét ki
adva, kiment a szobából.

.. .Miért? Valóban, miért? Olga miatt? Mintha 
nem tudta volna, hogy Olgával már be is fejeződött 
mindaz, ami tulajdonképpen el sem kezdődhetett. 
Mi is kezdődhetett volna? Mi történhetett volna? 
Vele sohasem történik semmi. Ostobaság volt az 
egész, nevetséges képzelgés. Hogyan is gondolhatott 
ilyesmire? Olga felépül, úgy hagyja maga mögött 
betegségét, mint életének valami borús, szomorú, 
de rövid, átmeneti időszakát. Egyre könnyebben 
mozog, és mind jobban távolodik tőle, ő pedig... De 
közel volt-e hozzá egyáltalán? Talán tévedett, ami
kor azt képzelte.. .  Ostobaság volt az egész.. .  Le
zárt szemhéja alól egy könnycsepp szivárgott elő; 
engedetlenül, akarata ellenére csúszott ki a pillája 
alatti keskeny résen, azután csillogó, fényes kis fél
gömbbé duzzadva, alig észrevehetően lopakodott 
tovább, majd egy pillanatra tétován megállapodott 
az arccsontján, azután kis patakká nyúlva, gyorsan 
legördült az arcán, végül felszívódott a kemény kór
házi párna sárgásszínü vásznán.

A szobában csak az elszántan kártyázó társaság 
hangoskodott. A betegek nagy része csendben volt, 
a íüllesztő meleg mindenkire tikkasztólag hatott. 
Jobbra tőle egy tizenhárom éves kisfiú feküdt, aki 
sem járni, sem beszélni nem tudott. Egy nagy, szí
nes orvosságosdobozzal játszadozott. Félig ült, félig 
feküdt, dülledt, kifejezéstelen szemével nézett maga 
elé; száját, mint rendesen, most is nyitva felej



tette, nyála kicsordult, egy-egy csepp időnként a ta
karójára hullott. Látszólag minden figyelmét a do
boznak szentelte.

.. .Tulajdonképpen mit is akart ő Olgától? — tű
nődött tovább. Mire számított, miben reményke
dett? Honnan támadt benne az az illúzió? . . .  A lány 
eleinte talán sajnálta egy kicsit, főleg, mert maga 
is olyan helyzetben volt, hogy sajnálni kellett. Ak
kor talán jólesett neki az együttérzés, és valamiféle 
közösséget érzett vele, úgyhogy néha még talán 
furcsa, lehetetlen külsejét is feledni tudta, s féloldali 
bénasága, amelynek következtében egészséges bal fe
le járás közben kínosan vonszolta maga után a meg
meredt jobb felét, sem tűnt olyan visszataszítónak 
a szemében. Vigasztalásra vágyott, s mindegy volt 
neki, ki vigasztalja; örült, hogy törődik vele valaki. 
Eközben talán képes volt nem észrevenni, hogy 
egyik szeme feltűnően kisebb a másiknál, és szája, 
ha nevet, furcsán félrehúzódik. Akkori helyzetében 
talán könnyebben figyelmen kívül tudta hagyni 
mindezt...

.. .Mert kezdetben valóban úgy tapasztalta, hogy 
a lány szívesen van vele. Ha tolókocsiján kitolták a 
klinika elé, gyakran küldött feléje egy szomorú mo
solyt, örült, Ha odament hozzá, és beszélgetett vele. 
Jólesett neki, ha bátorította, hogy javulni fog az ál
lapota, hálás volt, ha kínos bicegéssel tologatta a 
fák között. Nem untatta, ha a lány az elrontott éle
téről mesélt neki, s elmondta, hogy féléves korában 
agyhártyagyulladása volt... De hát ez önmagában 
még semmit sem jelent, egyáltalán nem számít. Egy 
egészen kicsit kedvesebb volt hozzá, mint a többi 
lány, ennyi az egész. Ha társaságban volt, nem



érezte lenézettnek m agát... Igaz, egyszer még azt 
is mondta, hogy szimpatikusnak tartja. Nem is neki, 
hanem Ivánnak, a klinika vak masszőrjének, s az 
adta tovább neki, jóindulatú mosollyal, félig tréfá
san. Ez így valahogy még őszintébbnek hatott ak
kor, mintha közvetlenül neki mondta volna. Egész 
nap nagyon boldognak érezte magát akkor... Ne
vetséges, mintha isten tudja, mit jelentene ez. Ek
kor Olga tudott már járni egy kicsit, fiatal szerve
zete rendkívül gyorsan lett úrrá betegsége fölött. 
Ebben az időben többször sétáltak együtt. Furcsa 
látványt nyújthattak, Olga a két mankójával, mi
közben mindkét lábát gipszsínek tartották, hogy 
térdben meg ne roggyanjon, és lelógó lábfeje zsi
neggel volt felkötve, ó pedig bottal, nehézkesen bi
cegve, maga után vonszolva satnya, térdben műtét 
által megmerevített jobb lábát, amely jóval rövidebb 
volt a balnál. Igen, különös látványt nyújthattak, de 
ő mégis gyönyörűnek találta ezeket a sétákat. Vagy 
amikor egy pádon beszélgettek... Pedig csak be
szélgettek.

.. .örült, mikor látta, hogy Olga napról napra 
mind ügyesebben jár, és egyre kevésbé támaszkodik 
mankóira. De ugyanakkor félt is, ösztönösen érezte, 
hogy a lány egyre messzebb kerül tőle. Sejtette, 
hogy a sorsközösség megszűntével lassan a rokon- 
szenvnek is vége lesz. Néha azon kapta magát rajta, 
hogy titokban azt kívánja, bárcsak minél lassabban 
javulna a lány állapota. Ilyenkor haragudott önma
gára — nem akar ő rosszat senkinek sem. De va
lahogy mégis szeretett volna gátat vetni az idő mú
lásának, feltartóztatni útjukban és megnyújtani az 
elröppenő pillanatokat... Azokat a pillanatokat,



melyek alatt semmi sem történt. De hát miért? Mi
féle pillanatok voltak azok? . . .

Érezte, amint homlokán egyre dagad az ütés 
helye, és a felrepedt bőr alól lassan szivárog a vér, 
s a géz meg a vatta magába szívja. Nem tudta, lá- 
zas-e, vagy csak a hőség elviselhetetlen. Lassan ki
nyitotta szemét: a mennyezeten és a csillár tejfehér 
üveggömbjén legyek mászkáltak. Valaki papucsban 
csoszogott a folyosón. Az ügyeletes ápoló ingerült 
hangja hallatszott:

— Megmondtam, hogy a folyosón ilyenkor senki 
se tartózkodjon. Vagy be a szobába, vagy kifelé! . . .

Éjjeliszekrényéről levette az alumínium poharat. 
Néhány csepp víz volt benne. Kiitta. Meleg volt és 
állott ízű. Nem hozott enyhülést. Közben a kártya
játszma, úgy látszik, véget ért, bár az ágyon össze
verődött csoport nem oszlott szét. Vicceket mesél
hettek, de egy szavukat sem értette; időnként, mint 
valami fazékból nagy gőzfelhő kíséretében kifutó 
forró víz, hangos, zsíros nevetés hangja csapott fel. 
Újra lehunyta szemét.

. . .  Különös, hogy nem jött rá előbb, hogy Olga 
lassan unni kezdi. Minél könnyebben mozgott, an
nál inkább unta. Ostobaság volt, hogy valahányszor, 
ha feltűnt neki a lány kellemetlen viselkedése, el
hitette magával, képzelődik csupán. Hát persze, hogy 
unta. Amikor minduntalan csak a maga szerencsét
lenségéről, magános gyermekkoráról mesélt neki. 
Miért hitte, hogy olyan érdekes, ha arról beszél, 
hogyan csúiolták ki a gyerekek, amikor végigment 
az utcán, és hogyan sírt egymagában sokszor, valami 
csendes helyre húzódva? Miért tartotta érdemesnek 
arról beszélni, hogy már akkor sokszor öngyilkos



ságra gondolt? Többször eszébe jutott, hogy valami 
másról kellene beszélnie, de sehogy sem sikerült. 
Mindig azt vette észre, hogy ott van, ahonnan el
indult. Örökké csak szenvelgett. Mire volt ez jó? . . .

