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Novelláit a hatvanas évek elején kezdték 
közölni lapjaink, s már első kötetével, A 
kötéltáncosszl (1963) az érett író benyomá
sát keltette. Pályája azóta szütelenül fel
felé ível, s eddigi legfontosabb állomása 
minden bizonnyal. A méregkeverő (1966) 
című regénye, melyben lényegláttatón veti 
fel korunk sokrétű kérdéseit.

Az Életveszélyt akár a feltámadt lelki
ismeret regényének is nevezhetnénk. Épí
tészmérnök főhőse, aki a tárgyak rabságá
ban éli a maga kis életét, kicsinyes, anyagi 
érdekeket hajhászva, megalkuvón, egy várat
lan esemény következtében kibillen egyen
súlyából, gondolkodásra kényszerül. Láz- 
álmas éjszakájában mintha csak elfojtott 
énje lázadna fel ellene: akarva-akaratlan 
szembe kell néznie magával, önzésével, 
mindennapjai ürességével.

Hőse lelki vívódását a tapasztalt író 
magabiztosságával tárja föl a szerző: egyet
len pillanatra sem kalandozik ,el a száraz, 
meddő bölcselkedés térségeire, ellenkezőleg, 
fordulatos, eseménygazdag cselekménybe 
ágyazza azt, úgyhogy regénye mindvégig 
olvasmányos és tanulságos is egyszersmind.
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A kopogtatás ezúttal egészen más volt, mint otthon 
a sürgöny hordóé: sokkal diszkrétebb, tapintatosabb. 
De más volt az ébredésed is, mint akkor reggel, ami
kor az ismételt dörömbölós szinte erőszakkal ránga
tott az ébrenlétbe, mintha álomba burkolózásoddal 
a pár pillanat múlva kíméletlenül arcodba sújtó való
ság elől menekültél volna. Most hirtelen riadtál föl, 
nyomban rátaláltál a folytonosság fonalára: az idegen 
tárgyak nem leptek meg, rögtön tudtad, miért vagy 
ott a hotelszobában. Töretlenül emlékeztél: a sürgöny
hordóra, a táviratra, a letaglózó hírre: Ági kórház
ban, állapota súlyos, közlekedési szerencsétlenség . . .  
Meg a továbbiakra is: riadt kapkodásodra, a véget 
nem érő vonatozásra Z.-ig, a kórház fehér folyosóira, 
Ági átvérzett kötéstől övezett, halottsápadt arcára a 
sokkszoba ágyán, az ügyeletes orvos apró, fekete ba
juszára. Más, látszólag jelentéktelen dolgok is rögtön 
életre keltek emlékezetedben: a vacsora íze, a vendég
lői »nyüzsgés, az ismeretlen lány, aki Magdára hason
lított, kábult, botorkáló lépteid a szobád felé, kusza 
gondolataid . . .  Miért, miért, miért történt ez?, vissz
hangzott benned egyre a kérdés, miért éppen most kel
lett történnie, most, amikor mintha minden egyenesbe 
jött volna, a pénzt is befizettétek, mindennap vártá
tok az értesítést, mehettek a kocsiért. . .  és akkor . . .  
Persze arra is gondoltál, ki tudja, hányadszor a táv



irat vétele óta, hogy mért is engedted el Ágit a barát
nőjéhez egyedül. . .  De hát mért ne engedted vol
na? . . . Mégis aránylag gyorsan nyomott el az álom, 
gondolataid fáradt, agyongyötört áramköre kikapcso
lódott.

Mindez nem annyira tényleges eseménysorként, in
kább valamiféle állapotként tudatosodott benned, a 
sürgető kopogtatás nem hagyott időt az elmúlt nap 
feletti gondolkodásra. De egy pillanatig sem kételked
tél abban, hogy a kopogás a tegnappal, vagyis Ágival 
függ össze. Ha mo9t, éjszaka, a kórháziból hívnak, 
akkor. . .  Tegnapi riadalmad pillanatok alatt újjá
született. Mintha ugyanazt élted volna át újra . . .

A feltáruló ajtó nyílásában megjelenő portás feje 
megdöbbentően hasonlított a sürgönyhordóéra: ugyan
az a vastag, középen összenőtt szemöldök a csőrsze- 
rűen előrenyúló orr fölött, ugyanaz az erős áll, mé
lyen beesett arc a járomosontok alatt; most, hogy újra 
láttad, az jutott eszedbe róla, csakis rossz híreket hoz
hat. Mielőtt megszólalt, egy pillanatig mintha jelen
tőségteljesen nézett volna rád.

— A telefonhoz kérik. — Halkan beszélt; sípolóan 
rekedtes hangját rendkívül kellemetlennek találtad.

Ügy, ahogy voltál, pizsamában indukál a nyo
mába. Miközben a portásfülke felé igyekeztél a gyen
gén megvilágított lépcsőházban — amikor szobádba 
felmentéi, mintha nem lett volna ennyire gyenge a vi
lágítás —, lüktető agyadban fölmerült a kérdés, hon
nan tudják a kórházban, hogy hol szálltál meg. Nyil
ván ez a város legismertebb szállodája, így érthető, 
hogy elsősorban iitt keresnek . . .  De lehet, hogy sorra 
végigtelefonálták már érted az összes szállodát. Csak



mért hívnak most éjszaka? Mért lett olyan hirtelen 
szükség rád? A szomorú hírt, mert csakis erről lehet 
szó, reggel is közölhetnék veled. Érthetetlennek talál
tad a kórházbeliek sietségét: mért olyan sürgős a hoz
zátartozó értesítése, aki már csak tehetetlen szemlé
lője lehet az eseményeknek. Aztán egy pillanatnyi 
remény is ébredt benned: hátha egészen másról van 
szó, Ági talán magához tért, látni szeretne, beszélni 
veled. Nem értetted azonban, mórt teljesítenék eny- 
nyire sietve ezt a kívánságát: ha erről lenne szó, va
lószínűbb, hogy csak egyszerűen megnyugtatnák, meg
ígérnék, reggel láthat majd, esetleg cl is titkolnák 
előtte, hogy máris a városba érkeztél. . .  De hátha 
arról van szó, hogy az orvos tudja, Ági eszméletre 
térése csupán egy végső lobba/nás, s nem akarja egyi- 
kőtöket sem megfosztani az utolsó találkozás lehe
tőségétől? Ezt azonban valahogy furcsán drámai, 
szentimentális gesztusnak érezted volna az orvos ré
széről. Miért éppen erre lenne gondja?. . .

Az erősen torzító membrán ellenére azonnal felis
merted a tegnap esti fiatal ügyeletes hangját. — Na, 
csakhogy megtaláltam! Kérem, jöjjön azonnal!

— Mi történt? — Tenyered szinte enyvként kö
tötte magához a telefonkagylót. — Valami. . .  valami 
változás állt be? . . .

A válasz mintha kissé késett volna: — Jobb, ha 
inkább élőszóban mondom el. Jöjjön. Lehetőleg azon
nal.

Zavartan a pizsamádra pillantottál: egy pillanatig 
azt latolgattad, mehetnél-e úgy, ahogy vagy — leg
szívesebben ezt tetted volna. Aztán mégis bemondtad, 
hogy rögtön indulsz, csak éppen felöltözöl.



— Siessen, ahogy csak tud.
— Rögtön out leszek.
Kifulladó lélegzettel futottál föl újra a lépcsőn. 

Amiért hívatnak, csakugyan sorsdöntő lehet; majd
nem bizonyos voltál benne, Ági élete most attól függ, 
idejében érkezel-e, bár hogy életmentő szereped mi
ben állhatna, azt most éppúgy nem tudtad, mint pár 
perccel előbb; jobbnak láttad nem is gondolkodni 
ezen, a fölösleges töprengéssel csak energiát vesztenél, 
aláásnád cselekvőkészségedet, pedig most mindenkép
pen szükséged lesz rá. Türelemre intetted magad: 
odabent majd megmondják, mit kell tenned . . .

Az utcán futni kezdték Egyebet nem tehettél: szá
mítottál ugyan rá, hogy az utcák az éjszakának eb
ben az órájában — hajnali kettő körül járt — nép- 
telenek lesznek, kihaltságukat mégis szinte természet- 
ellenesnek érezted; sehol egy kocsit sem láttál. Az 
utat a kórház felé ellenben ismerni vélted, egy pil
lanatig sem érezted szükségét tanácstalanul forgolódni 
az utcasarkokon: valósággal csodálkoztál, hogy a ko
rábbi, méghozzá buszon megtett út képe, dúlt állapo
tod ellenére, annyira agyadba vésődött, hogy most, 
akárcsak valami filmszalagot, képes vagy visszaper
getni. Lépteid ütemesen dobognak a járdán; egyen
letesen futottál, s ezt még hosszabb idő múlva sem 
érezted különösebben kimerítőnek, amit részben az 
egyre sűrűbben hulló esőcseppek jótékony hűsítő ha
tásával is magyaráztál. Az esőt különben csak hosz- 
szabb idő múlvia vetted észre, mikor már zakód s né
mileg inged is átnedvesedett; hogy amikor az utcára 
léptél, esett-e már, vagy csak később eredt meg, azt



egyáltalán nem lettél volna képes megmondani. Ké
sőbb, bár úgy érezted, meglehetősen gyorsan haladsz, 
jobbra-balra tekingettél, hátha mégis találsz kocsit, 
akár taxit, akár mást; meg voltál ról győződve, hogy 
helyzetedre való tekintettel bármiféle járművet meg
állíthatnál, és annak vezetője köteles is lenne kíván
ságodnak eleget tenni.

De csak jó néhány sarok uitán -találtál egyet. Gaz
dája éppen egy házból jött ki, és az ajtaját -nyitotta.

— Hová megy? — álltái meg mellette lihegve; 
kissé mégis fáradtnak érezted magad.

A negyvenes, zömök ismeretlen csodálkozva for
dult feléd: — Haza — mondta elég barátságtalanul, 
de aztán, nyilván mert arcodról leolvasta riadalma
dat, kissé más hangon kérdezte: — Mi történt? Va
lami baj van?

— Sehol sem találok .taxit — magyaráztad kihagyó 
lélegzettel. — Nagyon kérem, vigyen ki a kórházba.
— Aztán váratlan leleményességgel arról kezdtél be
szélni, hogy orvos vagy, és sürgős műtétihez hívtak.
— Élet forog kockán — tetted hozzá a nagyobb ha
tás kedvéért. Nem tudtad, hogyan jutott eszedbe ez 
a hazugság, azt sem, szükség van-e rá, de mindenkép
pen egyszerűbbnek láttad, mintha a való helyzet ma
gyarázásába kezdesz. Magad sem tudtad miért, de e 
percekben kissé valóban orvosnak is érezted magad.

Az ismeretlen, mintha csak külsőd mérlegelné, rö
vid tétovázás után szólalt meg: — Szálljon be! — 
Rögtön a második sebességre kapcsolt.

A kórház kapuja nyitva állt. Egy fehér köpenyes 
ápoló, nyilván az éjszakai ügyeletes-különítmény tag
ja, várakozott a főépület bejárata közelében, hogy
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felkísérjen a lépcsőn. Az emeletre érve, bekopogtatott 
az ügyeletes szobájának ajtaján.

— Ügy látszik, nincs bent — mondta, amikor az 
orvos a megismételt kopogtatásra sem jelentkezett. 
— Bizonyára valamelyik betegnél van. Mindjárt itt 
lesz.

— Addig is . . .  kezdted elszoruló torokkal. — Nem 
tudja, hogy van a feleségem?

— Mindjárt itt lesz a doktor — ismételte az ápoló 
Arcára bizonytalan kifejezés ük ki, úgy tűnt, igyek
szik elkerülni egy számára kellemetlen feladatot. — 
Rögtön itt lesz — mondta még egyszer. — Azonnal 
itt lesz. — Arca majdnem ijedtnek látszott, szinte 
gyámoltalannak, mint aki nem tudja, mit kezdjen ve
led, s ez még inkább megrémített. — Megyek és megke
resem — tette hozzá kis idő múlva, mialatt te sem 
mit se szóltál; nem merted megismételni az Ági ál
lapotára vonatkozó kérdést. Ki tudja mért, úgy gon
doltad, jobb, ha maga az orvos tájékoztat arról, amit 
valószínűleg az ápoló is tud.

Néhány nyúlós-kocsonyás, véget nem érő perc kö
vetkezett. Egyre határozottabban úgy érezted, késő. 
semmit se tehetsz már, megfellebezhetetlenül csak 
a tények tudomásulvételére érkeztél. Annyira hatal
mába kerített ez a baljós bizonytalanságérzet, hog> 
a végül mégis felbukkanó orvos arckifejezésén — te
nyerét most is ugyanazzal a tanácstalan mentegető
zéssel fordította ki, mint mikor először láttad — már 
nem is csodálkoztál igazán. Szavait mintha már hal
lottad volna; ugyanúgy, mint korábban, most is va
lami tompító közegen át érkeztek hozzád. Dermedt 
voltál, s talán ez?rt volt, hogy a szavak értelme,



amit előre tudtál, máj* nem is okozott újabb, még 
erősebb fájdalomhuiiámot: dermedtséged megvédett, 
hogy igazi, húsba hasító fájdalommal éld át a hely
zetet. Sőt, egy pillanatra földerengett benned: ami 
most történik, nem lehet valóság; gonosz tréfa, hát- 
borzongató játék csupán . . .

— Hát akkor. . .  Nincs más hátra — hallottad 
a hozzád szóló hangot. — Megyek, és kiállítom a ha
lotti bizonyítványt..  .

Kicsit csodálkoztál, hogy nem hív, kövesd a he
lyiségbe, amelynek ajtaja mögött eltűnt. Ügy képzel
ted, a halotti bizonyítványt a jelenlétedben fogja majd 
kiírni, hiszen alkalmasint Ági személyi adatait is be 
kell diktálnod. Aztán arra gondoltál, micsoda furcsa 
szokás, hogy még éjszaka kellős közepén is behív
ják az elhunytak szerencsétlen hozzátartozóit, csak 
hogy a halotti bizonyítványt a kezükbe nyomják; 
értelmetlennek, sőt valószínűtlennek érezted ezt, sze
retted volna tudni, mindig így csinálják-e; megle
hetősen kíméletlen eljárás . . .  Később azon töprengtél, 
szólj-e az orvosnak, hogy Ágit még egyszer utoljára 
látni szeretnéd. Visszariadtál ettől: már tegnap olyan 
volt, mintha halott lenne, alig ismertél rá, máskor 
kissé kreolos arcbőre elszürkült, sőt a sárga villany
fényben valami zöldes árnyalatot is kapott, az ágy 
mellett ülő nővér egészséges, rózsás arcszínének ellen
téte még csak fokozta halotti sápadtságát. Ugyanezt 
a képet látnád most is, azzal a különbséggel, hogy 
az ápolónő már nyilván nem ül mellette, s eltűnt az 
állványra akasztott transzfúziós palack vörösen fel- 
sikoltó, életveszélyre figyelmeztető vészjele is, fölös
legessé, értelmetlenné vált. . .  Persze valahogy azért



el kellene búcsúznod tőle . . .  Tudtad, vannak, akik 
képesek megcsókolni halottaikat, ezt azonban mindig 
valahog) színészies, fájdalmat fitogtató gesztusnak 
érezted, s emellett viszolyogtál is a gondolattól, hogy 
Ági vértelen, hideg ajkait érintsd. Legjobb, ha 
szótlanul átveszed a halotti bizonyítványt, azonnal 
távozol, minél messzebbre . . .  És aztán? . . .