. . .  De mégiscsak a kapus rontotta el az egészet, 
ö  az oka mindennek. Mit akar, hogy folyton Olga 
sarkában van? Szereti? Aligha. Csak unatkozik, szó
rakozni akar. Nem találja helyét a sok sánta és 
nyomorék között. Kár, hogy a nagy meleg miatt 
egy időre felfüggesztették a műtéteket. Bárcsak már 
megoperálták volna a meniszkuszát! . . .  No de majd 
megtanulja ő is, legalább egy kis időre, mit jelent 
az ágyat nyomni vagy mankón járni. — A lelké
ben életre kelő káröröm néhány pillanatra szinte 
vigaszként hatott, de továbbugró gondolatai nyom
ban le is lohasztották ezt az éppen csak megszü
lető, nagyon is kétes örömet. — Dehogy tanulja 
meg, neki az nem jelent reménytelenséget, tudja, 
hogy bizonyos idő elteltével újra kifuthat a pá
lyára. .. És addig, amíg a műtétre vár, miért ne 
szórakozna...

. . .  Attól kezdve, hogy hívatlan harmadikként 
hozzájuk csatlakozott, homályosan mindjárt meg
érezte, hogy fölöslegessé válik. Egyszerre kívülál
lóvá lett. A beszélgetés rendszerint a másik kettő 
között pattogott ide-oda, játékosan, mint valami 
fürge, fehér pingponglabda a két rugalmas, szivacs
csal bevont ütő között. Ilyenkor ő alig szólt valamit, 
vagy ha kínos erőlködéssel közbeszúrt egy-egy meg
jegyzést , az válasz nélkül maradt, mint valami fe
neketlen kútba ejtett kő, amelynek nem hallhatjuk 
a vízbe loccsanását. Mindinkább úgy rémlett neki, 
hogy Olgát és a kapust valami, kezdetben alig lát-
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ható, de később egyre sűrűbbé szövődő fátyol veszi 
körül, amely mögé ő nem tekinthet be. Mégis meg
próbált nem venni tudomást erről a fátyolról. Szán
dékosan úgy viselkedett, mintha semmit sem látna, 
úgy tett, mintha nem venné észre, hogy a kapus 
néha hanyagul átkarolja a lány vállát, vagy bele
simít szép, hollófekete hajába. Egészen a mai napig 
valami konok, szótlan dühhel tartott ki a helyén, 
hem tágított mellőlük. Azzal sem törődött, hogy ne
vetségessé válik. A végén a kapus már véletlenül 
sem intézett hozzá egyetlen szót sem, időnként cin
kosan összenevettek Olgával, s ez nagyon úgy hatott, 
mintha rajta nevetnének. Ma talán összebeszéltek 
ellene, bizonyára már előzőleg megállapodtak, hogy 
lerázzák magukról.. .

. . .  A kapus nyilván szándékosan vette útját arra
felé, ahol hirtelen vagy három méterrel emelkedik 
a talaj szintje, és az út durva kőlépcsőn vezet fel 
a dombra. Persze, hogy szándékosan. Bizonyára Olga 
is benne volt. Miért ámítaná magát? Ebből már ép
pen elég! Azt hitte (azt hitték?), a durva, repedezett 
lépcsőkön nem mer utánuk menni. Még figyelmez
tette is: „Te ne gyere erre, ez nem neked való!” Lát
hatóan dühös lett, amikor ő mégis felfelé indult. 
Amikor a harmadik lépcsőfokra lépett, egy kődarab 
kiszaladt a lába alól, és ő lefelé bukott. Feje a ke
mény talajhoz koppant, homlokát az egyik lépcsőfok 
széléhez ütötte. Azután sötét lett; öntudata úgy aludt 
ki, mint egy kihunyó izzólámpa, amelyben mind ke
vesebb a fényt adó áram. Később, mikor a hordágy 
ütemes himbálózására magához tért, hallotta a ka
pus mentegetőzését: „Én mondtam neki, hogy ne 
menjen fel a lépcsőn, de ha ez valamit a fejébe



vesz .. Csak itt, az ágyában tért végleg magához.
. . .  Talán ezt mondhatta volna el az orvosnak? Ezt 

felelhette volna a kérdésére? De miért? Ügysem hall
gatta volna meg, nem lett volna képes megérteni. 
Öt sohasem értette meg senki. Még a szülei és a 
testvérei sem. Sohasem szerették, fölösleges teher 
volt otthon, a többiek áldozata. Itt sem veszik komo
lyan, csak nevetnek rajta. A betegek, az ápolók meg 
a nővérek. Olga is kinevette, már kezdettől fogva, 
csak éppen úgy tett néha, mintha nem nevetne. . .  
Lenézik, gyűlölik . . .  Felgyülemlett keserűsége ho
mályba borító felhőként telepedett agyára, és tár
gyilagosságának utolsó maradványaitól is megfosz
totta. Minden sarokban a rosszindulat és megvetés 
ördögeit vélte felfedezni, minden emberi gesztust 
eszerint értékelt. Ilyenkor mindenkinél utolsóbbnak 
érezte magát.

A mellette levő ágyon fekvő kisfiú mozgolódni 
kezdett. Két kezét kinyújtva gagyogott: „Putu, putu, 
putu . . . ” Az ő nyelvén ez valamiféle szitkozódást je
lentett. Néha minden látható ok nélkül kezdett rá . . .

Ezt most a végsőkig elviselhetetlennek érezte. Ügy 
rémlett neki, hogy ezek a furcsa szitkok neki szól
nak. Mintha még ez a szerencsétlen is őt csúfolná. 
„Hallgass! — szólt rá. — Hallgass!” Amaz nem hall
gatott el, egyre nekivadultabban szitkozódott, kezé
vel közben furcsán, esetlenül hadonászott, és időn
ként különös, csukló hangon felnevetett. Azután vá
ratlanul valami sötét, agyában lábra kapó, alattomos 
ösztön hatása alatt feléje köpött. Arcán sűrű, lan
gyos nyálcseppet érzett, önuralmának utolsó szálai 
úgy pattantak el, mint kifeszitett vékony zsinegek, 
amelyeket valaki éles borotvával érint meg. Ujjai



görcsösen rászorultak a botjára, amely mellette a ta
karón hevert. — Hát már ez is? Ez a nyomorult! — 
Felemelte, és ütött, egyszer, kétszer, háromszor. A 
tehetetlen kis torzszülött felordított, visítozva, két
ségbeesetten igyekezett kezével kivédem az ütéseket.

Bal oldali szomszédja, az öreg, álmából felriadva 
ráordított:

— Csend legyen! Hagyd békén azt a boldogtalant! 
Ez kórház, nem bolondokháza!

Valaki az ágyához lépett, és kicsavarta a botot a 
kezéből.
(1963)



UTÓREZGÉS

Ahogy itt ülök az asztalra könyökölve, magam 
előtt az újsággal, melyre éles fénycsíkokat vet a re
dőny ritka lécei között beólálkodó napsugár, s arra 
gondolok, milyen csinosnak találtalak ma a fehér 
blúzodban és a sötétzöld, világos pettyekkel telehin
tett szoknyádban, lelkemben még elcsitulni nem aka
rón visszhangzik futólag felém küldött, egy/ kicsit 
zavart, de mégis meleg mosolyod. Hallom, amint 
Anna tesz-vesz a másik szobában; hallom a szekrény
ajtó csikordulását, s ezáltal majdnem láthatóvá válik 
szemem előtt, ahogy a nyitott szekrény előtt áll, s 
ajkát harapdálva, hol összeszorítva, hol duzzadón 
előretolva, kezének tétova mozdulataival matat a 
ruhái között. Jól tudom, hogy mint mindig, most sem 
tudja, mit is vigyen magával; szinte egészen az utol
só percig habozik, s végül az idő sürgető kényszeré
nek hatása alatt, úgyszólván találomra ragad ki any- 
nyi holmit, hogy a kis koffert degeszre tömhesse. 
Úgy számítom, mintegy fél óra van még hátra addig 
az időpontig, amikor kiszól hozzám, s arra kér, segít
sek lezárni a bőröndöt, én pedig bemegyek hozzá, 
majd két kezemre támaszkodva teljes testsúlyommal 
nehezedek a túltömött útialkalmatosság fedelére, sőt 
még talán rá is ülök, míg Anna végre képes lesz be- 
csattantani a zárakat. Most még annyi, különben min
dig meddőnek bizonyuló megjegyzést sem teszek,



hogy „mi a csodának viszel magaddal ennyi vaca
kot?,\ Kikisérem az állomásra: az autóbuszon kö
zömbös, mindennapi dolgokról beszélek majd vele, 
s csendre intem az örökké nyugtalan Zsuzsikét, mi
vel szaporán kopogó cipőcskéjében most is szakadat
lanul az anyja körül futkos, s cérnahangján ezernyi 
kérdéssel árasztja el; azután mindkettőjüket felsegí
tem a vonatra. Eltűnnek majd a keskeny ajtó mö
gött, aztán néhány pillanat múlva az egyik ablakban 
ismét megjelennek, én pedig lentről feltekintve be
szélek hozzájuk még egy kis ideig, amíg a vonat 
szénszagot terjesztve, lassan pöfékelve, sistergő gőz
sugarakat lövellő kéménnyel, megcsikorduló kere
kekkel el nem indul. Azután ott maradok az állomá
son, majd lassan visszaindulok. Anna két hétre a 
szüleihez utazik.