Tanácstalan voltál, menekülni szerettél volna. De 
lehunyt szemmel csak a falnak támaszkodtál. .

Nem tudni mennyi ideig álltái így, szótlanul, tom
pult fájdalommal. Aztán közvetlenül az arcod köze
lében halk köhéoselést hallottál.

Riadtan nyitottad ki szemedet. Nem tudtad a ki
csit hajlott hátú, szénportól majdnem egészen fekete, 
de eredetileg sötétkék munkaruhát viselő kis öreg
emberről, mióta áll előtted. Az elnyűtt, félrecsapott 
svájcisapka alól rád tekintő maszatos, manószerű arc 
(talán a fogatlan száj keltette ezt a benyomást) elő
ször még inkább megriasztott. Pedig a koromtól el
mélyített, ráncokkal sűrűn körülszőtt, elevenen csil
logó, apró fekete szempár inkább barátságos kíván
csisággal tekintett rád.

Az ember mondott valamit, de szavát nem értet
ted. Alighanem fogatlansága miatt nem beszélt tisz
tán.

— Tessék? — kérdezted még mindig ijedten.
— Azt kérdeztem, vár valakire?
— Igen. Várok . . .  Maga kicsoda? — Nem tud 

tad hová tenni ezt a kórház lizolszagú, fehér-tiszta 
folyosójára sehogy sem illő alakot.

— A fűtő.



— A fűitő?. . .  És ilyen/kor is dolgozik? Most nyá
ron?

— Meleg víz mindig kell.
— Ja, persze. . .  — Csak a válasz ébresztett rá 

kérdésed értelmetlenségére.
A fűtő a keze fejével megtörölte izzadt homlokát:

— Akad munka éppen elég. Egész évben . . .  Van 
egy cigarettája?

Gépiesen a zsebedbe nyúltál. Első meghökkenésed 
után többé nem érezted terhesnek a hajlott, kis em
ber jelenlétét, minitha még jól is esett volna, hogy 
szót válthatsz valakivel. Bárkivel, bánmiről, csak gon
dolataiddal magadra ne maradj.

A másik dünnyögve köszönte meg a cigarettát, mi
után felkínált öngyújtód lángjába tartotta. — Csak 
ezért jöttem föl — magyarázta jóindulatú, mégis kissé 
vigyorszerű mosolygással. — Elfogyott. Gondoltam, 
kérek itt valakitől. — Egy pillanatra elhallgatott; 
mintha arra várt volna, szólj valamit. — Mire vár?
— kérdezte aztán kifújva az első füstöt; a cigarettát 
a fizikai munkások jellegzetes fogásával, parazsával 
a tenyér felé, hüvelyk- és mutatóujja közt tartotta.

— A cédulára . . .  — Nem ereztél erőt magadban 
kimondani, milyen céduláról van szó.

A kormos, kis öreg mintha így is éntette volna. 
Egyszerre elkomolyodott: — Ja úgy. . .  És átveszi?

— Mit? — Értelmetlennek találtad a kérdést.
— Hát a cédulát. Ne vegye át!
Egy pillanatig kedved lett volna hangosan felne

vetni. Csodálkozva vizsgálgiajttad a rád tekintő arcot: 
szemében az elmebaj tüneteit kutattad. — És mit 
érek vele, ha nem veszem át?



A fűtő rejtélyesen mosolygott: — Ki »tudja? Talán 
sokat. Közeli hozzátartozója vök?

— A felesógiem.
— Hány éves vök?
— Huszonhárom . . .  Autószerencsétlenség.
— Maga vezetett?. . .  Maga a bűnös?
— Nem . . .  Még nincs kocsimik. Éppen venni akar

tunk . . .  Az árát már be is fizettük, annyira örültünk, 
és most. . .  Abbahagytad, torkod összeszorult; meg kü
lönben sem tudtad, miért kezdted ezt magyarázni.

A fűtő tapintatosan félrefordult; szája sarkában 
tűnődve le-föl billegtette cigarettáját. — Nagyon fia
tal volt még — mondta elgondolkozva. — Én azt 
mondom, ne vegye át! Semmi esetre sem!

Türelmetlenség-hullám csapott föl benned: —
Ugyan miket beszél itt összevissza? Tréfál? Ezt talán 
mégse kellene . . .

A fűtő cseppet sem vette zokon a rendreutasítást. 
Oktatólag emelte föl fekete mutatóujját: — Ez nem 
tréfa. Ez komoly dolog. Ne fogadja el! Ne vegye át, 
és kész!

Nem tudtad, van-e elmeosztálya a kórháznak, de 
e pillanatban az jutott eszedbe, hátha a fűtő ennek 
egy veszélytelen ápoltja, s minit ilyet állították a ka
zánházba; bár furcsának találtad volna, hogy elme
beteget a tűz közelébe engedjenek. Mégis nyugalmat 
erőltettél magadra: — Ide figyeljen. Kérdeznék vala
mit.

— Csak kérdezzen. — A fűtő továbbra is nyugod
tan szívta cigarettáját, szeméből az igazáról meggyő
ződött ember magabiztossága sugárzott.

— Érti, vagy nem érti? Meghalt a feleségem.



— Értem. Mért ne érteném?
— Nahát aikikor. És ha most nem veszem át a ha

lotti bizonyítványt?. . .
— Ez annak a jele, hogy nem nyugszik bele. Mert 

ha átveszi, akkor már késő. Akikor már semmit se 
tehet.

— És így? Mit tehetnék? A halál ellen?
A kormos képű most egészen közel hajolt hozzád. 

Mintha féltve őrzött titkot árulnia el, súgva mondta: 
— Próbáljon meg alászálilini.

— Alászállnii? — Elképedt, érteden hitetlenke
déssel ismételted az öregember szavát, de a képtelen 
reménykedés egy halvány szikrája mégis felvillant 
benned; valahol mélyen, az értelem szintje alatt. A 
szóról Orpheusz jutott eszedbe; középiskolás korod
ban tanultál róla valamit, de már alig emlékeztél rá. 
Neki sikerük, jutott eszedbe. Csak hát ő nagy költő 
lett volna, lantos, hárfás vagy ilyesmi. Mindenkit el
bűvölt a játékával, s így vele kivételt tettek. Te vi
szont éppen csak gitározol egy kicsit, rosszul, meg 
abba is hagytad m ár. . .  De hát különben is, marha
ság az egész . . .  — Alászállnii? — ismételted újra. — 
Hová? Nem értem . . .

A fűtő arca továbbra is titokzatos maradt: — Alá- 
szállni. Ügy, ahogy mondom. A Legfelsőbb Hiva
talba.

Ezt még inkább képtelenségnek érezted. Valami 
Legfelsőbb Hivatalról beszél, ahová alá kell szállni. 
Tehát lent van. De hol? A föld mélyében, az alvilág
ban, a pokolban? . . .  Zavart elképedésedben szólni 
sem tudtál. E pillanatban azt kívántad, bárcsak jönne
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már az orvos a halotti levéllel, és vetne véget a be
szélgetésnek.

A fűtő közben tovább biztatott: — Próbálja meg! 
Okvetlenül próbálja meg!

Mindinkább életre kelő, még az észellenesbe is be
lekapaszkodó reményed megakadályozta, hogy rászólj 
az öregemberre, hagyjon békét a zagyva szövegével, 
és menjen a fenébe.

— Igazán nem akarja megpróbálni?
— Nem tudom . . .  Talán tényleg meg kellene pró

bálnom. — Úgy érezted, józan eszed és mindannak 
ellenére beszélsz így, amit a világról tudsz; de e pil
lanatban még azt sem tartottad lehetetlennek, hogy 
nem azok az ismeretek írják le a valóságnak megfele
lően a világot, amelyeket iskoláztatásod során és 
egyéb forrásokból elsajátítottál. S mintha a fűtő áll
hatatossága is béklyóba vert volna. — Csak éppen 
fogalmam sincs róla, miképpen nyílik erre lehető
ség. . .  Ilyesmiről még sohasem hallottam.

— Azt csak bízza rám. Ismerem a dörgést. — A 
fűtő továbbra is a beavatottak önelégült mosolyával 
tekintett rád. Fekete kezével bizalmasan megérintette 
a kabátod ujját: — Jöjjön gyorsan, szökjünk meg! 
Még mielőtt megjön a doktor a papírral. Mert ha 
mégis a markába nyomja, megette a fene az egé
szet . . .  Csak utánam! Ne féljen semmitől! .. .

Megfordult és elindult; mint valami álomban, úgy 
haladtál a nyomában. Nem tudtad, miben remény
kedsz tulajdonképpen, de maga a szökés, a menekülés 
lehetősége is csábított. Eltűnni, elsüllyedni, akárhová, 
csak el innen ..  .

Miután lesiettetek a lépcsőn, a fűtő egy ideig az



épületet szegélyező, keskeny aszfaltjárdán ment előt
ted, majd a sarkon balra fordult. A pincegádor az 
épület mögött volt; a kazánházban arcodat párás for
róság, füledet pedig a rosszul világított alacsony he
lyiség falain végigfutó osöveg egyenletes sziszegése 
ütötte meg.

A fűtő egy pillantást vetett a nyomásmérőre: — 
Csak addig várjon, amíg ezt a feneketlen bendőjű dö
göt megrakom. Nehogy kialudjon nekem, amíg oda 
vagyok — mondta a kazánajtót kinyitva, fejét a ki
áradó, rőtt fénybe merítve, amitől hajlott orrú pro
filja naranosvörösen rajzolódott ki. — Túl messze így 
se kísérhetem . . .

— Nem is szeretném feltartani. Csak igazítson el. 
Magyarázza meg, merre menjek. — Többé már nem 
is kételkedtél; elszántságot éreztél magadban, kész 
voltál bárhová elmenni.

— Minden meglesz, ne féljen — dünnyögte a fur
csa, kis öreg, hat-hét lapát fényes, fekete szenet ló
dítva a vadul tekergő lángok közé. — így ni — 
mondta aztán, becsapva a súlyos kazánajtót. — Már 
mehetünk is. Ja igaz, a kulcs. . .  Na, itt van. Mégis 
jól emlékeztem. Pedig nagyon rég használtam már . . .  
— Valahonnan a csövek közül hatalmas, rozsdás kul
csot szedett elő, majd intett, hogy indulhattok.

Átmentetek a szenespincébe. Óriásinak találtad, egy 
tekintélyes gyártelep fűtőanyag-készletének tárolá
sára is elég tágas lett volna; hatalmas szénhalmok 
közt botorkáltatok. Az ajtó közelében egyetlen, zsi
nóron lógó égő világított csak halványan, beljebb 
mind nagyobb sötétség borult rátok. — Itt kell len
nie a lámpának valahol — mondta a fűtő körülte



kintve. — Úgy emlékszem, errefelé hagytam. Gyújtsa 
csak meg a gyújtóját!

öngyújtód fényéitől eligazítva, valahonnan a szén 
közül elő is halászott egy ócska viharlámpát; kissé 
aggódva meglötyögitette: — Talán elég lesz. Ha nem, 
sötétben megyünk. Ahogy mondják, az orrunk 
után . . .

Átmenetileg kis félelemhullám csapott át rajtad, de 
inkább csak amolyan kamaszosan hátborzongató s 
egyben kellemes érzés, mintegy annak felismeréseként, 
hogy kalandos vállalkozás előtt állsz. Régen, diák
korodban, mikor egy kirándulás alkalmával néhány 
társaddal egy kis barlangba léptél, akkor éreztél ha
sonlót, arra gondolva, hogy esetleg eltévedhettek; szo
rongató érzés volt, de izgalmakkal kecsegtető is. Ha
tására pár pillanatra szinte elfelejtetted, miért szánod 
most magad erre a viszontagságosnak ígérkező útra.

A lámpa bizonytalan fénye lábatok előtt néhány 
lépcsőfokot világított meg. A pince betonpadlója ez
után valamivel alacsonyabb szinten folytatódott, nem 
sokkal odébb a helyiség véget ért: a továbbjutást ha
talmas, rozsdás vasajtó akadályozta. A fűtő megle
hetősen sokáig bajlódott a kulccsal, halkan káromko
dott, nyögdécselt, erőlködött, végül a zár csikorogva 
engedett. A súlyos ajtószárnyat azonban csak közös 
erővel tudtátok elfordítani; fájdalmas, vonításszerű 
nyikordulásából ítélve, nagyon rég nem nyithatták ki. 
A feketén feltáruló mélységből nyirkos hideg áradt. 
A viharlámpa végtelen, lefelé vezető lépcsősort sej
tetett.

— Három lépcsővel maga előtt megyek — ma
gyarázta a fűtő, mielőtt nekiindult volna. — Ezt



a távolságot mindig tartsa be! És vigyázzon, elég 
rosszaik a lépcsőik!

Meglepett az öreg biztos mozgása. A lámpára úgy
szólván nem is volt szüksége: láthatólag igyekezett 
úgy vinni, hogy neiked világítson, többnyire oldalt, 
sőt maga mögött tartotta. Mindez arra vallott, hogy 
ha rég nem járt is idelent, nemegyszer megtette már 
a lefelé vezető utat. Kissé tévetegen követted, kezed 
hiányolta a korlátot, mielőtt teljes súlyoddal lábadra 
nehezedtél volna, igyekezted kipuhatolni, biztos ta
lajra lépsz-e. Kissé restellted, amiért ennyire bizony
talan vagy, de az öregember egy szóval sem sürge
tett; mint aki teljesen tudatában van felelősségének, 
láthatólag rendkívül komolyan fogta föl feladatát. 
Később ez neked is biztonságérzetet kölcsönzött, s le
hetővé tette, hogy gyorsabban haladj. De ugyanakkor 
érezted, inged a testedhez tapad; nem tudtad bizto
san, a levegő nyirkosságától vagy saját verítékedtől 
nedvesedett-e át.

— Na, ez is megvolt — mondta a fűtő a lépcső 
alján megállva. Hangja most fáradtnak tűnt. — De 
egy darabig még elvezetem ..  .

Az út ezután szűk, nagyjából vízszintes, gyakori 
fordulókkal megtört sziklafolyosóban folytatódott. 
Amennyire a viharlámpa fényénél megítélhetted, durva 
felületű fala emberkéztől kialakított volt, mindenfelé 
csákánymunfca nyomait vélted felismerni. Leginkább 
valami bánya összekötő járatához hasonlított, szinte 
hiányoltad a csillék keskeny sínpárját; dúcolást, tá
masztógerendát sem láttál.