Az úton visszafelé s utána otthon, a hirtelen el
árvult lakásban elegendő időm lesz holnapi meg
ismerkedésünkről gondolkozni. A találkozásra most 
már puszta hiúságból is elszánom magam, mert még 
azt hihetnéd, nem merek közeledni feléd. Gyávának 
tartanál, de különben is túl régen vagy a képzeletem 
játékszere, semhogy képes lennél elmulasztani ezt 
az alkalmat. Igyekszem majd akkép intézni a dolgo
kat, hogy megismerkedésünk úgy történjen meg, 
mintha a véletlen szüleménye volna. Valami apró 
dolgot kell kitalálnom, hogy beszédbe elegyedhessek 
veled, bár egyelőre nem tudom még, miről fogok 
beszélni, de bizonyára képes leszek kitapogatni ér
deklődési körödet; nem hiszem, hogy nehezemre esne 
a veled közös nyelvet megtalálnom, hiszen tudom, 
te is úgy érzed már, sok mondanivalónk lenne egy
másnak. Az okról azonban, amely figyelmemet reád



irányította, még semmit sem szólok. Lehet, hogy 
nem is beszélek neked Imréről s a vele kapcsolatos 
nyomasztó emlékről, amely a múlt párafüggönyén 
minduntalan átdereng, és erőszakkal ékeli magát 
gondolataim közé, de az sincs kizárva, hogy később 
mégis mesélek róla. Lehet, hogy lesz idő, amikor ér
dekelni fog, minek a következménye mindaz, ami 
közöttünk történt. Esetleg még csalódást is okoz ne
ked, ha elmondom, hogy eleinte csak az fordította 
feléd és láncolta hozzád a tekintetemet, hogy ilyen
kor mindig egy szeplős, borzas hajú kisfiúarc szök
ken az emlékezetem fénykörébe. Egy kisfiúarc, fél 
szemén fekete posztódarabbal. Sokszor makacsul ott 
marad, gyakran egész valójában, szinte testi mivol
tában bontakozik ki előttem, mezítlábasán, fakult, 
rongyos öltözékében, fél lábszárig érő, kinőtt nad
rágjában, melyet két, vállán átvetett, foszló kender
madzag tart fenn, hogy le ne csússzon, s épen ma
radt szemével szemrehányóan néz rám; számon kér 
valamit tőlem, amiért csak részben vagyok felelős.

Talán valóban el kellene mondanom neked a vele 
kapcsolatos emlékeimet. Nagyon úgy érzem, hogy 
csak te vagy képes teljesen megérteni, bár ezt ész
szerű érvvel nem tudom alátámasztani, hiszen való
színűbbnek látszik, hogy ez eltávolítana tőlem. Noha 
furcsa és szokatlan módon a bűvkörödbe kerültem, 
egyáltalán nem ismerlek még. Nem tudhatom, meny
nyire vagy egy azzal a képpel, amely a képzeletem
ben kialakult rólad.

De talán mégis megértenél. Majd ezt is megtudom 
hamarosan. Lehet, hogy éppen ezt akarom elsősor
ban megtudni tőled.



Kilencéves lehettem akkor, de talán még nem is 
voltam egészen annyi. Faluhelyen laktunk, apám 
falusi orvos volt. Abban az időben Imre volt a leg
kedvesebb játszópajtásom. Anyja gyakran járt hoz
zánk dolgozni, különféle házimunkában segédkezett 
nálunk, mindig ő mosott, de sokszor vasalt, meszelt, 
takarított is. Fejkendőt viselt, mint majdnem min
den asszony a faluban; kicsi volt, sovány, és a mun
kában korán elfonnyadt. Korára nem tudnék ponto
san visszaemlékezni; én akkor öregasszonynak tar
tottam, de lehet, hogy alig néhány évvel volt idő
sebb anyámnál, akit egyáltalán nem tartottam öreg
nek. Ha jól emlékszem, ő hozta magával először Im
rét; sok gyereke közül korban Imre illett hozzám a 
leginkább. Azt hiszem, akkor még nem is jártam is
kolába, de tudom, hogy később egy osztályba kerül
tünk. Sokat játszottunk együtt, és nagyon összeme
legedtünk, bár ha ma erre visszagondolok, szinte 
teljesen biztos vagyok benne, hogy Imre nem is az 
én kedvemért járogatott olyan lelkesen hozzánk, és 
hagyta faképnél a hozzá hasonló, foltos ruhás tár
sait, hanem a játékaim kedvéért. Gyerekkoromban 
talán túlságosan is bőven voltam ellátva játékszerek
kel, s csak most értem igazán, milyen csodálatos 
mesevilágot jelentettek azok Imre számára, hisz ő 
odahaza legfeljebb rongybabával játszhatott, vagy 
sárból gyúrhatott magának különféle, ügyetlenül 
formált figurákat, esetleg deszkahulladékból össze
rótt kis cigánykocsit húzhatott zsinegen maga után, 
játékos nyeritéssel önmagát lónak képzelve, ha ugyan 
testvérei közül valamelyik ki nem ragadta a kezé
ből a játékot.



Nekem másfajta játékszereim voltak: bádogsíne
ken sebesen körben futó kis vonatom, amelyhez külön 
kis állomás, sorompó és alagút is tartozott, puskám, 
amely hangos durranással vetette ki a csövébe he
lyezett parafadugót, és repülőgépem, amely nem re
pült ugyan, de ha felhúztam, három keréken gyor
san szaladt a szoba padlóján, miközben egyik lám
pája zölden s a másik pirosán világított. Játékaimat 
hamar elrontottam, de mert egyetlen és természetesen 
elkényeztetett gyerek voltam, mindig újakat vettek 
nekem. Volt egy kis piros autóm is, ennek az volt 
a különlegessége, hogy az asztal szélére érve nem 
esett le, hanem hirtelen megfordult maga körül, és 
ellenkező irányba vette útját. Imre valósággal ra
jongója lett ennek a kis autónak; ha megérkezett, 
rögtön iránta érdeklődött, addig nem is akart mást 
játszani, míg legalább egyszer-kétszer fel nem húz
tam. Egyszer, miközben két nagy, barna, csodálkozó 
nézésű szeme lelkes csillogással követte a sima asz
tallapon futkározó, fürge kis szerkezet mozgását, vá
ratlanul megszólalt:

— Add nekem ezt az autót!
A kérdés elképesztett; azt is mondhatnám, felhá

borított. Igaz, addig is adtam neki néhány dolgot, 
de azok régi, megunt és kimustrált játékok voltak. 
Az autó viszont egészen új. Lehet azonban, hogy 
mégis neki adom, ha nem mondja: „Add nekem!”, 
hiszen jól emlékszem, én magam akkor már nagyon 
is kisgyereknek való játéknak tartottam; egyik nagy- 
néném kissé célját tévesztett ajándéka volt, egy-két 
évvel korábban sokkal jobban örültem volna neki. 
Válaszomat akkor a legtermészetesebbnek éreztem:

— Ha elromlik, neked adom.



— Csak ha elromlik? — kérdezte elszontyolodva. 
— Miért csak akkor? Most adjad! . . .

Erre már türelmetlen lettem. Hirtelen talpra szök
kenő bosszúsággal szóltam rá:

— Hát mit gondolsz te? Mi nem kéne neked? Most 
még egészen új. Még nekem is kell!

Nem kérte többé az autót, de pár nap múlva, ami
kor újra eszembe jutott, hogy létezik, nem találtam. 
Alaposan felforgattam a fiókjaimat, seprűnyéllel a 
szekrények és az ágyak alatt is kotorásztam, de se
hol sem tudtam rábukkanni. Anyámat is kérdeztem, 
ő sem látta sehol. Gyanakvásom csápjai Imre körül 
kezdtek tapogatózni, mert a falubeli gyerekek közül 
csak ő volt bejáratos a szobánkba, s játékaimat is 
csak neki mutattam meg. Néhány nap múlva, az is
kolából haza jövet megkérdeztem tőle:

— Imre, nem emlékszel, hová tetted a kis piros 
autómat? Sehol sem találom. — Már akkor volt 
bennem annyi óvatosság, hogy nem szegeztem rög
tön mellének a kérdést, amely bennem bújkált.

Imre elsápadt; zavartan, a szavakat hebegéssé ta
golva válaszolt. Azt mondta, amit ebben a helyzet
ben a legtöbb gyerek mondott volna:

— Nem tudom. . .  Én nem vittem el.
— De el vitted! — támadtam rá most már heve

sen. — Te vitted el! Tudom, hogy te vitted el! El
loptad!

— Nem loptam el! Biz’ isten, nem vittem el! Én 
nem szoktam lopni.

Ezután összeverekedtünk, s ő volt az erősebb. Vér
ző orral tértem haza, és könnyektől maszatos arccal, 
sirástól kivörösödve panaszkodtam anyámnak. 
Anyu összeszidott, amiért verekedtem, de megígérte,



hogy Imre anyjánál érdeklődik a kis autó után. Né
hány nap múlva Imre anyja be is állított hozzánk; 
kezében hozta a kis autót, s alázatosan kérte anyá
mat, a doktomé nagyságát, ne haragudjon, ő már 
előbb is visszahozta volna, de hát az ő haszontalan 
Imre fia (ki hitte volna, hogy ilyen elvetemült), azt 
hazudta neki, hogy ajándékba kapta tőlem. Nem tu
dom, mit csinált vele Imre az alatt, amíg nála volt, 
de mikor visszakerült hozzám, már csak tologatni 
lehetett. Hiába húztam fel, nem futott többé.

Imrével ettől kezdve ellenségekké váltunk. Foko
zatosan mindinkább elmérgesedő gyűlölet telepedett 
közénk. Sokan nem is sejtik talán, mennyire tud
nak a gyerekek gyűlölni. Az én gyűlöletem a csaló
dásból fakadt, a becsapott barát felháborodott csa
lódása volt ez. Hálátlannak találtam Imrét, úgy ta
láltam, nem szolgált rá korábbi nagylelkűségemre, 
azokat az ajándékokat sem érdemelte meg, amelye
ket régebben adtam neki; visszaköveteltem tőle meg
unt és kiselejtezett játékaimat, de Imre nevetve 
csipiszt mutatott nekem. Erre csak üres fenyegető
zésekkel mertem válaszolni, olyasmiket mondhattam, 
hogy „majd ráfizetsz erre még”, de verekedni nem 
mertem vele többé; ha megláttam, rendszerint át
vágtam a falusi utca poros közén, és a másik oldalon 
mentem tovább. Többször megtörtént, hogy az utca 
két oldaláról göröngyökkel hajigáltuk egymást. Ti
tokban azonban komolyabb bosszút forraltam; min
denféle terveket szövögettem magamban, néha arra 
gondoltam, hogy megölöm, csak éppen azt nem tud
tam, hogyan is fogjak hozzá. Gyűlöletem tartósan és 
szenvedélyesen izzott; meg voltam győződve, hogy 
mindenben nekem van igazam.



Egy délután a temető közelébe mentem epret enni. 
Észrevétlenül szöktem el hazulról; a kertünk végét 
határoló, foghíjas deszkakerítés egyik nyílásán búj
tam ki, s miután levetett szandálomat elrejtettem a 
kert bokraiban, a csatorna vizében gázolva indultam 
útnak. Ez a csatorna közvetlenül a kerítés mellett 
húzódott, medrében rendszerint még a meleg, nyári 
hónapokban is volt egy kevés poshadt víz, mindkét 
partját gyomnövények sűrűje nőtte be; úgy hatott, 
mintha valami nagy trópusi folyam kicsinyített mása 
volna. Emlékszem, sokat játszottam a közelében, 
néha papírhajót úsztattam rajta, s a szigorú szülői 
tilalmat megszegve gyakran közlekedtem szennyes, 
zöld vizében, annál is inkább, mert medrében halad
va el lehetett jutni ahhoz az elhanyagolt kerthez, 
mely a temető közelében volt, és amelyet egy roska
tag, több ponton leomlott földfal határolt. A leg
finomabb és a legfeketébb epret termő fák ugyanis 
ebben a kertben, közvetlenül a földfal mögött álltak; 
könnyű volt bejutni ide, csak be kellett osonni a 
fal valamelyik nyílásán. Ezen a délután egy kis csa
lódás ért: arra számítottam, hogy pajtásaim közül ta
lálkozom majd valakivel az eperfáknál, de hosszú 
ideig senki sem jött. Miután úgy találtam, hogy elég
gé jóllaktam eperrel, egy kicsit kedvetlenül lemász
tam a fáról. Éppen ki akartam surranni a kertből, 
amikor a fal mögül kipillantva megláttam Imrét. 
Óvatosan visszahúzódtam, és úgy pislogtam feléje.

A csatorna túlsó partján haladt, lassan poroszkáló 
lépésekkel, majd valamiért, nekem félig hátat for
dítva, megállt; fejét lehajtotta, érdeklődve figyelhe
tett valamit a fűben. Gyűlölettel néztem, az igazság
talanul megbántottság emléke még elevenen parázs



lőtt bennem. Kezem a zsebem körül kezdett tapogat
ni; még most is azt hiszem néha, a végzet akarta, 
hogy a csúzlim nálam legyen. Csendben vettem elő, 
nesztelenül csúsztattam egy kis kavicsot az összehaj
tott ovális bordarabkába. Imre mozdulatlanul állt, 
valami nagyon lekötötte a figyelmét, talán egy ér
dekes bogár mászott a fűben. Nem volt nehéz célba 
vennem. Fejét tavasszal kopaszra nyírták, de most 
már elég hosszúra növekedve, szőke tarlóként mere- 
dezett a haja; a csúzli villás ágait pontosan a feje 
felé irányítottam. A kavics már útban lehetett feléje, 
amikor váratlanul megfordult. Láttam, hogy a szemé
hez kap, és kezébe temetett arccal térdre esik. Arco
mat rémülten a fal mögé rejtettem. Hallottam a hang
ját, amint felsír. Mikor néhány perc eltelte után ismét 
kikukkantottam, már újra talpon volt; sírva, sze
mére szorított tenyérrel ment hazafelé. A nap kissé 
hanyatlóban volt már; ma is magam előtt látom 
árnyképként mozgó alakját, amint fokozatosan kis- 
sebbedve egyre távolabb kerül tőlem.

Megvártam, amíg eltűnik a szemem elől, azután 
félelemtől korbácsoltan hazafutottam. Gyomrom he
vesen háborgott az izgalomtól. Még nem tudtam, mi 
is történt, de már ekkor éreztem, hogy valami ször
nyű dolgot követtem el.

A lassan félhomályba boruló szobában kuporog
tam, amikor hallottam, hogy nyílik a rendelő aj
taja. Ezután hol Imre anyjának jajveszékelése, hol 
az apám hangja hallatszott át. Bilincsbe vert léleg
zettel, időnként összekoccanó fogakkal hallgatóztam, 
de nem értettem, mit beszélnek. Csak Imre sírását 
hallottam néhányszor.



Később, a vacsoránál tudtam meg, mi történt. 
Apám azt mondta anyámnak:

— Képzeld, hogy ezeket a szerencsétlen Molná- 
rékat mi érte! Valami kölyök szemen találta azt az 
Imre gvereket, aki régebben többször volt itt ná
lunk. Állítólag valahol a temető közelében történt. 
Be kellett küldenem a kórházba. Alig hiszem, hogy 
meg lehet menteni a szemét. Hát éppen ez kellett 
még szegényeknek, mintha nem volna úgyis elég 
bajuk...

Ahogy beszélt, hangja nem árult el különösebb 
izgalmat, inkább csak fáradtnak és bosszúsnak ha
tott. Egyikük sem nézett rám; én mélységes csendbe 
dermedten hallgattam, s minden figyelmemet arra 
fordítottam, hogy a számban levő falat lemenjen a 
torkomon. Érthetetlen, de nem sikoltottam fel, és 
nem sírtam el magamat.

Néhány nap múlva hallottam a hírt, hogy Imre 
szemét kioperálták. Visszatérte után nagy kötés volt 
rajta, később egy kis, fekete posztódarabot kapott, 
alakja sokban hasonlított a csúzlimon levő bőr for
májához.