Egy idő múlva a járat lejteni kezdett, de esése 
enyhe volt, nem nehezítette meg különösebben az elő



rehaladást; nyilván ezért nem látták el lépcsőfokok
kal. A talaj azonban meglehetősen egyenetlen volt, 
talpad alól néha kisebb-nagyobb kövek indultak el, 
s tompa dübörgéssel gurultak előre. A levegő is mind 
nedvesebb lett, az alacsony boltozatról időnként kö
vér vízcseppek pöttyantak rátok: némelyikük hidegen 
a nyakadba hullott, s útjában fölmelegedve, végig
folyt a hátadon. — Most vigyázzon a fejére — 
mondta egy idő múlva a fűtő —, húzza össze magát! 
— Figyelmeztetése éppen idejében érkezett: a meny- 
nyezet hirtelen lejjebb ereszkedett, a járat mindinkább 
beszűkült, nehezen járható garattá vált. Görnyedten, 
négykézláb, végül hason csúszva haladtatok tovább; 
kissé bántott, hogy ruhád beszennyeződik, arra gon
doltál, ha sejted mindezt, okvetlenül valamelyik vi
seltesebb ruhádat veszed föl. Sajnáltad elegáns vasár
napi öltönyödet. Miért is vetted föl az útra? Talán 
mert korábban ez volt a szándékod, s még a mindent 
felforgató távirat sem változtatott rajta semmit. . .  
Könyöködön és térdeden vonszolva magad, többször 
is eltűnődtél ezen, bár tudtad, ez most csöppet sem 
fontos; eszedbe sem jutott, hogy gondolataidnak ez a 
mellékvágányra terelődése talán félelmed palástolá
sára következett b e . . .  Egyre vezetődet figyelted, 
amint kúszás közben minduntalan előbbre teszi a lám
pát. Szabályos időközökben megkérdezte, hogy félsz-e. 
Mindig határozott nemmel válaszoltál.

A szűk járat végül is hirtelen kiszélesedett, s víz
csobogás hallatszott. Tágas keresztfolyosóhoz értetek: 
a gyér fényben, reszketeg villódzással, sebes patak 
csillant meg. A fűtő balra fordult, s a patakkal pár
huzamosan, a folyosó fala és a víz közötti keskeny,



párkányszerő sziklaösvényen indult tovább. — Arra 
lejjebb van egy híd — magyarázta, majd figyelmezte
tett, hogy igyekezz a falihoz lapulni. Vagy száz lépés
sel odébb valóban rábukkantatok a hídra: korlátta- 
lan, rozoga fatákolmány volt, a korhadt deszkák re
csegtek, meg-megbiillenitek a lábatok alatt. Ezután 
rövid, széles folyosóban folytatódott az út. Füledet 
e különös alvilágban furcsán visszhangzó, ütemes pö- 
fögés ütötte meg; orrodban szénszagot éreztél.

— Úgy látszik, éppen jókor érkeztünk — szólt 
hátra a fűtő. — Hamarosan indul a vonat.

— A vonat?
— Van itt egy kis bariamgvasút. Amolyan viciná

lis.
— Akkor siessünk! Nehogy lekéssük! — mondtad 

nekibuzdulva. Egyszerre lelkesedés fogott el; a vonat 
felbukkanásából bizonyítva láttad, nem vállalkoztál 
hiába az útra. Ügy érezted, minden perc drága.

— Fölösleges, megvárják — válaszolta a fűtő. — 
Egy-egy állomáson mindig soká várakoznak, hátha 
a folyosókból előbukkan valaki. . .  Azt hiszem, máris 
észrevették bennünket. Nem hagyják lemaradni az 
embert. . .

A folyosó végében, a sötét boltozattól körülhatá
rolt fénymezőben mintha csakugyan mozgott volna 
valaki. — De én .már megyek is vissza — mondta a 
fűtő. — Még tényleg kialszik a tüzem. Ha nincs me
leg víz, engem hordanak le. Egyszer már megesett, 
még csak meg sem tudtam magyarázni, hol csavarog
tam. Most már nélkülem is boldogul.

Zsebeidet tapogattad. Nem voltál biztos benne, ma
gadhoz vertedbe a pénztárcádat a szállodában. De rni-



kor megbizonyosodtál rólla, hogy nálad van, meg
gondoltad magad: túl rendkívülinek találtad a hely
zetet a borravaló-adáshoz, restellned megkérdezni, mi 
itt a szokás. Végül csaik a kezedet nyújtottad: — Iga
zán nagyon köszönöm . . .  Sohasem fogom elfelejte
n i. . .

— Ugyan már. Semmi az egész — hárította el há- 
lálkodásodat a fűtő. — Az ember tegyen meg min
dent . . .  Persze, hogy szerencséje lesz-e. . .  Na, isten 
áld ja. . .

Annikor sietve visszaindult, egy pillanatig ismét arra 
gondoltál, mégis adnod kellett volna neki valamit: 
sokat fáradt, nem is fiatal már, és talán a tüze is ki
aludt miattad. . .

A folyosó végében feltűnt alak eléd jött. Az ellen
fényiben mindössze azt láttad, közepes termetű, de 
soványsága miatt magasnak tetsző ember. E/llenzős va
sutassapkát viselt.

— Na, szóval mégis van egy — szólalt meg hozzád 
érve.

— Micsoda? — kérdezted csodálkozva.
— Hát utas. Mi lenne más.
— Csak nem én vagyok az egyetlen?
Az ismeretlen nevetett: — Ahogy mondja. De leg

többször egy sincs.
— Ezen az állomáson, vagy általában?
— Általában. Jó ha öt-hat embert összeszedünk az 

egész vonalon. Az is megesett már, hogy üresen fu
tottunk be.

Szeretted volna megkérdezni, vajon ez a „befutás” 
a Legfelsőbb Hivatalt jelenti-e, de nem éreztél hozzá 
elég bátorságot. Attól féltél, kiábrándító választ kapsz,



talán kiderül, hogy a vasutas életében nem hallott 
még a hivatalról, ennél pedig még a bizonytalanságot 
is jobbnak érezted. Inkább mellékes, puhatolózó kér
dést tettél föl: — Sok állomás van?

— Van vagy harminc.
— És mégis ilyen kevés az utas?
— Ilyen kevés.
— Akkor mért mennek egyáltalán?
— Mert ez a dolgunk — vont vállat a vasutas. 

— És mert senki se mondta, hogy ne menjünk. Meg 
néha mégis akad valaki. Maga se örülne, ha végig 
gyalog kellene mennie.

— Igaza van. Mégis rendes, hogy ilyen kevés utas
ért is járatják.

— Csak az nem rendes, hogy ilyen gyalázatosán 
fizetnek ezért a munkáért. Nem valami kellemes min
dig itt a föld alatt vonatozni. . .

Az állomás kerek, boltozatos térség volt, ugyancsak 
durván kialakított faiakkal; rajtuk több helyütt va
lamiféle gáz- vagy olajilámpák világítottak nem túl 
erős fénnyel: csak a folyosók sötétsége után hatottak 
világosnak. A térséget kettészelő keskeny sínpáron 
mindössze három viharvert, fekete kocsiból álló, ro
zoga kis szerelvény vesztegelt. Különösen a mozdony 
tűnt réginek: csupán képeken s egyszer egy közleke
dési múzeumban, modell formájában láttál ilyen óriási 
kéményű, vízözön előtti masinát; ablakán egykedvűen 
bámult ki a széles bajuszú, kövér képű mozdonyve
zető. A kémény sűrű füstfelhőket köpött valahová a 
barlang sötétbe vesző mennyezete felé. Kissé értetle
nül bámultad az egész képet: sohasem hallottad még, 
hogy a föld mélyében, bányákban vagy barlangokban,



gőz vasút közlekedne; szeretted volna tudni, hogyan 
tisztítják meg a folyosók levegőjét a füsttől, de aztán 
mégis szükségtelennek tartottad megkérdezni. Csak 
egy csodálkozó pillantást vetettél az eltűnő füst után.

— Akár be is szállhat — mondta a vasutas. — 
Választhat, melyik kocsiba akar ülni.

— Jegyet hol kapok?
— Sehol, mert minős.
— Ez ingyen van?
— Ingyen. Azért ilyen úri.
Felkapaszkodtál a legközelebbi kocsi lépcsőjén. Oda

bent majdnem egészen sötét volt, csak a megállóhely 
világításából szűrődött be egy kevés fény a rárakó
dott füsttől és portól éppen csak áttetsző ablakon át.

— Remélem, nem fog félni? — kérdezte a vasutas. 
Fellépett utánad a lépcsőn, és behajolt az ajtón.

— Nem, dehogy . . .
— Gsak azért kérdezem, mert a világítás már rég 

elromlott, és van, aki fél a sötétben. Az ilyen mellé 
aztán be kell ülni, nyugtatgatni, szórakoztatni. Köny- 
nyen elvesztheti a fejét, és kiugrik a kocsiból. Biztos, 
hogy nem fog félni?

— Nyugodt lehet.
— Akkor jó . . .
A vasutas lelépett, becsapta az ajtót. Aztán harsá

nyan elordította magát: — Mihály, indíthatsz!
A mozdony óriásit füttyentett; a gőzsíp hangja fé

lelmetesen visszhangzott a föld alatti térségben, tá
voli rezdülései csak nehezen ültek el a folyosók te- 
kervényeiben; csupán az induló vonat pöfögése, a ke
rekek zakatolása nyomta el őket végleg. Szeretted



volna tudni, kinek szól ez a fütty, kinek jelez, kiket 
figyelmeztet, de tudtad, a gyorsan növekvő s végül 
teljesen körülölelő sötétségben erre nem kaphatsz vá
laszt. A rozzant vicinális egyre gyorsult. Sebessége 
egy idő múlva természetellenesnek tűnt.
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— Mi a nyavalyának utazik ilyen nehéz ládával? 
Ezen az isten háta mögötti vonalon! — Nyomban 
fölismerted az előbbi vasutas hangját; érezhetően in
gerült voilt: — Poggyászkocsi meg nincs. Hogy akarja 
ezt magával vinni?

A másik hang kissé reszelős volt, öregemberé lehe
tett. Nagyon határozottan válaszolt: — Márpedig 
nekem erre a ládára okvetlenül szükségem van! Nél
küle föl se szállók!

Alomból riadhattál föl; hogy a vonat mikor állt 
meg, arról semmit sem tudtál. De rövid ideje veszte
gelhetett, a zökkenésére térhettél magadhoz. A vak 
sötétség eltűnt, kívülről ismét gyenge, rőt fény szi
várgott be; alighanem ugyanolyan boltozatos, pince
szerű megállóhelyen voltatok, mint amikor felszáll
tál. A két hang közben tovább vitatkozott; lehetsé
gesnek tartottad, hogy ők ébresztettek föl.

— Tőlem éppen vihetné — mondta a vasutas to
vábbra is jól kivehető bosszúsággal. — De hová akarja 
tenni? Ezek személykocsik, ha nem tudná. És az elő
írások . . .

— Na persze. . .  — dünnyögte a másik. — Az elő
írások . . .

Csend lett, majd a két hang halkabban váltott né
hány szót; nem értetted, mit beszélnek. Aztán újra 
tisztán hallottad a vasutas szavait: — Na, majd meg



próbáljuk valahogy. De ezt még fölrakni se lesz köny- 
nyű. — Hangján már alig érzett valami nyoma a 
bosszúságnak. — Elbírjuk ketten? Magával aligha.

— Meg kell próbálni — mondta a másik.
A vasutas azonban kirántotta a kocsi ajtaját: — 

Itt van még? Nem ugrott ki? — kiáltott be hozzád 
a sötétbe.

— Segíthetek valamit?
— Van itt egy láda. Dögnehéz. Majd mi föladjuk, 

maga meg húzza beljebb.
Odalenn a vasutas és a magas, sovány ismeretlen 

— mindkettőjüket csak árnyképszerűen láthattad — 
megemelt egy jókora ládát, és feléd nyújtotta. Sike
rült egy fémfület kitapogatnod. Megragadtad, és 
húzni kezdted, de az ajtó keskenynek bizonyult.

— Nem megy be a kurvája — szitkozódott a 
vasutas. — Élére kell állítani.

Így mégiscsak boldogultatok: beoipeltétek a ládát, 
s ugyancsak élére állítva elhelyeztétek az egyik ülé
sen. Az új utas, amennyire láthattad, ősz hajú, szikár 
öregúr, szintén felszállt, s kissé félrehúzódva leült 
melléd a kényelmetlen, keskeny fapadra.

— Így ni! Most együtt vannak. Legalább disku- 
rálhatnak egy kicsit — jegyezte meg a vasutas. Aztán 
feléd fordult: — Maga meg vigyázhat rá. Nehogy 
túlságosan megijedjen. Sokszor éppen az ilyen öregek 
gyulladnak be legjobban.

Erre semmit se szóltál. Ügy rémlett, megvetésből 
az öregember is szó nélkül hagyta a megjegyzést. 
A vasutas távozott, becsapta az ajtót; nyomban utána 
máris hallottad harsány „Mihály, indíthatsz!” kiál
tását. Miközben a vonat elindult, pár pillanatig azt



szeretted válna tudni, vajon ez itt az indítás előírá
sos módja-e, vagy csak a vasutas elvesztette a sípját. 
A mozdony füttye most is óriási volt, visszhangja 
csak nehezen ült el.

Ismét teljes sötétségben robogtatok tovább, a csat
togó kerekek zajába burkolózva. Űtitársad nem szólt 
hozzád, s bár a közétek telepedett szótlanság feszé
lyezett, talán éppen a vasutas beszélgetést ajánló sza
vai miatt te sem voltál képes elindítani a társalgást. 
Pedig úgy érezted, ez talán a tájékozódás kedvéért 
is ajánlatos lenne: hátha az öregúr többet tud a vonat 
úticéljáról, meg hogy valójában hol is vagytok, sőt 
esetleg a fűtő által említett titokzatos Legfelsőbb Hi
vatalról is vannak pontosabb értesülései. Nem tud
tad ugyan biztosan, ő is oda igyekszik-e, de valahogy 
feltételezted; arra gondoltál — a láda is erre enge
dett következtetni —, talán nálad sokkal felkészül
tebben indult útinak. Valami ürügyet kerestél, hogy 
megtörd a csendet, de valahogy feszélyezve érezted 
magad, annak ellenére, hogy a hosszú hallgatás is kí
nosan hatott rád. Közben a „gyorsvicinális” , ahogy 
magadban elkeresztelted, váratlanul kifutott a föld 
felszínére.

Elsőnek azt állapítottad meg, hogy nagyon hosszú 
ideje utazhatsz már: magad mögött hagyhattad az éj
szakát, az alig átlátszó ablaküvegen átszivárgó pisz
kosszürke fény nappalra vallott. Felálltál, és leeresz
tetted az ablaktáblát; mélyet lélegeztél, tüdődet friss 
levegővel töltötted meg.

Az elmaradó táj azonban kietlen vidéknek lát
szott. A sínpár szeszélyesen egymásra hajigáit, kopár 
sziklák között, a növényi élet semmi jeléről sem



árulkodó kőrengetegben kanyargóit, néha éppen csak 
átbújva a meredek sziklafalaik szorítása között, más
kor viszont mély szakadékok mentén, amelyek he
lyenként oly közel voltak a még most is meglepő 
sebességgel robogó vonathoz, hogy ha történetesen ki 
akartál volna lépni a kocsi ajtaján, rögtön a mélybe 
zuhantál volna; mindenfelé kopasz és rendkívül me
redek hegyeket láttál. Elképzelni sem tudtad, hol le
hetsz. Valami karsztos vidéken? A Dolomitok szik
lái között?. . .  Vagy talán nem is a földön?. . .  A 
vidék akár holdbéli tájnak is beillett volna.

Ekkor szántad csak magad megszólalásra: — Fur
csa egy vidék — mondtad félig-meddig úgy, mintha 
hangosan gondolkodnál.

— Az. Kétségtelenül. — Az öregúr kissé mintha 
megkönnyebbült volna, amiért végre megtörted a 
csendet.

Most nyílt csak alkalmiad jobban szemügyre venni: 
redőktől barázdált arcát — hetven és nyolcvan kö- 
zöttinek látszott, de talán túl is a nyolcvanon — 
legfőképpen egyfajta szigorúság jellemezte, amit kie
melt az erős, hajlott orra fölötti mély, kettős homlok
ránc az orrtőtől a szájszegletig futó két hatalmas redő 
pedig valami keserű vonást toldott ehhez; bozontos 
szemöldöke alól feléd tekintő ártatlan, nefelejcskék 
szempárja viszont ellentétben állt vele. Homlokát 
megtoldó kopaszsága a feje tetején meglepően dús, 
fehér hajzatnak adott helyet; önkéntelenül is elkép
zelted, hogyan loboghat a szélben.

— Vajon merre járhatunk? — kérdezted.
Űtitársad finoman elmosolyodott, szeme most ele

venen csillogott: — Gondolja, hogy fontos ez? A je



lenlegi körülmények között? — Pár pillanatig für
készve szemlélt. — Legfelsőbb Hivatal? — kérdezte 
aztán. Odahaza egyszer, az orvosi rendelő várószo
bájában, influenza járvány idején ugyanezzel a hang
súllyal kérdezte tőled valaki: „Ázsiai?” Alighanem 
az is magas, sovány öregember volt.

Az intézmény nevének hallatára kissé fellélegeztél: 
más is tud róla, nemcsak a fűtő. — Igen . . .  — felel
ted tétován; magad sem tudtad, miért, de valami szé
gyenfélét érezték — Oda szeretnék eljutni. Nem tu
dom, síik erű 1-e . . .  De remélem . . .

— Egyelőre mást nem is tehetünk — válaszolta 
az öregúr enyhe grimasszal. — Meddő reménykedésre 
vagyunk kárhoztatva.

— Biztos, hogy meddő? — kérdezted szorongva.
— Mondják, hogy nem biztos — hangzott a vá

lasz. — Ám az is elég, ha problémánk megoldását egy 
intézménytől várjuk. Ez ugyanis azt jelenti, hogy 
kegyelemért fordulunk hozzá. Nem valami lélekvidító 
szituáció: kén ye-ked véne ki vagyunk neki szolgáltat
va. Mellesleg, mi dolga a hivatallal?

Kissé vonakodtál bevallani utad célját: attól tar
tottál, útiitársad kiábrándíthat, közölheti veled, hogy 
kérelmeddel oda ugyan hiába fordulsz. — A felesé
gem autóbaleset áldozata lett. . .  Nem tudok bele
nyugodni az elvesztésébe. Mindössze huszonhárom 
éves volt. . .

— Szomorú eset — mondta az öregúr bólogatva, 
de mintha csak illemtudásból mutatott volna megér
tést.

— Gondolhatja, hogyan hat ez az emberre — 
folytattad hangodban egy kis megbántottsággal. —



Mit gondol? Számíthatok rá, hogy a hivatal tesz az 
érdekemben valamit?

Útitársad tanácstalan arcot vágott: — Alig hiszem, 
hogy sakkal többet tudok a hivatalról, mint maga. 
Legfeljebb annyit, hogy informátorom szerint a Leg
felsőbb Hivatal hatáskörébe megoldhatatlan problé
mák megoldása és teljesíthetetlen óhajok teljesítése 
tartozik. Szerintem ez alig több a semminél..  .

Te azonban valahogy biztatónak találtad a hiva
tal hatáskörének ezt a megfogalmazását. Ügy érezted, 
problémád, illetve kívánságod éppen ilyen jellegű. De 
kicsit talán önmagadat is áltattad, amikor ennek han
got adtál: — Nem tudom . . .  Nekem azért ez vala
hogy biztatónak tűnik . . .  Rajtam legalábbis csak egy 
ilyen hatáskörű intézmény segíthetne. — Fanyarul 
elmosolyodtál; azt hitted, így álcázhatod szemedben 
a reménysugárért való könyörgés fényét.

Az öregúr ajkát biggyesztette: — Sajnos, ez még 
nem zárja ki a feltevést, hogy humbug az egész. Na
gyon is valószínűnek tartom, hogy merő propagan
dáról van szó.

Szükségét érezted, hogy minden szalmaszálba 
megkapaszkodj, útitársad szkepszisére rendkívül ér
zékenyen reagáltál: — Nem bízik a hivatalban?

— Nem túlságosan.
— A létezésében sem hisz?
— Egy egészen kicsit. Még ha kissé nehezen is il

leszthető bele mindabba, amit a világról tudok. De 
legjobban az zavar, hogy hivatalról van szó. Tapasz
talataim alapján nem tudom elhinni, hogy egy hiva
tal képes legyen bármit is megoldani.

Nem tudtál mindjárt válaszolni. Zavarodban oiga-
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rettára gyújtottál, útitársadat is megkínáltad. Az 
öregúr vastag borostyánkő szipkáit vett elő a zsebé
ből; ahogy szájába vette, úgy hatott, mintha sziva
rozna: arra gondoltál, talán szivarozott is valamikor, 
s a szipka ennek emlékét őrzi, ajkai nyilván vasta
gabb tárgyhoz szoiktaik . . .  Egyébként az öregember 
lénye nyugtalansággal töltött el; semmiképpen sem 
erre a mindenben kételkedő magatartásra volt most 
szükséged. Arra gondoltál, odalenn, a nyirkos folyo
sókon botorkálva mennyivel több reményt és elszánt
ságot éreztél: a fűtő mozdulatainak magabiztossága 
akkor bizalmat és erőt kölcsönzött neked.

Később mertél csak megszólalni: — Ha ennyire 
nem bízik a hivatalban, miért keresi föl mégis?

Az öregember keserűen elmosolyodott: — Mond
hatnám azt is, hogy idült hülyeségből. De talán mond
juk inkább, hogy a kétségbeesés kényszerített rá.

— Akárcsak engem — sóhajtottad.
— Akárcsak magát. És mert máshonnan még any- 

nyi segítséget sem várhatok, mint amennyit ez az 
állítólagos intézmény nyújthat. Persze nyilván van 
különbség is a kettőnk helyzete között. Maga pél
dául egészen normális embernek látszik.

Kérdőn néztél útitársacLra: — Normálisnak? Ezt 
nem egészen értem.

— Arra gondolok, hogy a maga esetében szó sem 
lehet semmiféle hülyeségről. Kétségbeesése tökéletesen 
érthető. Útra kelése könnyen megmagyarázható, 
mondhatni magától értetődő. Seniki se nyugszik bele 
egykönnyen szeretett élettársa elvesztésébe. Eljárása 
tehát normális. Am nem bizonyos, hogy az enyémet 
is annak találná.



— Nem tudhatom, miről van szó — mondtad tar
tózkodva.

— Érdekli, mórt estem kótsógbe?
— Nagyon érdekel! Biztos vagyok benne, hogy 

rendkívül komoly célból határozta el magát erre az 
útra. — Ügy érezted, nemcsak udvariasságból mon
dod ezt; el sem tudtad képzelni, miről is lehet szó.

— Ahogy vesszük. Szempont kérdése — hangzott 
a felelet. — Az is lehet, hogy célom nagyon is ko
molytalan. — Az öregúr mélyet szívott cigarettájá
ból, magasra fújta a füstöt.

— Nem hinném . . . Ezt igazán nem tudom elkép
zelni . . .  — válaszoltad kissé zavartan. Nem tudtad 
hová tenni útitársadat: furcsa szavai ellenére külsejét 
komolynak, tiszteletreméltónak találtad.

Az öregúr rövid, kétlépcsős nevetést hallatott: — 
Na persze. Nyilván úgy gondolja, hogy egy ilyen 
tisztes külsejű vénemberről igazán nem lehet semmi 
hebehurgyaságot feltenni. Lehetséges azonban, hogy 
mégis ilyesmiről van szó, mivel a betegség, amiben 
szenvedek, a legtöbb embernél, ha ugyan egyáltalán 
jelentkezik, többnyire csak pubertáskori zavarként 
lép föl, és ugyanolyan gyorsan elmúlik, mint a ka
maszkori pattanások. De talán jobb, ha nyíltan meg
mondom, miféle kórról van szó. . .  — Bizalmasan 
hozzád hajolt, és szégyenlősen suttogva vallotta be, 
hogy kamaszéveiben a fejébe vette, életét az emberiség 
hasznára fordítja, és minden erejével igyekszik hozzá
járulni a világ megváltoztatásához, dolgainak rende
zéséhez.

— Bizonyos korban valamennyien álmodozunk 
ilyesmiről — jegyezted meg megértőén. De valahogy



nem voltál biztos benne, elmondhatnád-e magadról is 
ugyanezt.

Nem tudtad miért, útitársad pillantásának hatására 
elvörösödtél. — Na persze — mondta az öregúr. — 
Csakhogy én máig se gyógyultam ki ebből a rögesz
méből. Nálam teljességgel elmaradt a megkomolyo- 
dás. Betegségem neve gyógyíthatatlan komolytalan
ság. Súlyos, nehéz eset.

Nem tudtad, ámulnod vagy nevetned kellene-e. — 
Én inkább tiszteletreméltónak érzem — mondtad bi
zonytalanul.

— Érezze, ha jólesik. A tisztelet olosó, és nem ráz. 
A maga fajtájabeliek többnyire ezzel honorálnak. — 
Az öregúr megint nevetett; arcának két keserű redő- 
jével párhuzamosan most több kisebb ránc is kelet
kezett. — De jobb, ha mégse tisztel — mondta aztán 
elkomolyodva. — Többnyire azokat tiszteljük, aki
ket nem értünk. Inkább szedje össze az eszét, és pró
báljon megérteni. . .

— Ezt szeretném . . .  Tehát azért kívánja fölkeresni 
a Legfelsőbb Hivatalt, hogy ettől az izé . . .  betegsé
gétől megszabadítsák. Én legalábbis így értettem . . .

— Nem egészen értette — mondta útitársad ked
vetlenül. — Vannak hisztérikus betegek, akik ragasz
kodnak a betegségükhöz. Úgy érzik, részükké vált, 
nélküle önmagukat veszítenék el, nem lenne értelme 
az életüknek. Ezért aztán mindent elkövetnek, hogy 
ki ne gyógyuljanak belőle. Számukra a betegség fog
lalkozást, sőt hivatást jelent. . .  — Keserűen fölneve
tett, majd mindinkább belefeledkezve szóáradatába, 
arról beszélt, hogy úgy látszik, jómaga is ilyen ember 
lehet, mert mi tagadás, a boldogtalan emberiség sorsa



még ma is sokkal jobban izgatja, semhogy megenged
hetőnek tartaná kívánni a gyógyulást. Ellenkezőleg: 
mivel már minden egyébbel hiába kísérletezett, csík 
az maradt hátra, hogy a Legfelsőbb Hivatal, úgy lát
szik, ugyancsak ellankadt gondviselő figyelmét hívja 
föl az emberiséget sújtó és fenyegető veszedelmekre. 
— Bizonyára észrevette, milyen nehéz ez a láda — 
jegyezte meg. — Nyilván csodálkozott is rajta.

— Észrevettem. Valóban nehéz — ismerted el.
— Nem csoda — hangzott a felelet. — Az em

beriség megoldatlan és katasztrófával fenyegető prob
lémáit tartalmazza.

— Ezt megint nem értem.
— Pedig egyszerű — kezdte magyarázni útitár

sad. — Rövid és tömör jelentésekben foglaltam össze 
a világunkat sújtó bajokat és szerencsétlenségeket. De 
bármennyire igyekeztem is szűkszavú lenni, mégis alig 
tudtam lezárni a ládát. Pedig igazán csak a legéletbe
vágóbb kérdésekre szorítkoztam. Ha valamennyi 
problémát felöleltem volna, most nyilván egy hatal
mas könyvtárat szállító különvonattal utazhatnék. 
Persze szerepel az anyagban néhány megoldást ajánló 
szerény javaslat is. Miután a világ dolgait intéző 
bölcs államférfiaknak nem kellettek, vagy nem tud
tak mit kezdeni velük, most megpróbálom a hivatal 
nyakába varrni őket.

— Tehát reméli, hogy a hivatal segítségével sike
rül őket megvalósítani? — vetetted közbe élénken. 
Úti társad szavaiból úgy vetted ki, mégiscsak határo
zott tervei és elképzelései vannak a hivatallal. Ez 
kissé felvillanyozott.

— Egyáltalán nem remélem — válaszolta az öreg



ember, hangjában dacos bosszúsággal. — Csak éppen 
mindent meg szeretnék tenni. Korábban minden lehe
tőt elkövettem, most a lehetetlent kísérelem meg. 
Mindig azt vallottam, hogy mindent el kell követ
nünk, mielőtt a vereségbe belenyugodnánk.

— Nem remél, és mégis útra kel? — Az öregúr 
beszéde félelemmel töltött el. Miféle bizonytalanság 
és kilátástalanság felé utazol ezen a furcsa vona
ton?

Ütitársad széttárta a karját: — Vannak helyzetek, 
amikor az ember nem az agyával, inkább a zsigerei- 
vel remél.

Erre nem tudtál válaszolni. Néhány percen át 
mindketten szótlanul cigarettáztatok. Arra gondoltál, 
lényegében te is inkább csak a zsigereiddel reméltél, 
amikor minden ésszerű érv ellenére a fűtő nyomába 
szegődtél. Mégis, valahová máris eljutottál. És vala
hová ennek a vonatnak is el kell jutnia, hiszen oly 
sebesen halad, s te annyi elszántsággal vágtál neki 
az útnak. Igaza kell hogy legyen a fűtőnek: amíg nem 
nyugszik bele az ember ..  . Aztán az iránt érdeklőd
tél, miféle problémákról is szólnak a jelentések, ame
lyeket a hivatalnak továbbít. Nem tudtad, valóban 
érdekel-e ez, vagy csak szükségét érzed megtörni az 
egyre nyugtalanítóbb gondolatokkal telítődő csen
det.

Útitársad mintha leolvasta volna arcodról érzései
det; hangján érzett, hogy kételkedik őszinteségedben: 
— Komolyan érdekli ez?