Ma sem tudom egészen felfogni, hogyan történhe
tett meg, de sohasem derült ki a bűnösségem. Nem 
tudom, azon csodálkozzam-e jobban, hogy Imre utó
lag sem jött rá, hogy én vettem célba akkor a csúz
limmal, vagy azon, hogy mindvégig néma tudtam 
maradni. Az első napokban egyetlen, hermetikusan 
elzárt rémület voltam; tulajdonképpen fogalmam 
sem volt, mi vár rám. Abban az időben persze már 
sokszor volt részem a szülői szigor különféle meg



nyilvánulásaiban, többször kaptam verést a legvál
tozatosabb csíny te vések: elszakított nadrág, enge
dély nélküli élcsavargás, hazudozás, sőt egyszer az 
addigi legnagyobb bűnöm, egy kíváncsiságból el
szívott cigaretta miatt is; néhányszor büntetésből 
leckét is írattak velem, de az éppenséggel elképzel
hetetlen volt számomra, milyen büntetés jár egy ki
lőtt szemért. A máskülönben oly színes és szeszélyesen 
a távolba kalandozó képzeletem itt tökéletes csődött 
mondott. Ügy vártam a sorsomra, mint valami ha
lálraítélt; talán egy gyilkos érezheti így magát, aki, 
miután tettét elkövette, többé nem hisz abban, hogy 
egérutat nyerhet, gépiesen, életösztönétől űzve me
nekül, de tudja, hogy mindenképpen hurokra kerül. 
Csak később, talán egy-két hét múlva, miközben 
mind erősebb lett bennem a csodálkozás, mertem 
lassan rügybe szökkenő reménységgel arra gondolni, 
hogy titkom sohasem derül ki. De a szorongó érzé
sek még sokáig kísértettek: éjszakánként gyakran 
álmodtam Imréről; lidérces képpé alakulva, külön
féle módosulatokban többször újra lepergett előttem 
a csatornaparti esemény, amely valóban csak cso
dával határos módon maradhatott rejtve a világ 
szeme elől. Szinte állandóan erre gondoltam; csúz
limat a kis autóval együtt a csatornába süllyesztet
tem, de ez sem segített. Ebben az időben öntudatla
nul is igyekeztem kerülni az egyedüllétet, mert az 
Imrével kapcsolatos gondolatok főleg akkor fogtak 
körül, ha magamra maradtam, s a különféle, sok
szor meghatározhatatlan félelmek és rettegések leg
inkább ilyenkor kerítettek hatalmukba.

A lelkiismeretfurdalás csak akkor kezdett bennem 
egyre határozottabb formát ölteni, amikor végleg bi



zonyossá vált, hogy bűnösségem sohasem derül ki. 
Valahogy éppen azt találtam megdöbbentőnek, hogy 
ilyesmi titok maradhat. Ugyanakkor Imre az isko
lában eleven szemrehányásként járt-kelt, futkáro- 
zott előttem, és fekete posztóval lefedett bal szeme 
úgy hatott rám, mint valami bűnjel, vagy egy bizo
nyos bélyeg, amit valaha gonosztevők testére éget
tek. Ha néha egyedül maradtam, többször megesett, 
hogy egyik szememet lehunyva, fél tenyérrel le
fogva néztem a körülöttem levő világot. Ilyenkor bi
zonyosfajta megkönnyebbülést éreztem, mindenáron 
meg akartam győzni magamat, hogy egy szemet el
veszíteni nem is olyan rettenetes valami, és ami tör
tént, következményeiben nem annyira borzalmas, 
mint ahogyan azt első ijedelmemben hittem. Kissé 
megnyugtatott, hogy egy szemmel is ugyanolyanok
nak látom a tárgyakat, mint ha kettővel nézném 
őket, de lényeges változást ez sem hozott. Teljesen 
érthetetlen, hogyan voltam képes ezt a rettenetes 
titkot az én gyorsan és szenvedélyesen reagáló gye- 
reklelkembe fagyasztani és mindmáig megőrizni. 
Pedig akkor sokszor leküzdhetetlennek tetsző indít
tatást éreztem, hogy odafussak anyámhoz, ölébe te
messem az arcomat, és úgy vallják be neki mindent. 
Szeret cem volna megmagyarázni, hogy én nem azt 
akartam, ami történt; de ha azon kezdtem gondol
kozni, hogyan is fogjak hozzá, egyszerre minden na
gyon bonyolultnak és nehéznek tűnt fel a szemem
ben, úgyhogy ezzel kapcsolatos szándékaim hervadt 
virágként ernyedtek el, és hullottak a tehetetlenség 
porába. Egy-egy ilyen eset után leginkább azzal vi
gasztaltam magamat, hogy az egésznek úgysem lett 
volna semmi értelme, s ha már Imre szemét nem



vagyok képes visszaadni, jobb, ha senkinek sem 
szólok semmit.

Akkoriban még élt bennem a vallás, melyet erő
sen belém neveltek, s mikor elérkezett az első ál
dozás ideje, elhatároztam, hogy meg fogom gyónni 
a bűnömet. A gyónási titokról is hallottam ekkor 
már valamit, s bíztam benne, hogy a mi öreg, rop
pant sovány, beesett arcú plébánosunk, aki különben 
gyakori vendég volt nálunk, valóban senkinek sem 
fogja elmondani, amit bevallók neki, de mikor a 
kissé homályos templomban a gyóntatószék rácsa 
előtt térdeltem, meghatározhatatlan félelem fonta 
körém kígyóként tekeredő nyúlványait, s talán attól 
tartva, hogy Imre vagy a mögöttem nem messze, 
visszafojtott izgalommal sorukra várakozó társaim 
közül valaki más meghallhat valamit a suttogásom
ból, csupán néhány jelentéktelen, jórészt kitalált 
bűnt súgtam a pap fülébe. Alig vártam, hogy kike
rüljek a templomból.

Volt később egy korszakom, amikor magának Im
rének akartam bevallani mindent. Ez időben már 
gimnáziumba jártam, s csak az iskolai vakációk ide
jére tértem vissza falunkba, de ilyenkor mindig ta
lálkoztam Imrével, sőt beszéltem is vele néhányszor. 
A kis autó körüli viszályunk, ami a bekövetkezett 
tragikus fordulat után nem folytatódott, ekkor per
sze már végleg elcsitult, s neki nyilván fogalma 
sem volt, mi megy végbe bennem, valahányszor te
kintetem lezárt, vak szemébe ütközik. Az üggyel 
kapcsolatos gondolatkörhöz közben új elemek is 
társultak. Sok minden lejátszódott körülöttem ez 
idő tájt, s az iskolában is sok olyan dologról esett 
szó, amiről azelőtt semmit sem tudtam; nyiladozó
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értelmem bizonytalan tapogatózással csak most 
kezdte sejteni, hogy a mi gyerekes összetűzésünk
ben, amely oly súlyos következménnyel járt, nem 
volt mindenben igazam. Most már nemcsak azt bán
tam, hogy akkor a fal mögül rálőttem a csatorna 
partján álldogáló fiúra, hanem azt is, hogy akkor 
nem fogtam fel mindazt, ami most egyre világosab
ban bontakozott ki előttem. Ekkor kezdtem érteni, 
mit is jelenthetett Imre számára egy kis piros já
tékautó, amely vígan fut, ha felhúzzák, és az asz
tal szélére érve nem esik le, hanem fürgén meg
fordul a tengelye körül. Néhány évvel korábbi önző, 
irigy és elkényeztetett önmagam most nagyon ellen
szenvesnek tűnt fel a szememben. Ezért szerettem 
volna bevallani Imrének, mit tettem vele, és megma
gyarázni neki mindazt, amit akkor még nem voltam 
képes megérteni. Valahányszor megláttam a falu 
utcáján, menni, vagy fent ülni apjával a magasra 
rakott búzásszekér tetején, ez a szándék mindig 
fellobbant bennem, de nyomban utána ismét kialudt 
a józan eszem lehűtő vízsugarától; a bennem fel
törő kérdésre, hogy „ugyan mire lenne ez jó?” , nem 
tudtam elfogadható ellenérvet találni. Azt, hogy 
csak úgy elébe álljak, és így szóljak hozzá: „Imre, 
én voltam az, aki kilőtte a szemedet” , végeredmény
ben képtelenségnek éreztem. Ennek ellenére mégis 
sokszor fordult meg fejemben a gondolat, hogy jóvá 
kellene tennem, ami történt, és mintegy állandósult 
bennem az érzés, hogy törleszteni valóm van Imré
vel szemben.