Kicsit sértődötten kezdted bizonygatni, hogy na
gyon is érdekel; alapjában véve meggyőződésed volt, 
hogy nem tekintesz közömbösen a világ dolgaira, az



öregember arcáról azonban félreérthetetlenül lerítt, 
most se veszi egészen komolyan, amit mondtál, sőt 
úgy tetszett, mintha éppenséggel kiskorúnak tartana 
ahhoz, hogy küldetésének jelentőségét képes légy fel
fogni. Aztán, mintha rendkívül nehéz, de elháríthatat
lan feladathoz kezdene, mégis felsóhajtott: egymás 
után sorolta fel a felszínesen általad is ismert világ- 
problémákat, a háborús veszélyt, a fegyverkezési ver
senyt, az egyes országokban uralkodó éhínséget, más
hol pedig azokat a bajokat, amelyek a túlzott bőség 
következtében ütik fel a fejüket, megemlítette az el
nyomást, a tudatlanságot, a közönyt és a fanatizmust, 
a különböző előjelű diktatúrákat, a folyóvizek és 
a levegő szennyeződését, tehát mindazt, amivel, ha 
csak felütötted az újságot, rögtön szembekerültél, s 
amiről, ha nem is akartál odafigyelni, akkor is hal
lottál, ami a levegőben volt. . .  — És hát itt van 
mindenekelőtt a legégetőbb és a legszövevényesebb 
kérdés — mondta aztán, s a „demográfiai robbanás
ról” kezdett beszélni, arról, hogy nemsokára csak 
állóhely jut mindenkinek a földön. — Erről persze 
nyilván hallott m ár?. . .  — Elismerted, hogy igen. 
Valahányszor erről olvastál, kissé mintha szédültél 
volna. Mégis, az egészet valahogy a távoli jövő kö̂  
débe veszőnek érezted, főleg pedig számodra kö
zömbösnek, nem rád tartozónak. Nem egészen értet
ted, hogyan izgathatja magát valaki emiatt.

Amikor kissé gunyoros hanghordozással megkér
dezte tőled, mi a véleményed erről a kérdésről, .moso
lyogva vállat vontál, azt felelted, elképzelhetetlen
nek tartod, hogy ez az „állóhely-állapot” csakugyan 
bekövetkezzen.



— Megesett már, hogy olyasmi következett be, 
amit senki sem tudott elképzelni — mondta erre az 
öregúr mindinkább állandósuló, fölényes mosolyával, 
s megjegyezte, hogy persze az állóhelyet nem szó 
szerint értette, ilyen formában nem is következhet be.
— Viszont az a kérdés, miért nem.

— Mert közben bizonyára történik valami — 
mondtad óvatosan. — Fordulat a fejlődésben. Ami 
más irányba tereli a dolgok menetét.

— Na látja! — hagyta helyben űtitársad elisme
rően. — Újabb kérdés azonban, milyen fordulatról 
is lehet szó. Katasztrófáról? Kontinensekre kiterjedő 
éhhalálról? Talán a gombák kalapjai borítanak ár
nyat civilizációnk fölé, és gondoskodnak a kellő rit
kításról? Vagy pedig az emberiség megtanul ésszerű 
gátat vetni saját rákszerű túlburjánzásának? Jól je
gyezze meg! Ezen fordul meg minden.

Erőtlenül próbáltál meg ellenkezni, valójában az 
egész dolog nem érdekelt annyira, hogy komolyan 
belelovald magad a vitába, sohase értetted igazán a 
szenvedélyes vitatkozókat, útitársad azonban így is 
keményen letorkolt, amikor félénken annyit mondtál, 
mégse hiszed, hogy ennyire drámai legyen a helyzet.
— Ne higgye, hogy olyasmin rágódom — mondta ki
vörösödve —, ami csak a távoli jövőben jelent majd 
komoly gondot. Sok ország lakossága máris súlyos 
ínséget szenved, s emellett tekintélyes számban írás- 
tudatlan. És éhségében és tudatlanságában mindenek
előtt önnön létszámának gyors megnövelésén fárado
zik. Tehát gyönyörű távlatok elé nézünk . . .  — Újabb 
óvatos közbevetésedre pedig, miszerint úgy tudod, 
földünkön az élelmiszer-termelés lehetőségei még



egyáltalán nincsenek kimerítve, csak dühösen legyin
tett: — Na persze, a mezőgazdaság fejlesztése, algák, 
fehérje petróleumból stb . . .  — mondta indulatosan, 
aztán valamennyire megenyhülve elismerte, hogy mind
ezekben szintén lehet valami, nem, távol áll tőle, hogy 
lebecsülje a tudomány várható sikereit, ám az ered
mény mindenképpen csak korlátozott lehet, s mér
hetetlen rövidlátásnak nevezte, hogy ezt a kérdést 
többnyire csak valami közellátási problémának fog
ják fel. Nagyon tévedsz, ha azt hiszed, mondotta, 
hogy ez csupán élelem vagy akár lakások, iskolák, 
kórházak, ruházkodás, fűtőanyag, munkalehetőség és 
egyéb hasonlók kérdése. Nem, ez végső fokon a sza
badság kérdése is. — Az ember a szabadság fogyasz
tója is — magyarázta —, még ha többnyire csak mód
jával veheti is ki a részét belőle. És minden egyes 
lélek, amellyel az emberiség számbelileg gyarapodik, 
csökkenti az egy főre eső szabadság mennyiségét. Nem 
állítom persze, hogy a szabadság mennyisége eleve 
adott és semmiképpen se növelhető, de félek, hogy 
ezzel még inkább az a helyzet, mint az élelmiszer
termeléssel : lemarad a szaporodás üteme mögött. . .  
— Részletesen kifejtette, hogy még a különböző köz
ellátási problémák sikeres megoldása esetén is legfel
jebb valami szükségállapot lenne az eredmény, ami 
minimálisra csökkentené az egyén lehetőségeit: egy 
ilyen társadalomban az egyes ember legfőbb feladata 
az lenne, hogy ne sokat ficánkoljon, hanem szép 
csendben teljesítse a kötelességét, puszta csavarrá si
lányulna egy óriási gépezetben, amely kizárólag bio
lógiai létének feltételeit biztosítaná. Feltette a kér
dést, mi értelme lenne egy ilyen civilizáció létezésé



nek . . .  Meglehetősen zavartan és szórakozottan, mégis 
bizonyos érdeklődéssel hallgattad, ez az érdeklődés 
azonban jobbára az öregúr személyének szólt, s nem 
annyira annak, amiről beszélt, inkább egyfajta cso
dálat volt. Figyelmed időnként elterelődött, nem vol
tál mindig képes nyomon követni útitársad fejtege
téseit.

— És a megoldás? — kérdezted, amikor elhallga
tott, s parányira szívott cigarettavégét kihajítva az 
ablakon, mintegy szavai hatásá/t figyelve, rád tekin
tett. A szeméből feléd sugárzó, roppant, lefegyverző in
telligencia valahogy nem engedte, hogy hangot adj iga
zi gondolataidnak. Nem mertél így szólni: „öregember 
létére mért nem igyekszik inkább hátralevő éveit szé
pen, békességben leélni?,, Tekintetének tükrében mint
ha szélesebb nyilvánosság előtt lettél volna: értekez
leten vagy ülésen, ahol nem illendő és ajánlatos sze
mélyes érdekeink szemérmetlen mutogatása, csakis 
közérdekről illik szólni; vagyis sok dologban kell ér
deklődést mutatni, amit legbelül nem vesz komolyan 
az ember, érzéseid ellenkezőjét szimulálni. Persze meg
figyelted már, hogy vannak emberek, akik mindig 
úgy viselkednek, mintha nagygyűlésen lennének: je
lenlétük többnyire kellemetlenül érintett, zavarba ej
tett. — Csakugyan kíváncsi vagyak, mi lehetne erre 
a megoldás.

— Még azt is tőlem várja? — Útitársad hangja kö
tekedő volt.

— Az előbb bizonyos megoldásokról volt szó. Kü
lönféle javaslatokról. . .

— Ha éppen érdekli, elmondhatom. Nagyon egy
szerű . . .  — Az öregember arca most mintegy azt su



gározta, hogy amit mondani akar, talán maga sem 
veszi egészen komolyan: — Mindössze hárommilliárd 
embert kell rávenni, hogy mondjon le saját létszámá
nak további növeléséről. Lehetőleg békés úton, de ha 
másképp nem megy, hát kényszerrel. Szabadságkor
látozás a szabadság érdekében. Klasszikus recept. 
Megjegyzem, akár átoknak is tekinthetjük, hogy a 
szabadság egyik fajtája mindig csak a másik korláto
zása árán állhat fenn vagy jöhet létre. Én pedig abból 
indulok ki, hogy az embernek ez a biológiai szabad
sága a legelemibb ugyan, de a legprimitívebb is. Így 
talán nem olyan nagy kár érte.

Hangodhan bizonyos kihívással kérdezted meg, 
hogy vajon miféle hatalommal lehetne rákényszeríteni 
az emberek tömegeit, legfőképpen az írástudatlano
kat, hogy lemondjanak „biológiai szabadságukról” .

Az öregúr csodálkozó pillantást vetett rád: — El
felejtette volna, miféle vonaton ülünk? Hogy hová 
igyekszünk?

— Miért felejtettem volna el? Nem értem.
— No lám! Még csak nem is gondol arra, hogy 

amennyiben a felesége életben marad, úgy eszébe sem 
jut erre az útra vállalkozni. Ugyanígy én is, ha azt 
hinném, létezik valami igazán hathatós és gyors meg
oldás . . .  De talán hagyjuk ezt! Nem ez az egyetlen 
probléma, amit ládámban és szegény szenilis fejemben 
magammal cipelek. Valamennyi rendkívül szórakoz
tató. Vagy már betelt velük?

— Nem, dehogy. Nagyon is érdekelnek — vála
szoltál sietve. Az előbbi úticélodra emlékeztető sza
vak aggodalommal töltöttek el, az Ági sorsával való 
példálózást pedig éppenséggel tapintatlanságnak érez



ted. Ügy vélted, jobb, ha tovább folytatod a beszél
getést, főleg, hogy figyelmedet eltereld helyzetedről.

— Rendben van. Akkor nézzünk egy másik kér
dést. Nyilván tudja, hogy azokban az országokban, 
ahol általános az anyagi jólét, a termelőmunka a leg
többek számára lélekölően unalmas. Ahol meg nem 
az, ott nem valami eredményes. Vagyis hát nincs más 
hátra, mint minél előbb itt is megfosztani az embert 
a munka minden örömétől.

— Igen, tudom. Ezt ismerem . . .
— És mit gondol? Jól van ez így?
— Bizonyára nem . . .
— örülök, hogy egyetért velem. És ha lenne va

lami használható javaslata, kitörő örömmel üdvözöl
ném.

— Javaslatom? Nekem?
— Miért? Aztt mondta, komolyan érdeklik az ilyen 

problémák.
Hirtelen úgy érezted, elvörösödsz az öregember le

leplező pillantásától. — Sajnos, az a helyzet, hogy 
ritkán érek rá ilyesmiről olvasni. Munka után nehe
zére esik az embernek komoly társadalmi kérdéseket 
tanulmányozni. . .

— Embere válogatja — mondta űtitársad szára
zon. — Mi a foglalkozása?

— Építészmérnök vagyok.
— Értem . . .  — jegyezte meg az öregúr inkább 

csak önmagának.
Kissé megbántódtál: — Nem tetszik a foglalkozá

som?
— Semmi kifogásom ellene. Nagyon hasznos és 

szép foglalkozás. Fedelet kell biztosítani a szaporodó



emberiség feje fölé. Csak éppen sajnálom, amiért egé
szen természetesnek tartja, hogy ezenkívül ne is ko- 
nyítson máshoz. Nem szaíkmába vágó, tehát nem 
érdekel. íme, civilizációnk egy újabb bokros és el
ágazó problémája. A specialista, aki osak a maga dol
gával törődik.

— Mért baj az, ha mindenki a magáét tudja? 
Feltéve, ha csakugyan tudja.

Az öregúr előnehajok; két könyökével a térdére 
támaszkodott, vastag, kék erekkel behálózott, májfol- 
tos kezeit egymásba kulcsolta: — Nem az, hogy tudja, 
hanem hogy csak azt tudja. És hogy többnyire nincs, 
aki ezeket a tudásokat egybehangolja, vagy ha van, 
nem hallgatnak rá. Nyilván nem is gondolt még rá, 
hogy világunkban az egyes szakterületek veszélyez
tetik egymást, s persze az egészet is, aminek részét 
képezik. A rész az egész helyére pályázik, mégpedig 
azért is, mert minden szakterületen belül más gondol
kodási rendszer alakult ki, na és persze azért is, mert 
az ember szereit fontoskodni. Még ha eltekintünk is 
a szent önérdektől, amitől pedig lehetetlen eltekinte
nünk, akkor is egy tábornok egészen más eszközökkel 
kívánja boldogítani a világot, mint egy diplomata, 
prédikátor, forradalmár, üzletember vagy kiberneti
kus, úgyhogy félő, a boldogítási szándékoknak ez az 
összeütközése egy szép napon katasztrófába torkollik. 
Ügy fest a dolog, mintha egy beteget a diagnózis ki
mondására hivatott belgyógyászt maguk közül szám
űző, hibbant szakorvosok hada igyekezne gyógyítani. 
A bajt mindenki a saját szakterületén véli fölfedezni, 
a páciens pedig a sok belé fecskendezett gyógyszertől 
és a rajta elvégzett műtétet tömegétől egyszer csak



johblétre szenderül. Vagyis az emberiséget még a sok 
ügyedéin segíteni akarás miatt is életveszély fenyegeti. 
Tudja követni a gondolataimat?

— Azt hiszem,, igen . . .  — Kissé mintha szédültél 
volna. — Ha jól értettem, úgy tekint az emberiségre, 
mint valami súlyosan beteg szervezetre . . .  — E pil
lanatban jó diáknak érezted magad.

Űtitársad azonban lehűtött: — Attól tartok, hason
latom nem volt éppen a legjobb. Mivel akármennyire 
szeretném is szervezetnek tekinteni, az emberiség sok
kal jobban hasonlít valami kezdetleges moszat- vagy 
penészgomba-telepre. Képtelen igazán egybeforrott 
szervezetté válni. Betegséghez ez aligha hasonlítható: 
ehhez legalább egyetlen történelmi 'korszakot kellene is
mernünk, amelyet némi joggal az egészség korának ne
vezhetünk. Szívesebben beszélnék fejlődési rendelle
nességről, a fejlődés aránytalanságáról. Itt van pél
dául az az óriási különbség, ami a tudományos-tech
nikai civilizáció fejlettsége és az emberi együttélés 
fejlettségi foka között mutatkozik. Talán bizonygat
nom sem kell, hogy a mai technikai színvonalhoz 
mindenképpen egy harmonikusabb, magasabb rendű 
szervezetre emlékeztető állapot illene, de természe
tesen olyan, hogy ennek az egyén se lássa kárát. 
Persze ez a hasonlat is sántít kissé. Mert hogy ez az 
állapot mindmáig nem következett be, az ugyan na
gyon is fejlődési zavarnak látszik, ám hogy valóban 
erről van-e szó, azt csakis akkor dönthetnénk el, ha 
legalább még néhányat ismernénk azok közül a hoz
zánk hasonló, állítólagos észlények alkotta civilizá
ciókból, amelyek, messze szemJhatárunk mögött, biz
tosan léteznek valahol. Ezek történelmének ismerete



nélkül nem tudhatjuk, hogy fejlődésünkben mi a ren
des v a g y  rendellenes. . .  De talán túl messze is ka
landoztam. Az emberiség olyan, amilyen, semmihez 
sem hasonlítható. A lényeg az, hogy okvetlenül csi
nálni kell vele valamik. Sürgősen, amíg nem késő.

— És? Mit lehetne tenni? — kérdezted szórakozot
tan. Kezdtél végiképp lemondani róla, hogy az öreg
ember fejtegetéseit figyelemmel kísérd és megértsd. A 
kerekek zakatolásába vegyülő kiselőadás folyamatos 
áradását mégis kellemesen zsongítónak érezted. — 
Biztosan erre nézve is van valami érdekes javas
lata.

— Már hogyne volna — nevetett föl az öregem
ber. — Dugig vagyok javaslatokkal. Szívesen elmon
dom, ha előbb tiszta szívből kacag egyet rajtam. Mert 
javaslatom a hülyeségig naiv, annyira, hogy megva
lósításához aztán csakugyan nélkülözhetetlen a mi 
állítólag mindenható hivatalunk közreműködése. Egy 
egyetemes, a föld valamennyi országát magába fog
laló világállamról álmodozom. Megalakulását olykép
pen képzelem el, hogy a földgömbünkön ormótlanul 
és visszataszítóan elterpeszkedő államkolosszusokat 
(különben is csak bajnak hozta létre őket a történe
lem) előbb apró, kedves kis államocskákra szabdal
juk, majd a többi kisebb állammal együtt alárendel
jük őket világállamunk központi hatalmi szerveinek. 
Ugye, nagy kedve lenne kezébe venni a szabóollót? 
Csak így képzelhető el, hogy a nagyhatalmaik ne fü
tyüljenek minden központi rendelkezésre vagy közös 
határozatra. Ez a világállam lenne mindennek a kez
dete, nélküle lehetetlen remélni bármelyik nagy kér
dés hathatós megoldását. Nem eredeti elgondolás, azt



viszont nyilván eszébe sem jut kétségbe vonni, hogy 
csupa realitás.

— De azért szép elképzelés. . .  — Nem tudtad, 
mért éppen ezek a szavak jönnek a nyelvedre. Csak 
éppen mondani akartál valamit.

Ütitársad gúnyosan biccentett. — Ezt nem is mond
hatta volna szebben. Sajnos, a legtöbb szép elképze
lés megvalósíthatatlan. Nem könnyű eldönteni, azért 
megvalósíthaitatlan-e, mert szép, vagy azért szép, 
mert megvalósíthatatlan.

— De talán mégis lehetne kezdeni vele valamit — 
mondtad tétován. Nem sok értelmét láttad a beszél
getés folytatásának. Különös úitkársadat alapjában 
véve fantasztának tekintetted, de továbbra is retteg
tél, hogy gondolataiddal, megválaszolatlan kérdéseid
del magadira maradsz.

— Ügy gondolja? Mondja meg hamar! Mert én, 
megvallom, nem tudom, mi lehetne az.

— Azt hiszem, valahogy meg kellene magyarázni 
a világnak, mért van szükség egy ilyen államra — 
mondtad hirtelen. — Részletesen kifejteni, milyennek 
kellene lennie. Megírni egy könyvben . . .  — Nagy 
csodálkozásodra azon kaptad magad, hogy a lelke
sedés hőhulláma csap át rajtad. Utoljára középiskolás 
korodban ereztél hasonlót, amikor még előfordult, 
hogy teljes hévvel, minden hátsó gondolat nélkül áll
tái ki valami mellett. De ugyanilyen érzés .töltött el 
akkor is, amikor még kisdiákként néhány társaddal 
elhatároztátok, rajzszöget tesztek egy rigolyás, utált 
tanárotok székére. Tisztán emlékeztél: már a puszta 
szándéktól is mennyire hősnes érezted magad. Pár pil
lanatig mintha valami rég elveszettnek hitt tárgyra



bukkantál volna. Ez lenne hát a kamaszbetegség, ami
ből az öreg képtelen kigyógyulni? — Mást persze 
én se tudok mondani . . .

Űtitársad átható pillantást vetett rád: — De amit 
mondott, komolyan gondolja?

— Komolyan . . .
Az öregúr fanyarul elhúzta a száját: — Látszik, 

hogy még nem írt könyvet. Különben tudná, hogy a 
mi korunkban elképzelni sem lehet meddőbb és hiá
bavalóbb foglalkozást.

— Miért? ön  írt? — pillantottál hirtelen útitár
sadra. Arca máris kifejezte a választ: nem voltál va
lami buzgó olvasó, mégis, a feltevésre, hogy talán 
valami híres, esetleg Nobel-díjas íróval hozott össze 
a sors, bizonyos megilletődöttséget érezték

— Éppen eleget ahhoz, hogy meggyőződhessek e 
mesterség reménytelenségéről. Elhiheti, ha mondom, 
hogy soha, egyetlen korban sem jelent meg még a tö
méntelen ostoba és haszontalan könyv mellett annyi 
nagyszerű és okos könyv is, mint manapság, ám még 
talán sohasem voltak olyan kevés hatással a történe
lem alakulására, mint a mi korunkban. De talán in
kább bemutatkozom: doktor Máté Bernát vagyok. 
Hallotta már ezt a nevet?

— Máté Bernát? — ismételted. Rögtön tudtad, 
még eddig sohasem találkoztál vele. — Sajnos, nem. 
Pedig bizonyára illett volna . . .

— Sose mentegetőzzön. Csöppet sem lep meg, hogy 
nem cseng ismerősen a fülének. Korunk szellemi ki
válóságait, különösen ha filozófusokról van szó, szé
les körökben nem szokás ismerni.
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— Elnézést. Mindenesetre nagyon örülök. . .  — 
Magad is bemutatkoztál.

— Persze most nyilván szerénytelennek tart, s meg
lehet, az is vagyok — mondta különös útitársad.,— 
De mentségemre szolgáljon, nem én tiszteltem meg 
magamat először ezekkel a jelzőikkel, amelyek kü
lönben ötvenesztendős munkásságom szinte egyedüli 
eredményének számítanak. No de mit gondol, miről 
szólnak ezek a nagy elismerést kiváltó könyvek?

— Bizonyára arról, amiről beszélgettünk. Az em
beriség bajairól.

— Érdekes, eltalálta — mondta továbbra is gu
nyorosan Máté doktor. Aztán fokozódó indulattal 
folytatta: — Mert mindazt, amiről itt futólag szól
tam, és persze sok egyebet is, imponálóan, sőt elret
tentőén vastag kötetekben rég kifejtettem már. Sőt, 
végtelen naivitásomban még küzdeni is megpróbáltam 
elképzeléseim megvalósításáért. Részt vettem vagy fél
tucat ország forradalmi megmozdulásaiban. Többször 
ültem, egy ízben kötél is fenyegetett. Később, látszó
lagos győzelmek után, tanácsadással kezdtem foglal
kozni. Megpróbáltam néhány egyszerű és magától ér
tetődőnek látszó dolgot riasztóan szemellenzős és két- 
ségbeejtően középszerű, de annál hatalomvágyóbb po
litikusok fejébe verni, abban a reményben, hogy va
lamit talán mégiscsak megvalósíthatok elképzeléseim
ből. Ennek érdekében néha szinte még a feneküket is 
kinyaltam, alakoskodtam, kompromisszumokat kötöt
tem. Ültem a történelemcsinálók páholyában is, és a 
szent összetartás kedvéért nemegyszer szavazatomat 
adtam olyan határozatokra is, amelyekről már akkor 
tudtam, hogy az emberi hülyeség csúcsaiként vonul



nak majd be a történelembe. Aztán dacoltam, ágál
tam, amíg csak politikai realizmustól csöpögő társaim 
imponáló határozottsággal ki nem penderítettek ma
guk közül. Főleg pedig tiltakoztam, tiltakoztam, til
takoztam. Mert újabban már szinte az jelentette szá
momra a főfoglalkozást, hogy az emberiség ellensé
gei, a különböző nagyhatalmak különböző agressziói 
és atrocitásai ellen protestáljak, még csak nem is re
mélve, hogy szavamnak valami foganatja lesz. Éppen 
csak azórt, nehogy bárki is a vétkesek közti cinkos 
némaság vádjával illethessen. És most itt ülök ezen 
a nem is tudom, hová haladó vicinálison, hogy mint 
valami becsapott és megvert, szülői védelmet kereső 
kisgyerek panaszra menjek valahová — a sóhivatalba, 
íme, javaslatának eredménye.

Utóbbi szavait már egészen kivörösödve, majdnem 
kiáltva mondta, azután dühösen legyintve elhallga
tott. Heves felindulásában sípolva-fújtatva szedte a 
levegőt. Olyan arccal fordult el tőled, mintha sze
mélyét sértetted volna meg. Úgy látszott, egyelőre 
nincs is szándékában szóim hozzád.

— Bocsásson meg — motyogtad zavartan. Magad 
se tudtad, miért is mentegetőzöl.
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Az újra rád szakadt csendben ismét kibámultál az 
ablakon. Időérzékedet mintha elvesztetted volna, nem 
tudtad, mikor kezdted észrevenni az élet edső jeleit 
a tovatűnő sivár tájon. De a kopár, többnyire fehér 
vagy sárgásszürke sziklatömbök foghíjai között ki
sebb kiégett, füves térségek kezdtek feltünedezni, he
lyenként a hasadékokban néhány csenevész bokor is 
megkapaszkodott. A sápadt, szürkéskék égen néha 
egy-egy parányi, de lassú szárnycsapásaiból ítélve, 
nagy testű madár lebegett: sasoknak vagy keselyűk
nek vélted őket. Aztán egyszerre, három zörgő osontú 
tehenecske társaságában, az első, számodra ismeretlen 
viseletbe öltözött embert is megpillantottad. Másod
percekig láthattad csak, közvetlenül a vonat mellett 
suhant el, úgy tűnt, egykedvűen bámulja a szerel
vényt. Később a leomlástól és a szél tovaseprő ere
jétől nagy kövekkel védett, gondosan körülbástyá
zott szántóföldeket is láttál: sekélyen, kezdetlegesen, 
talán faekével fölszántott földek voltak, a barázdák 
rögei között is mindenfelé kisebb-nagyobb kövek lát
szottak; sovány termést hozhattak, úgy tetszett, kol
dusszegény, elmaradott nép tengődhet rajtuk. De a 
kietlen, csupakő vidék után még az életnek ezeket az 
ellenséges szorításban vergődő jeleit is úgy üdvözöl
ted, mint a reménység első üzeneteit. Arra következ
tettél, hogy valami település, feltehetőleg város felé



közeledtek, amely talán a titokzatos Legfelsőbb Hi
vatalit .is magában rejti.

Ütitársadra pillantottál: mintha időközben lehig- 
gad-t volna. Szádat éppen szóra akartad nyitni, hogy 
közöld vele észrevételeidet, amikor szinte egyszerre 
figyeltél föl a vonat lassulására és az ajtó nyílására. 
A sovány vasutas jó reggelt kívánt, majd rekedtes 
hangján közölte, készülődjetek a leszállásra, a vonat 
nemsokára megérkezik.

— Hová? — kérdezted ifcgatottan. Máté doktor 
is felütötte fejét, kérdőn tekintett a vasutasra.

— A végállomásra. A vonat nem megy tovább.
Ezernyi kérdés bizsergetett, valamennyire egyszerre

szerettél volna választ kapni: — És mi a neve a vá
rosnak, ahová megérkezünk? A végállomásnak?

— Nem város. Csak falu. Nyomorúságos fészek. 
Igazi isten háta mögötti hely.

Nem valami biztatónak érezted a választ: — De 
hogy hívják? A nevét szeretném tudni.

— Azt nem tudom. Lehet, hogy nincs is neve. Mi 
csak úgy nevezzük, hogy a végállomás. Mivel a vonat 
nem megy tovább.

— Minden helységnek van neve. Még a legutolsó 
falunak is.

A vasutas tarkójára tolta a sapkáját. — Erre már 
én is gondoltam — felelte vállat vonva. — Többször 
is. Érdekes, mielőtt megérkezünk, majdnem mindig 
elhatározom, megnézem, ki van-e valami írva az 
állomásépületre, de a végén csak elfelejtem. Pedig 
több mint tizenöt éve járok már ezen a vonalon.

— De hát, hogy lehet az? — kérdezted csodál
kozva.



— Talán mert mégse érdekel igazán. Tudom, nem 
tudom, egyre megy. Nem lesz nagyobb tőle a fizeté
sem.

— És a Legfelsőbb Hivatal? Itt van a faluban?
A vasutas olyan arcot vágott, mintha kettőig se 

tudna számolni: — Hivatal? Nem tudom, miféle hi
vatalt keres.

Hirtelen idegesség fogott el: — Sohase hallotta még 
az utasoktól, hogy a Legfelsőbb Hivatalt keresik?

— Sose kérdeztem őket, milyen ügyben utaznak. 
Magúiktól se kérdezem. Úgysem lesz nagyobb a fi
zetésem.

Máté doktor, aki eddig háttérben maradt, rosz- 
szallóan a fejét csóválta: — Magát csak a fizetése 
érdekli?

A vasutas dacosan vetette föl a fejét: — Csak! — 
jelentette ki ellentmondást nem tűrő hangon. Aztán 
valamivel enyhébben hozzátette: — Amit nem tud
nak, kérdezzék meg az állomásfőnöktől. Az ő dolga 
felvilágosításokat adni. ö t  ezért is fizetik.

Közben a vonat tovább lassított, majd zökkenve 
megállt. Leszállás előtt még egyszer kipillantottál az 
ablakon. Az állomás egyetlen szürke, kis kőépület 
volt, a helység nevét semmiféle felirat sem jelezte. 
Már ekkor feltűnt, mennyi fehér galamb kering a ház 
körül; mások a tetőre telepedtek, vagy lenn a por
ban csipegettek valamit. Az épület mögötti hegyolda
lon minden rendszer nélkül, néhány habarcs nél
kül összerakott, lapos tetejű, többnyire alaktalan 
kő viskó szomoikodott. Hamarjában nem is tud
tad miihez hasonlítani ezeket a primitív épít
ményeket: egyszer a tengermelléken láttál némileg



hasonló kőkunyhókat, de azok az efféle épít
kezés sokkal fejlettebb változatát képviselték. Csak 
mikor már leszállás közben Máté doktor ládájával 
bajlódtatok, jutott eszedbe, hogy valamikor egy régi 
útleírásban, kisázsiai falvakat ábrázoló képeken lát
tál ilyenfajta emberi lakhelyeket: arra gondoltál, be
lül sötétek, rossz szagúak lehetnek, falaikon bizonyára 
nyüzsögnek a férgek, ember és háziállat közösen él 
bennük. E pillanatban lehetségesnek tartottad, hogy 
rossz vonatra szálkái, vagy pedig a fűtő téged ép
pen becsapott, mint Máté doktort a maga informá
tora. Kilépve a vágómból, újra megdöbbentél, micsoda 
vidékre érkeztél. A táj még itt a falu közelében is 
sivár volt, bár a hegyoldal lankásabb, talajborította 
lejtőjét a falu lakosai résziben fölszántották; a fel tö
retlen részeket apró, sárgára perzselt fű nőtte be, 
hármas-négyes csoportokban kis sovány tehenek és 
tarka keoskék legelésztek rajtuik. Feljebb itt is kopár 
sziklák meredeztek, a falu mögötti láthatárt zord, 
tarajos hegygerinc zárta le.