Éveken át ez volt a helyzet, s talán ez is közreját
szott abban, hogy sohasem örültem, ha vissza kel
lett térnem a falumba, és ha otthon voltam, egyre



csak azt vártam, hogy ottlétem minél előbb véget 
érjen. Nem tudom, milyen irányt vett volna mindez, 
mert egy napon — legalábbis ami a fizikai jelenlé
tét illeti — Imre végleg kilépett az életemből. Szü
leim otthagyták a falut, és városba költöztek. Mesz- 
sze mentünk lakni; Imre még véletlenül sem kerül
hetett többé a szemem elé.

De a feledés sötétje mégsem borult rá véglegesen, 
Ha véletlenül félszemű vagy akár egészen vak em
bert láttam, alakja elkerülhetetlenül életre kelt az 
agyamban, s bár emléke lassan kihűlve jórészt el
vesztette a lekiismeret-furdalás maró-keserű ízét, 
felidézésekor mindig maradt valami kellemetlenül 
zavaró érzés, amely mindmáig kísért. Olyan ez, mint 
mikor egy seb beforr, s helyén csupán egy kis ró
zsaszínű, egyenetlen felületű heg marad, amely 
azonban hirtelen időváltozások alkalmával, különle
ges légköri viszonyok között viszketni szokott. De 
nemcsak félszemü vagy vak emberek látása idézte 
fel bennem Imrét, hanem ugyanígy a csúzli is; ez 
pedig sokkal gyakrabban került a szemem elé, hi
szen csúzlizó, verebekre, utcai izzólámpákra vagy 
ablaktáblákra vadászó gyerekeket jóval többször 
láthat az ember. Akkoriban már felsős voltam, és 
többször megtörtént velem, hogy az utcán elvettem 
a gyerekek csúzliját azzal érvelve, hogy kárt tesznek 
magukban.

Egy ilyen alkalommal majdnem összeverekedtem 
egy mindenre elszánt apával, aki jogos tulajdonában 
megrabolt csemetéje segítségére sietett. Valahol a 
város szélén jártam akkor, ahol már szerény, ala



csony házak kuporogtak az egyenetlen téglajárdák 
mentén; az egyik rozoga, vaskilincses kiskapun kó
cos kisfiú futott ki az utcára csúzlival a kezében, és 
közvetlenül előttem emelte lövésre „fegyverét” ; az 
árok menti akácfa lombjai közé küldött egy kövecs
két, onnan, ijedt szánycsattogással, egy szürke tollú 
vadgerle repült fel, én pedig, miután éppen abban a 
pillanatban kerültem a gyerek mellé, egészen várat
lanul kikaptam kezéből a csúzlit, s az elképedten til
takozó íiúcskának hevesen magyarázni kezdtem, 
milyen veszedelmes szerszámmal játszik. A gyerek 
azonban nem méltányolta érveimet, hanem pitye- 
regve követelte vissza játékszerét, majd mikor fá
radozása hiábavalónak bizonyult, bőgve berohant, 
és apja után kiáltozott. Én közben továbbindultam, 
de néhány pillanat múlva hallottam a kapu csapó- 
dását, azután egy férfi dühös szavát is. Szitkozódva 
követelte, hogy álljak meg, majd utánam eredt; erre 
szembefordultam vele. Zömök, széles járomcsontú, 
téglavörös arcú ember volt, húsos orrán feltűnően 
nagyok voltak a pórusok, durva sörtéjü kis, sárgás
barna bajuszt és átizzadt, kockás inget viselt. Elő
ször neki is megpróbáltam megmagyarázni, miért 
veszem el a fia lőfegyverét; sebtében mindenfélét 
összehordtam, többek között azt is, hogy csúzlival 
játszani tilos; erről különben semmit sem tudtam. 
De mindez teljesen hatástalannak bizonyult. Az em
ber nem is figyelt a szavamra, kivörösödve gorom
baságokat zúdított rám, s egyre azt hajtogatta, hogy 
ne tanítsam én őt gyereket nevelni, meg hogy ő 
felel azért, amit a fia tesz, és másnak semmi köze 
sincs hozzá. Visszakövetelte a csúzlit, sőt fenyegető- 
leg kezet emelt rám, úgyhogy végül is kénytelen



voltam visszaadni. Bár állkapcsom remegett a fel
indulástól, mégsem mertem vele szembeszállni.

Imre emléke azonban bizonyos mértékig magával 
a szem fogalmával is összeforrt. Persze nem annyira, 
hogy valahányszor emberi szemet láttam, mindig 
felidéződött, mert ez mégiscsak elképzelhetetlen, 
sőt éppenséggel őrületes lett volna, de például mi
kor biológiaórán a szem felépítéséről tanultunk, 
furcsa idegesség hálózott be, egyre csak az óra vé
gét vártam, később pedig azon izgultam, nehogy a 
következő órán felelnem kelljen; nem tudtam le
rázni magamról azt az érzést, hogy csak dadogva, 
zavart összevisszaságban tudnék a tanár kérdésére 
válaszolni.

De álmaimból sem tűnt el egészen Imre, sőt éppen 
ide lopakodott vissza sokszor orvul, ellenőrizhetetlen 
módon. Ekkor alakult ki az a furcsa tünet, amely ma 
is gyakran jeletkezik. Mert ma is megtörténik, hogy 
a legkülönbözőbb alakokról álmodom, hol ismerőse
imről, hol olyanokról, akiket nem ismerek ugyan, de 
sokat beszél róluk a rádió, és sokat írnak róluk az 
újságok; hol olyanokról, akik a valóságban nem is 
léteznek, s akkor egyszerre, minden előzetes jel nél
kül fekete folt telepszik az egyik, rendszerint a bal 
szemükre; alig van ismerősöm, akit álmaim során ne 
láttam volna már félszeműnek.

Ezenfelül azonban különös módon mindig ott 
motoszkált bennem az a valami, amit talán furcsa 
kívánságnak vagy még inkább érthetetlen, perverz 
kísértésnek lehetne nevezni, s ami arra ösztökélt, 
hogy egyszer őszintén elmondjam valakinek az Im
rével kapcsolatos, tragikus történetemet. Egy idő
ben bizalmas barátot szerettem volna, akivel min



den gondolatomat megoszinatom, Később a lányok
hoz szerettem volna őszinte lenni, akiknek udvarol
tam, de senkiről sem tudtam teljes bizonyossággal 
feltételezni, hogy mindenben képes lesz megérteni. 
Lehet, hogy attól féltem, mindenki képtelenségnek 
fogja tartani az egészet, hiszen más szemében va
lóban teljesen lehetetlennek tűnne fel, hogy annak 
idején senki sem tudta meg a bűnösségemet, s hogy 
mindezt ilyen sokáig magamban tudtam tartani. At
tól is féltem, hogy akinek elmesélném ezt a histó
riát, túl komplikáltnak, feleslegesen szenvelgőnek 
tartana, hiszen sokszor magam is szinte érthetetlen
nek találtam az egészet, és lelkiismeretfurdalásomat 
céltalannak éreztem. Végeredményben egészen kis
gyerek voltam akkor, és nem vádolhatom magamat 
azért, hogy még nem voltam képes mindent meg
érteni; nem tekinthetek úgy az egészre, mintha fel
nőtt, érett fejjel követtem volna el. Végül is: nem 
a szemét akartam kilőni, nem tudhattam, hogy ép
pen abban a pillanatban fog felém fordulni.

Mikor Annának udvaroltam, főleg pedig akkor, 
mikor már formálisan is eljegyeztem, volt egy idő
szakom, amikor szükségesnek éreztem, hogy semmi 
titkunk se legyen egymás előtt. Akkor még hittem, 
hogy ilyesmi lehetséges, és komolyan elhatároztam, 
hogy elmondok neki mindent Imréről. Szigorú el- 
szánással igyekeztem félrelökni az útból minden 
habozást, elaltatni minden aggályomat, s elhallgat
tatni minden gyanakvó hangot, amely azt súgta, 
hogy Anna nem lesz képes megérteni. Ekkor azon
ban történt valami, ez váratlanul elpukkasztotta el
határozásomat, mint egy felfújt léggömböt.

Akkoriban sokat tárgyaltak nálunk egy esetről,



amely lényegében nem volt más, mint egy banális 
szerelmi történet; ez azzal végződött, hogy a teherbe 
ejtett és elhagyott lány marólúgot öntött a fiú ar
cába, s a fiú mindkét szemére megvakult.