— Na, ez is megvan — mondta a vasutas, miután 
a ládát a földre huppantottátok. Fölegyenesedve a de
rekát tapogatta; úgy tűnt, csak színészkedik, annyira 
súlyosnak mégsem találtad. — A jó édesanyját! — 
tette hozzá nagyot fújva. — Hogy lehet ilyen nehéz 
ládával utazni? Látja — fordult az éppen lelépő Máté 
doktorhoz .—, a barátja okosabban csinálta! Semmit 
se hozott magával.

Máté doktor a még mindig erősen lihegő vasutasra 
pillantott: — És a többiek? Akik máskor utaznak 
ide? Azok is üres kézzel jönnek?

— Majdnem mindig — felelte a vasutas. — Talán



éppen azért jönnek, mert semmijük sincs. — Pár pil
lanatra elhallgatott, majd valahová a távolba révedve 
hozzátette: — Csakugyan, meglehet. Azért jönnek 
ide, mert mindemből kifosztották őket. Olyanoknak 
látszanak, mint akiknek semmijük se maradt. . .  Iga
zán érdekes, hogy erre nem is gondoltam eddig . . .

— És itt? — kérdezte Máté doktor. — Kapnak 
valamit?

— Nem tudom. Lehet, hogy csak ők hiszik ezt. 
De lehet, hogy tényleg kapnak. Állítólag. így mond
ják.

— Na látja — csapott le az öregúr —, valamit 
csak hallott a hivatalról!

A beesett arcú ember kissé sunyin mosolygott: — 
Ügy fél füllel. De sose érdekelt igazán. Úgyse lesz 
nagyobb a fizetésem. — Sietve máris felhágott a lép
csőre, ahonnan, mielőtt eltűnt volna a kocsi belsejé
ben, még hanyagul intett egy lassan felétek közeledő 
vasutasruhás alak felé, majd ismét hatalmasan elkur
jantotta magát: — Mihály, indíthatsz! — A kis vonat 
füttyentett, s megfordulva a hurokvágányban vég
ződő sínpáron, pöfögve visszaindult.

— Ügy látszik, mégse egészen mese ez a hivatal. 
Vagy ha mégis az, hát meglehetősen elterjedt — je
gyezte meg Máté doktor. — A többit talán megtud
juk ettől a jó embertől. Nyilván ő az állomásfőnök. 
Remélem, beszédesebb lesz.

— Gondolja, hogy a hivatal itt van? — kérdezted 
kicsit elfúló hangon. Nehezen tudtál úrrá lenni izgal
madon.

— Lehet itt is. Éppúgy, mint máshol. Vagy se
hol.



— De ha itt van, mért helyezték ilyen eldugott 
helyre? Mintha csak azt akarnák, hogy minél nehe
zebb legyen rátalálni.

— Alighanem azt is akarják. Minden hivatal ter
mészetéből adódik, hogy igyekszik akadályokat gör
díteni a hozzá fordulók elé. És ha tényleg megoldha
tatlan kérdések megoldásával foglalkozik, akkor ez 
különösképpen érthető. Másképp az illetékesek nem 
győznék a munkát.

A la/S9an felétek tartó, tömzsi, gyermekien kerek arcú 
és feltűnően csöpp szájú vasutas végre hozzátok ért. 
Feje körül galambok rajzottak, egyikük egy pillanatra 
a sapkájára telepedett.

— Ugye, milyen kedves állatok? — szólalt meg a 
sapka tulajdonosa, meglepően vékony hangon, széles 
mosollyal, de minden előzetes üdvözlés nélkül. — 
Biztosan maguk is nagyon kedvelik őket. — Választ 
nem is várva, füle mögül sárga ceruzacsonkot kapott 
le, s a kezében tartott notesz lapjára két apró vona
lat húzott. — Csak ketten vannak? — kérdezte bizal
matlanul, mint aki el akarja kerülni a későbbi meg
lepetést.

Megnyugtattátok, hogy annyian vagytok, azután 
Máté doktor megkérdezte tőle, ő-e az állomásfőnök. 
Megkönnyebbülést éreztél, hogy útitársad kivette 
szádból a szót. Nem bántad volna, ha a továbbiak
ban végleg magára vállalja a kérdezősködő s általá
ban az útvezető szerepét. Szívesen vetted volna, ha 
más gondolkodik és cselekszik helyetted.

— Igen, kérem, az vagyok, szolgálatukra — adta 
meg a vasutas a felvilágosítást továbbra is mosolyog
va; sebes beszéde furcsa ellentétben állt lassú, álmos



mozdulataival. — Meg általában is, afféle mindenes. 
De taláin tessék befáradni! Bizonyára szomjasak, éhe
sek, és talán le is pihennének egy kicsit. — Megfor
dult, s a minduntalan fejére, vállára telepedő galam
bok kíséretében a ház felé indult.

— És ezekről a dolgokról mind maga köteles 
gondoskodni? — kérdezte Máté doktor, akivel kö
zösen cipelve a ládát, elindultatok az állomásfőnök 
nyomába. Meglepett, hogy az öregember milyen 
könnyen viszi a terhet, elcsodálkoztál korához képest 
fürge járásán, egyenes tartásán.

Az állomásfőnök hátrapillantott a válla fölött: — 
Hát hogyne, kérem — felelte Önérzetesen. — Hiszen 
itt én vagyok a hivatal megbízottja.

Máté doktor rögtön lecsapott a „hivatal’* szóra, 
mégis úgy tette föl a kérdést, mintha fogalma se len
ne, miről van szó: — Miféle hivatalé?

— Természetesen a Legfelsőbb Hivatalé. — Az 
állomásfőnök arcán most az önérzetnek egy magasabb 
foka tükröződött; úgy válaszolt, mintha valami egé
szen magától értetődő dolgot kérdeztek volna tőle. 
— Nekem kell itt gondoskodnom mindenről. Az uta
sok ellátásáról és kényelméről. És persze nekem kell 
megszervezni további útjukat is. El kell indítanom 
őket a Legfelsőbb Hivatal felé. Vagy önök talán nem 
oda igyekeznek?

— De igen. Valami ilyenfajta intézményt kere
sünk. Azt hittük, itt -találjuk a faluban. — Az öreg
ember hangján világosan érezted, sohasem hitte ezt 
komolyan, csak a bővebb magyarázat kiugratására 
szánta e megjegyzést. De magad is tisztában voltál 
már a helyzettel: mélységesen csalódva vetted tudo



másul, hogy a jelek szerint még hosszú út előtt áll
tok.

Az állomásfőnök nem is mulasztotta el megerősí
teni ezt a feltevést: — Hát kérem, ez súlyos és saj
nálatos tévedés — mondta, miután galambjaira pil
lantva, ragyogó szemmel kétszer egymás után megje
gyezte: „ugye, milyen kedves állatok” . — Ebben a 
faluban csaik egyszerű, szegény és írástudatlan pa
rasztok élnek. Annyi közük van csak a hivatalhoz, 
hogy közülük kerülnek ki a karavánok kísérői, és ők 
adják a szükséges málhás állatokat is. Ennek fejében 
a hivatal védelmét élvezik. Egyebek mellett a hiva
tal gondoskodik az esőről is, ami nem csekélység ezen 
a száraz vidéken.

— Vagyis a falu környékét bőséges esők öntözik?
— kérdezte Máté doktor továbbra is puhatolózva.

Az állomásfőnök a fejét rázta: — Ez azért túlzás.
De hát be kell érnünk azzal, amit a hivatal a maga 
végtelen kegyességében juttat nekünk.

Az épület ajtaja előtt letéve a ládát, Máté doktorra 
pillantottál, de arcáról csak a saját gondolataidat ol
vashattad le: „na, nem valami fényesek a kilátások” .
— Értem — jegyezte meg az öregúr aprót bólintva.
— Tehát amíg a falu nem élvezte a hivatal védelmét, 
még kevesebb esett.

Az állomásfőnök, miután kinyitotta az ajtót, felé
tek fordult. Arcán bizonyos meghökkenés látszott: — 
Én úgy tudom, ez a falu mindig is a Legfelsőbb Hi
vatal védelmét élvezte. Másképp elképzelhetetlen . . .  
Na de tessék befáradni. A feleségem azonnal hozza 
az ebédet.

— Köszönjük. Elsősorban felvilágosításokra va-



gyúrok éhesek — mondta Máté doktor, miközben a 
sötét, nehéz szagtól terhes helyiségbe léptetek. — Járt 
már a Legfelsőbb Hivatalban?

Az állomásfőnök amúgy is ártatlan csecsemőarca 
most még csodáJkozóbbá vált: — Arra gondol, hogy 
én?. . .  Hogy én jártam-e a hivatalban? Személye
sen?

— Nem értem, mért csodálkozik annyira ezen a 
kérdésen.

— De uram! Hát én ide vagyok rendelve. Nem 
hagyhatom el az őrhelyemet. Alkalmazott vagyok, 
nem ügyfél. . .  És igazán, még sohasem gondoltam 
komolyan, hogy fölkeressem a hivatalt. . .  De pa
rancsoljanak helyet foglalni. No lám! Kérdéseik any- 
nyira megleptek, hogy még a legelemibb udvariassági 
szabályokról is megfeledkeztem.

Ezt már te sem álltad meg szó nélkül: — Hát még 
sohasem adódott megoldhatatlan problémája? — ültél 
le egy ütött-kopott, gyanús tisztaságú konyhaszékre. — 
Sohasem érte még pótolhatatlan veszteség? Amibe nem 
tudott belenyugodni? ..  .

Az állomásfőnök előbb még csodálkozó arcán most 
beletörődő és megbocsátó szelídség áradt szét: — Meg
oldhatatlan problémám akadt éppen elég. Meg pótol
hatatlan veszteségem is. De én mindig szépen bele
nyugodtam, hogy a problémáim megoldatlanok ma
radnak, és a veszteségeimbe is beletörődtem. Pedig fő
leg az utóbbiakból ugyancsak kijutott nekem . . .  — 
Arról kezdett beszélni, hogy egész életében fiúra vá
gyott, született is hat fiúgyermeke, ám még párnapos 
korukban mindegyiküket elragadta a halál. Egy-egy 
ilyen esetben valóban mindig meg is fordult a fejében,



hogy talán föl kellene keresnie a hivatalt, hátha segít
hetne rajta. Csak hát az odafordulok, magyarázta, 
rendszerint nagyon kitartó és elszánt, sőt, nehogy zo
kon vegyétek a megjegyzést, végtelenül makacs és ön
fejű emberek, míg belőle éppen ezek a tulajdonságok 
hiányoznak. — Tudom, ha útnak indulnék — mondta 
bizonyos mélabúval —, az első akadály láttára visz- 
szafordulnék. De lehet, hogy a visszatéréshez se Lenne 
elég erőm. Csak ülnék, ott maradnék, ahol éppen va
gyok.

— Furcsa — mondtad elképedve. — Ezt igazán 
nem értem. Hogyan törődhet bele így, hogy semmi
képpen se teljesülhet, ami után áhítozik?

Az állomásfőnök most is csak szelíden mosolygott, 
széttárta karját: — Ilyen a természetem, mást nem 
mondhatok. Lehet, hogy ez is a hivatal gondoskodá
sának köszönhető. Vagy talán a hivatal már eleve 
ilyen belenyugvó emberek közül választja ki megbí
zottjait, nehogy saját kívánságaikkal hátráltassák a 
munkáját. Könnyen meglehet, hogy így van, ám nem 
tudom, nem is firtatom, nem tartozik rám. Nekem 
itt vannak a galambjaim. Ezek a végtelenül kedves 
állatok mindenért kárpótolnak. . .  — Továbbra is 
mélázó szelídséggel mosolygott rátok, majd miközben 
te azt latolgattad, hogy türelmetlenül feltóduló kér
déseid közül melyiket is tedd föl előbb, eddigi moz
dulataihoz képest szokatlan fürgeséggel ugrott föl: 
— De most már igazán ehetnénk — mondta a szom
szédos helyiség ajtaja felé tartva. — Én magam, mi 
tagadás, éhes vagyok. Megnézem, hogy áll a feleségem 
az ebéddel.

— Na, mit szól a dolgok állásához? — kérdezte



Máté doktor, amikor egyedül maradtatok a seszínű, 
fekete leprafoltos és érezhetően avas szagú, viaszos
vászonnal leterített asztal mellett.

Nem tudtál mindjárt válaszolni. A helyiség — bú
torzata alapján inkább konyha, de tűzhely hiányá
ban talán mégis szoba — nyomasztóan hatott rád. 
Számtalan zümmögve kavargó légytől sűrű levegőjét 
áporodottnak érezted. Az öregúr arca hasonló érzé
sekről árulkodott: tekintete homályosnak és fáradt
nak látszott, szemei mintha még jobban üregük mé
lyére húzódtak volna. Arra gondoltál, reményei nem
rég még sokkal elevenebbek lehettek, mint ahogy mu
tatta.

— Másképp képzeltem mindent — mondtad az
tán.

— A dolgok többnyire másmilyenek, mint ahogy 
elképzeljük őket — felelte a filozófus. — De mit is 
képzelt?

— Az egész utat sokkal rövidebbnek hittem — 
mondtad sóhajtva. — Végül is halaszthatatlan ügy
ről van szó. A kórházból úgyszólván megszöktem a 
feleségem halála elől. Kérdés, meddig hagyhatom így 
függőben a dolgokat?

— Megértem a türelmetlenségét, de engem első
sorban mégsem a kárba veszett idő aggaszt.

— Hanem? Mi mástól tarthatnánk?
— Attól, hogy a mi sóhivatalunk nem nyújt igazi 

megoldásokat. Bizonyára hallotta, amit az előbb ez a jó 
ember mondott. Hogy a hivatal emberei talán va
lamennyien hozzá hasonló, sorsukba alázattal bele
törődő teremtmények. És ha ez így van, könnyen 
meglehet, hogy ügyfeleiket is ilyenné kívánják vál



toztatni. Hátha osak lelki vigaszra, afféle malasztra, 
azaz maszlagra számíthatunk. Ha biztosan tudnám, 
hogy így van, máris szedném a sátorfámat és visz- 
szafordulnék. Nyilván maga sem lelkesedik az ilyes
miért.

Zavarodban egy legyet bámultál az asztal lapján, 
amint tisztálkodva hátsó lábával végigseperte a szár
nyát. — Akárhogy legyen is, mindenképpen tovább
megyek — szólaíltá'l meg daeosan; torkodban sós szo
rítást érezték Görcsösen kapaszkodni kívántál vala
mibe. Egy pillanatig arra gondoltál, jó ideje talán 
álomban történik veled minden, s rettegtél a felébre
déstől. Hátha kiderül, hogy nincs is semmiféle alá- 
szállás, Legfelsőbb Hivatal, osak a kórház és te, hogy 
átvedd a halotti bizonyítványt.