A parkban egy pádon ültünk Annával, mikor er
ről beszélgettünk; illatos, méhektől zsongó hársak 
borultak fölénk. Akkor tett Anna egy megjegyzést, 
amely körülbelül igy hangzott: „Nem tudom maga
mat sehogyan sem a lány helyébe képzelni. Ha te 
járnál el úgy velem szemben, ahogyan a fiú tette, 
lehet, hogy gyűlölnélek, de ilyesmire nem lennék 
képes. Elgondolni is szörnyű: megvakítani valakit...” 

Nem tudok teljes pontossággal visszaemlékezni, 
mit válaszoltam erre, de úgy tudom, valami olyas
mit mondtam, kissé erőltetetten tréfás hangsúllyal, 
hogy „ilyesmit nem is várnék tőled, még csak ez 
hiányzik” ; de közben valahogy furcsán melegem 
lett, s ez nagyon hasonlított arra, amit akkor érez
tem, mikor a biológiaórán azon izgultam, hogy ne 
kelljen a szem anatómiájáról felelnem. Ezért éppen 
kapóra jött, hogy egy tarka lepke szépségére hívhat
tam fel Anna figyelmét, amely néhány percre az 
előttünk húzódó salakos útra telepedett, s vörös-fe
kete-fehér mintázatú szárnyait hol laposan, majd
nem vízszintes síkban tárta szét, hol pedig háta fe
lett függőlegesen éleire állítva zárta össze, úgyhogy 
ilyenkor parányi, színes vitorlásra emlékeztetett.

őszinte vallomásomból ezek után semmi sem lett, 
s bár alapjában véve nem kételkedtem, hogy Anna 
fel tudná fogni, mennyire más volt az én esetem, és 
meg tudná érteni, hogy sokkal kevésbé vagyok hi
bás, mint a szóban forgó lány, mégis attól féltem, a 
titok feltárása falat vonna közénk, és eltávolítana



hogy megállhattam, és zavartalanul szemügyre ve
hettetek. Ahogy beszéltél, állandóan változott az ar
cod, mosolyok virultak ki és hervadtak el, ragyogó 
fogak villantak elő, szemöldököd felvonódott, ösz- 
szehúzódott, pillák apró redőnyei ereszkedtek le ár
nyékolón, és emelkedtek fel ismét; minden vonásod 
nyugtalan, létekkel teli mozgásban volt, csak egyik 
szemed állt mozdulatlanul, nem követte a másik sze
szélyes felcsillanásait és rebbenéseit. Volt ebben 
egy bizonyos zavaró, mondhatnám, disszonáns ha
tás; engem valami működésben tevő gépre emlé
keztetett, amelynek egyik tárcsájáról leesett a haj
tószíj, s önkéntelenül is szükségét éreztem, hogy va
lamit igazítva az arcodon, a másik szemedet is moz
gásra indítsam.

Azután szerettem volna nem találkozni veled. Va
lahányszor le- vagy felmentem a lépcsőházban, min
dig titkos kis rettegés vibrált bennem, hogy újra 
meglátlak, és Imrére fogsz emlékeztetni. Ezzel per
sze csak azt értem el, hogy a lépcsőházban, a fo
lyosón vagy a kapu alatt tényleg mindig rá gondol
tam; lassan egészen összeforrtál vele. Kölcsönösen 
juttattátok eszembe egymást, s eközben képtelen 
voltam nem gondolni arra, milyen szép selymes a 
hajad fénye; észre keltett vennem, hogy az arcbő
rödben van valami halvány, áttetszőén gyöngyház
szerű, s az ajkad vonala puha és finoman formált. 
Meg keltett látnom, hogy rugalmas alakodat köny- 
nyed járás ringatja, lágy haj latú a nyakad és karcsú 
a bokád. Megfigyeléseimnek ekkor még semmi kö
zük sem volt a szeretemhez, és csak egy árnyalattal 
haladták túl a tárgyilagos ténymegállapítást. Ha ta
lálkoztam veted, legtöbbször csak egy pillanatig néz



tem rád, majd zavart köszönést mormogva másfelé 
fordítottam tekintetemet.

Egy ideig azt hittem, te ebből semmit sem veszel 
észre, de hamar be kellett látnom, hogy nagyon 
gyenge megfigyelő volnál, ha így történt volna. Ma
gatartásom valódi okát, amiről még ma sem tudsz 
semmit, természetesen nem sejthetted, s az egészet 
nyilván a magad módján magyaráztad, lehet, hogy 
nem is mindig egészen egyformán; mindenesetre ész
revetted, hogy jelentesz valamit a számomra. Lassan 
megváltozott a mosolyod, amellyel köszöntöttél; nem 
volt többé gépies szabványmosoly, mindenkinek 
szóló, hanem egy kicsit mindig más, esetről esetre 
változó: hol melegnek látszott, hol játékosnak vagy 
csodálkozón kérdezőnek, néha gúnyt véltem kiol
vasni belőle, máskor pedig szomorúnak tetszett. Az
után jött egy időszak, amikor te fordultál el zavar
tan felőlem, s ez a zavar egyszer félénknek, máskor 
bosszúsnak, majdnem szemrehányónak látszott. Kö
szönésedet félénken és szemmel láthatóan azzal az 
igyekezettel rebegted el, hogy minél barátságtala
nabbnak mutatkozzál; néha rózsaszín hullám öntötte 
el arcodat.

Viselkedésed minden zavaró körülmény ellenére 
is valami érdekes, szinte jólesően fölényes bizton
ságérzetet ültetett belém, mondhatnám, vidám, ka- 
maszosan pajzán érzést, s ez önkéntelenül is arra 
késztetett, hogy köszönésemnek egy kicsit csúfondá- 
ros hangszínezetet adjak, s fogam között alig hall
ható dallamokat sziszegjek. Ha láttam, hogy szembe 
jössz velem, már tíz lépcsőfoknyira tőled, vagy az 
utcán, jó néhány háznyi távolságra, a köszönésem 
hangsúlyán kezdtem gondolkodni, s olyan kifejezést



igyekeztem ölteni, amit a leginkább megfelelőnek 
éreztem. Ilyenkor gyakran még az a csoda is meg
történt, hogy találkozásunk pillanatában megfeled
keztem Imréről, s csak utólag, mikor már elhaladtál 
mellettem, jutott eszembe és borított árnyékot az 
előbbi játékra. Mert mindez még játék volt csupán, 
egy kicsit szórakoztató, egy kicsit izgató, de lénye
gében annak volt köszönhető, hogy fokozatosan fel
ismertem: belőled is bizonyos érdeklődés áramlik 
felém.

De később komolyabbra fordult: egyre jobban 
kezdett izgatni, tulajdonképpen mi is játszódik le 
benned. Mind többször kaptam magamat azon, hogy 
bár el akarlak kerülni, csalódást érzek, ha nem ta
lálkozom veled, sőt sokszor már előre várom a talál
kozást. Gyakran közvetlenül a reggeli ébredés után 
azt kérdeztem magamban, vajon melyik ruhádban 
leszel ma, majd kipillantva az ablakon, az eget néz
tem, s ebből próbáltam a feltett kérdésre választ 
kapni, gondolatban számon tartott ruháid közül ki
választottam egyet, amelyet az időjáráshoz a leg
inkább illőnek találtam, s örültem, ha véletlenül va
lóban azt vetted fel. Képzeletem egyre többször fo
nódott köréd, alakod mindjobban a belső látásomba 
fészkelte magát; sokszor megkíséreltem, hogy külső 
vonásaid alapján lelki tulajdonságaidra következtes
sek, s fantáziám ennek során mind gyakrabban ru
gaszkodott el a valóság talajától, és egyre ragyogóbb 
színekkel ékesített fel téged. Lassan titokká váltál.

Ennek ellenére sokáig nem gondoltam komolyan 
arra, hogy bármiféle lépést tegyek feléd. Ostobaság 
— legyintettem gondolatban, ha efféle szándék 
mégis felmerült bennem —, ahogy jött, úgy el is



múlik. Végeredményben én mégiscsak Annát szere
tem. .. Vagy legalábbis semmi okom sincs nem sze
retni. ..

De most Anna .elutazik. Csupán néhány perc lehet 
még hátra, és indulnunk kell. Minden pillanatban 
várom, hogy átszóljon hozzám a másik szobából. Az
után két hétig egyedül maradok. Ez éppen elég idő 
arra, hogy megismerkedjem veled. Hogy miért olyan 
fontos ez nekem, azt nem tudnám határozottan 
megmondani; lehet, hogy szeretlek, de lehet, hogy 
csak kívánlak. Vagy csak érdekel, valóban olyan 
vagy-e, amilyennek így, távolról látlak; szeretném 
tudni, tényleg megvannak-e benned azok a tulaj
donságok, melyekkel a képzeletem ruházott fel. 
Tudni szeretnék mindent az üvegszemedről; jó lenne, 
ha elmondanád, mikor és milyen baleset ért. Azért 
sütöd-e mindig földre a tekintetedet, mert el aka
rod rejteni a szemed titkát? . . .  Mindent tudni sze
retnék rólad. Vagy csak azt kívánom bebizonyítani, 
hogy az Imre-eset, amely nélkül talán soha nem is 
gondolnék rád, nem tarthat távol tőled. Végered
ményben ez sincs kizárva... De különben is mély
ségesen lenézem az efféle, kamaszosan rajongó, tá
volról imádó, ostoba szerelmet; az ilyesmi tulajdon
képpen megalázó rám nézve. Nem vagyok már gim
nazista. Ha már mindenképpen beköltöztél a képze
letembe, annyira, hogy nem tudlak kiűzni onnan, s 
ugyanakkor tudom, hogy te is . .. Akkor miért ne?... 
Sohasem tudnám megbocsátani magamnak, ha nem 
lennék képes elszánni magamat erre a lépésre.

Ez azonban nem is fontos. Nem lényeges, miért 
akarom ezt; a lényeg az, hogy meg fogom veled 
csalni Annát. Tudom, hogy ez sikerülni fog; bár nem



ismerlek még, nem tudom, milyen vagy ebben a te
kintetben. Nem ismerem az életedet; lehet, hogy 
van valakid, de ez sem számít. Tudom, hogy ott le
begek a gondolataidban; látom raj fád.

Hogy azután mi lesz, nem érdekel túlságosan. Va
lószínűleg futó kaland lesz csupán, mindössze annyi 
következménnyel, hogy nem nagyon fogok örülni 
Anna visszaérkezésének, de azért, mikor kilép a 
vasúti kocsi ajtaján, s kibontakozva a tömegből 
végre odajut hozzám, én mégis valami álörömet ki
fejező mosolyt kenek majd szét az arcomon, s egy 
amolyan „nem is képzeled, mennyire hiányoztál”- 
féle inondattal kedveskedem neki. Te pedig néhány 
napig szomorú leszel, s igyekszel elkerülni engem. 
Esetleg el is költözöl a házból... Vagy botrányt 
csinálsz. Ez is lehet, hiszen nem ismerlek m ég...

De lehet, hogy folytatjuk; bujkálni fogunk, külön- 
külön távozunk a házból, és ugyanígy térünk vissza; 
sötét utcákon csavargunk, értekezletekre járok ak
kor is, ha nem lesz értekezlet; hazudni fogok An
nának, s ő csak később veszi észre, hogy ilyenkor 
téged sem lehet látni sehol. Esetleg valamelyik er
kölcsös lakó figyelmezteti majd erre, tiszta jóindu
latból, kötelességérzettől indíttatva. Azután meg
alázott leszek, ostobán fogok viselkedni, kínos erő
feszítéssel kimagyarázkodási lehetőségek után kuta
tok majd.

És ha ennél is komolyabb ügy lesz, amely sors
döntő módon szól bele az életembe, ugyanúgy, mint 
az a gyerekes viszály egy kis játékautó körül, ami 
kezdetben csak apróság volt, de aztán fatális fordu
latot vett, úgyhogy utórezgései még ma sem ültek 
el bennem? Nem tudhatom, milyen utakra visz ez a



még el sem kezdődött ügy, amely lényegében nem 
más, mint annak az előbbinek a folytatása. Talán 
még el is válók Annától, újabban sok mindenben ki
csinyesnek találom. Sok apró hibáját kezdem észre
venni, és sok olyan tulajdonságát kezdem hibának 
látni, melyet azelőtt nem tekintettem annak. Mel
letted maradok, s mindig Imre jut majd az eszembe.

Pedig nem akarok rá gondolni. Hiszen gyerekség 
volt az egész. Gyerekség, persze hogy gyerekség...
(1963)
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A fenti tizenkét elbeszélés szerzője bizonyos vonakodással 
tesz eleget a Kiadó kérésének, amikor rászánja m agát né
hány bemutatkozó sor m egírására. Vonakodásának több oka 
is van: egyrészt azért szabódik, mert ugyanolyan zavart és ter
mészetellenes mosolyt érez játszani az a jka körül, mint am ikor 
néhanapján véletlenül a  fényképezőgép lencséje elé kerül, 
m ásrészt azért is furcsán érzi m agát egy kissé, m ert e so
rokban — habár „ön életrajz  helyett” cím alatt látnak nap
világot — m égiscsak a  sa já t  életéről kell mondania valam it, 
m ásszóval önm agával kell szembenéznie, s m aga m agát kell 
bemutatni m ásoknak is. Hogy a szerző vonakodik ettől, az 
talán m indjárt érthetővé válik, ha elmondja, hogy sorsa, 
végzete, balszerencséje (nevezzük, ahogy akarjuk) kora 
gyerm ekkorától kezdve sok tekintetben elszigetelte a világ
tól, és sok mindent elzárt előle, ami mások szám ára ugyan
olyan természetes, mint a levegő. Tévedés ne essék, a 
szerző nem szégyelli állapotát, csupán attól tart. ha tú lsá
gosan sokat mondana el magáról, szándéka ellenére is va
lami szenvelgő-panaszkodó hangot venne fel, ezt pedig el
sősorban ő m aga tartja  a legunalm asabbnak a világon. 
Azonkívül úgy érzi, élete — legalábbis, ami a külső esem é
nyeket illeti — végtelenül egyhangú és szürke, életének 
belső történéseiről pedig m ár csak azért sem tartja  szük
ségesnek beszélni, mert azt lehetetlen lenne ebben a néhány 
sorban kifejezni. M arad tehát szám ára az. amit mindenkéo- 
pen a  legszerencsésebb és egyben a legerkölcsösebb írói m a
gatartásnak tekint: Beszéljenek helyette írásai, melyek
szám ára ablakot vagy még inkább periszkópot jelentenek 
az élet felé, s azt az illúziót hordozzák magukban, hogy v a
lam it talán mégis sikerült m egragadnia abból, ami ugvan 
nem sodorja igazán m agával, de mégis körülötte játszódik 
le, és különféle, sokszor bonyolult utakon m agokat röpít 
hozzá, melyek a m agányában vernek gyökeret, s néha szárba.



levélbe, virágba is szökkennek. Mert a szerző nem fél az őt 
körülvevő magánytól, sőt bizonyos értelemben a sa já t el
választhatatlan részének is  tekinti, tényezőnek, am ely útján 
előresegíti. Tudatában van annak, hogy lényegében minden 
író m agányos, sőt a m agányban látja  az írás egyik előfelté
telét, azt a vágyat, hogy minél többet m agába sűrítsen ab 
ból, am i az életet jelenti. De ugyanakkor menekül is a m a
gánytól, utat keres a világ és az ember felé. Paradox mó
don ezt legjobban talán így fogalm azhatná meg: m agányos
nak lenni annyit jelent, mint arccal az emberek felé for
dulni, mindaz iránt érdeklődni, ami velük történik. És még 
inkább az iránt, ami bennük lejátszódik, hiszen az utóbbi a 
lényeg, a  többi csak külső vetület.

Az író a lak jai szintén m agányos emberek. Főleg ebben 
hasonlítanak életre hívójukra, de hasonlítanak abban is. 
hogy akarások feszülnek bennük, gyengék, de mindenáron 
erősek akarnak lenni. M agatartásukat, sorsukat ez a tu la j
donságuk határozza meg. Az író torz kiegyensúlyozatlansá
guk ellenére is közel érzi m agát hozzájuk, elsősorban azért, 
mert belőle váltak ki, az olvasótól pedig csak azt kéri. igye
kezzen úgy elmerülni a legtöbbször önmagukról beszélő sze
replők lelkében, ahogyan ő tette, mikor m egszólaltatta őket 
Ha úgy érzi, képes együtt élni velük, helyet foglalni a lel
kűkben. a  szerző úgy találja, egy lépéssel közelebb jutott 
céljához, amely minden író céljával azonos: az emberről 
akar beszélni.

Kikinda, 1963. augusztus
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