— Helyesen teszi — hallottad közben a filozófus 
hangját, s ez valamennyire megnyugtatott. — Legyen 
kitartó, konok és keményfejű. Ne engedje miagát cél
jától eltéríteni. Persze magam sem fordulok vissza. 
Bíznunk kell, még a tapasztaltaik ellenére, is, hogy a 
szívós, kitartó küzdelem elnyeri jutalmát. Csügged
nünk már osak azért se szabad, mert helyzetünk elég 
bizonytalan ahhoz, hogy éppen a számtalan ismeret
len tényező miatt akár reményteljesnek is tarthassuk. 
A reményt éppúgy a még ismeretlen faktorok jelen
tik, miint a kétségeket. Kétségbeesésre csakis akkor lesz 
okunk, ha úgy találjuk, egyikre sincs már lehetősé
günk, ha megszűntek számunkra a távlatok é s . . .

— íme, máris itt az ebéd — kiáltotta harsányan 
egy gőzölgő tállal belépő, nagydarab, lompos asszony 
kíséretében az állomásfőnök, félbeszakítva Máté dok
tor alighanem hosszúnak indult fejtegetését. Kerek



arca fénylett az izzadságtól és a lelkesedéstől. — Igaz, 
csupán nagyon egyszerű étekkel szolgálhatok — 
folytatta szétrakva a tányérokat, arcán jól megfi
gyelhető örömmel, ami talán azért is fakadt dalra a 
képén, hogy a nyilván szépnek és választékosnak ér
zett „étek” szó eszébe jutott. — Sajnos, ebben a sze
gény, de becsületes emberek lakta faluban egyéb rit
kán kerül az asztalra. De ha megkóstolják, nyomban 
rájönnek, páratlan a maga nemében. Nagyszerűen ké
szíti a kedves feleségem, akit ezennel vagyok szíves 
bemutatni önöknek. — Szeretettel simogatta meg a 
testes asszony vaskos, meztelen karját, aki azonban 
kifejezéstelenül, szinte bambán bámult rátok.

— Süketnéma — sietett magyarázattal szolgálni 
az állomásfőnök, s egy szuszra mindjárt elmondta, 
hogy házassága boldogságát valószínűleg az asszony 
süketnémaságának köszönheti, ö  ugyanis, amint bi
zonyára észrevettétek, meglehetősen beszédes termé
szetű, s ily módon feleségével nagyszerűen kiegészítik 
egymást, gyakran órákon át mesél az asszonynak, s 
közben cseppet sem zavarja, hogy egy szavát sem 
érti. Megtanította időnként bólogatni, mintha figyelné 
szavait, olyan illúziót kelteni, mintha értené is őket, 
ám hogy mégsem ért belőlük semmit, az, amellett, 
hogy nem mondhat nekik ellent, még azzal az előny
nyel is jár, hogy az asszony még gondolatban sem 
formálhat róluk véleményt, s így ő, az állomásfőnök, 
nyugodtan mondhat akármilyen ostobaságot, ami ép
pen eszébe jut. Ami pedig a gyermekeit illeti, talán 
jobb is, hogy nem maradtak életben: valószínűleg szin
tén süketnémák lettek volna, Így hát minden úgy jó, 
ahogy a hivatal bölcs rendelkezése értelmében tör



tént. . .  — Na de tessék már hozzálátni — mutatott 
aztán a tálra. — Finom főtt máié, kecsketejjel. Ki
tűnő, majd meglátja . . .

Kissé riadtan pillantottál a tálon tornyosuló, nagy 
halom sárga masszára. Zavarodban a veled szemben 
ülő Máté doktor gőztől elfátyolozott arcáról próbál
tad leolvasni, milyen érzéseket vált ki belőle a tál, 
az azonban semmit sem fejezett ki. Kissé nehezen, 
de mégis rászántad magad, hogy hozzáfogj; az első 
néhány kanál után a továibbiak lecsúsztatása már 
könnyebben ment. Kissé restellted is magad, amiért 
helyzeted ellenére is törődsz vele, hogy mi kerül eléd 
az asztalra.

A táplálkozás művelete mintha megváltoztatta 
volna a lassúnak és tunyának ható, de bőbeszédű 
állomásfőnök természetét. Az első kanál után elné
mult, láthatólag minden energiáját az evésre fordí
totta. Teljes figyelem-összpontosítással kanalazta a 
tejjel bőségesen meglocsolt máiét; homlokára kövér 
cseppekben ült ki a veríték, intenzív csámcsogásához 
felesége is hozzátársult. Csak az ebéd vége felé szán
tad rá magad, hogy megtörd a csendet.

— Hosszú még az út a hivatalig? — tetted föl a 
kérdést.

Az állomásfőnök úgy emelte föl fejét, mint aki 
mély vízből bukik felszínre. Láthatólag időre volt 
szüksége, hogy felfogja szavaid értelmét, mert csak 
jó néhány másodperc múlva adta sajnálkozva tud- 
todra, hogy fogalma sincs róla, milyen messze esik 
ide a hivatal, mindössze azt tudja, hogy „ott kell 
lennie valahol a hegyeken túl” .

— Ezeken a magas hegyeken túl? — Hirtelen ag-
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godalom fogott el: semmi gyakorlatod a hegymászás
ban. Az állomásfőnök tele szájjal erősítette meg fel- 
tévedésed; úgy tűnt, élvezi ijedelmedet. — Át kell 
kelni a hágón. Meglehetősen kimerítő út lehet. Jó
magam semmi pénzért sem vállalkoznék rá.

Az asztal fölött Máté doktorra pillantottál: arcán 
világosan megmutatkozott az aggodalom. — No, ezt 
az utat aligha az én csontjaimnak találták ki — je
gyezte meg. — De hát általában, hogyan történik az 
átkelés? Az előbb valami karavánokat említett.

— Igen. Az ideérkező utasokból időnként karavá
nokat szervezünk.

— Időnként? — A filozófussal szinte teljesen egy
szerre szisszentetek föl.

Házigazdátok nyugalmát láthatólag cseppet se bil
lentette föl a mindkettőtökön eluralkodó izgalom: — 
Igen, természetesen időnként. Megvárjuk, amíg lega
lább tizenkét utas összeverődik. Ez a minimális en
gedélyezett lélekszám. Azután szamarakra ültetjük 
és néhány vezető meg hajcsár kíséretében útnak in
dítjuk őket. De sajnos, nincs szerencséjük: a legutóbbi 
karaván éppen tegnap ment el.

— És? — kérdezted elhűlve. — Ez most mit je
len?

— Mindenképpen azt, hogy egy ideig kénytelenek 
lesznek itt várakozni.

— Egy ideig? . . .  Mennyi ideig?
— H á t. . .  Legalább öt-hat napig. Jelenleg gyér 

az utasforgalom, úgyhogy körülbelül ennyi időbe te
lik, amíg a szükséges tizenkét ember összejön. De elő
fordult már, hogy tíz nap, két hét is eltelt két ka
raván indulása közt. Az érkező utasok száma vona



tönként nagyon eltérő, majdnem lehetetlen előre ki
számítani az indulás napját. De azért valószínűleg 
egy héten belül mégis elindulhatnak. Addig majd el- 
töltik valahogy az időt. Elbeszélgetnek velem, néze
getik a galambjaimat, vagy sétálgatnak itt a faluban 
és környékén.

Erre képtelen voltál mindjárt válaszolni. Az állo
másfőnök most már szinte leplezetlenül vigyorgó ar
cába bámultál; az elfogyasztott (habarcsszerű kukorica
liszt-tömeg súlyos sálihalomként feküdt a gyomrod
ban. Egy pillanatig kedved lett volna megütni az ál
lomásfőnököt. De közben már érlelődött benned az 
elhatározás: akármi történjen is, semmiképpen se vagy 
hajlandó napokon át itt rostokolni; útra kelsz, akár 
egyedül is, egyetlen tarisznyával és vándorbottal, bár
milyen veszélyek leselkedjenek rád.

— Csakhogy az én dolgom nagyon sietős — szó
laltál meg hirtelen. — Nekem nincs időm várakozni! 
— Aíhogy ezt kimondtad, rögtön arcodon érezted 
Máté doktor aggodalmas és egyben szemrehányó pil
lantását: kitalálta szándékodat, s neheztel érte. És 
neheztelése jogos is lenne, ha csakugyan cserbenhagy
nád: ládájával nehezen boldogulna egyedül, s nyil
ván ő sem szívesen várna, amíg a karaván összeáll; 
és kérdés, ott aztán kikkel kerülne össze, ki lenne 
segítségére. Mégis azt tartottad, az öregembernek be 
kellene látnia, a te ügyed most sürgősebb, s ha csat
lakozna hozzád, csak megnehezítené utadat, vagy ép
pen lehetetlenné tenné. Valószínűleg nem is bírná a 
fáradalmaikat. Zavartan vontad el róla tekintetedet.

— Mindenkinek sietős az útja, aki idejön — hal
lottad közben az állomásfőnök hangját. Továbbra is



bőszítő nyugalommal beszélt, majdnem álmos han
gon. — Mégis mindenkinek meg kell várnia a dolgok 
szabályos menetét.

— És ha egyedül nekivágnék? — kérdezted égő 
arccal. — Ha nem várnám meg a karavánt?

— Nem valószínű, hogy célhoz érne. — Az állo
másfőnök keze fejével megtörölte a száját; a lompos- 
lomha asszony lassan szedegetni kezdte a tányérokat 
és kanalakat. — Könnyen eltévedhetne a száraz, kiet
len kőrengetegben, és szomjan veszne. Ilyen vállalko
zásra ne is tessék gondolni. Magáért engem felelősség 
terhel. Ha v-alamd baja történne, magam is rosszul jár
hatnék . . .

Kifejezéstelen arccal bámultál: a helyiség piszkos 
félhomálya reménytelenül nehezedett rád, áporodott 
levegőjének mintha minden atomját külön súlyként 
érezted volna. Elképzelhetetlen, hogy még napokat, 
esetleg egy hétnél is többet tölts ebben a nyomorú
ságos faluban, a szennyes, sötét kő viskók között, a 
tunya, de fecsegő állomásfőnök, süketnéma felesége 
és galambjai társaságában, * miközben ügyed sürget, 
egy percet sem veszíthetsz. Mit törődsz az előírások
kal, tilalmakkal, veszélyekkel? Vagy akár ezzel a hó
bortos, álomlovag öregemberrel? Hogy mi lesz vele 
és a ládájával? Képtelen voltál belenyugodni, hogy 
ne legyen lehetőséged előbb útra kelni.

A legkézenfekvőbb megoldásra gondoltál; négy- 
szemközt szerettél volna beszélni az állomásfőnök
kel. Ütitársad nem érezte ennyire feszélyezve magát. 
Kezét bizalmasan az állomásfőnök karjára tette:

— És ha szót értenénk? — kezdte az öregúr, be
esett ajkai körül hamiskás mosollyal. — Talán mégis



szerét lehetne ejteni, hogy mi ketten külön is elindul
hassunk! — A „mi ketten”-t különös nyomatékkai 
ejtette ki, közben rövid oldalpillantást vetett feléd. 
Arcodat még inkább égni érezted: mintha valami 
vizsgán buktál volna meg. Nem értetted, miért kel 
életre benned a feltevés: hátha ez valami próba volt, 
próbatétel, amitől a dolgok további alakulása függ. 
Ha így van, nem álltad meg. De az enyhítő körül
mény máris önmagát kínálta: végül is arról van szó, 
aki legközelebb áll hozzád. Bárki megértheti: nem 
törődhetsz másokkal.

Az állomásfőnök szemét lesütve a maszatos via
szosvásznat tanulmányozta, mintha először látná éle
tében. — Hát esetleg. . .  — nyögte ki nagy sokára, 
de aztán figyelmét újra az asztal lapjának szentelte.

Némi várakozás után Máté doktor megpróbálta to
vábblökni a mondatot: — Esetleg?. . .

Az állomásfőnölköt mintha álomból riasztották 
volna föl: — Tessék? Mondott valamit?

— Maga mondott. Elkezdte, aztán abbahagyta.
— Én?
— Igen. Maga. Azt mondta: „hát esetleg . . . ”
Az állomásfőnök úgy tett, mintha most kapna ész

hez: — Ja, igaz — ütött a homlokára. — Elnézést. 
Ebéd után mindig elpilledek kissé. Szóval. . .  hát 
esetleg lenne egy megoldás. . .  Persze szabálytalan . . .  
Én viszont szegény ember vagyok és a galambjaim 
is, bár rendkívül kedves állatok, ugyancsak sokba ke
rülnek. No és hát bizonyos kockázatot is vállalok . . .  
A dolog tehát attól függ . . .

— Tudom, mitől függ, felkészültem rá — mondta 
a filozófus továbbra is cinkos mosollyal, kabátja zse



béből elővéve pénztárcáját. Két tekintélyes, számodra 
ismeretlen, külföldi bankjegyet tett az asztalra. — 
Elég lesz? Kettőnkért persze.

Az állomásfőnök föl sem emelte tekintetét. Egyéb
ként együgyű, kifejezéstelen arca most titokzatosnak 
hatott: egyetlen rezzenéssel sem árulta el, /hogy elége- 
dett-e az összeggel. Szó nélkül eltette. — Annyit min
denképpen megtehetek, hogy a kettőjük nevét még a 
tegnap elment karaván névsorához írom. Talán még 
utol is érik. Szerencse dolga.

— És az utazás? — érdeklődött Máté doktor. — 
Ahhoz milyen segítséget kaphatnánk? A ládámat is 
el kell szállítani valahogy.

— Azt az öreg Tódorral beszéljék meg — világo
sította fel az állomásfőnök továbbra is lassú, álmos 
beszéddel.

— Az kicsoda?
— Szintén nagyon szegény ember, de biztosan meg 

tudnak vele egyezni. Afféle mindenes, fuvaros is meg 
vándorkeresfkedő. Áruval megrakott öszvérfogatával 
hetente kétszer földöcög a hegyek közé a pásztorok
hoz. Ő szokta elszállítani a magukhoz hasonló utaso
kat. Természetesen csak a pásztorokhoz, akik aztán 
átsegítik őket a hágón. Persze velük is meg kell ál
lapodni. Ugyancsak nagyon szegény emberek, viszont 
ez az egyetlen módja a továbbjutásnak. Egyébként 
minderről én hivatalosan semmit sem tudok.

— Ez csak természetes — felelte Máté doktor cin
kos hunyorítással. — Hálásan köszönjük a szívessé
gét.

— Ugyan, szóra sem érdemes — hárította el a



köszönetét az állomásfőnök olyan könnyedén, mintha 
csakugyan puszta szívességet tett volna. — Csak em
beri kötelességemet teljesítettem. — Pár pillanatig 
szinte önmagától meghatódva nézett rátok, és még 
a filozófus leplezetlenül gúnyos tekintetétől sem lát
szott zavartatni magát. Aztán felállt és hozzátette: 
— Talán az lenne a legjobb, ha mindjárt fölkeresnék 
az öreg Tódort. Az út ugyan kissé hosszú és fárasztó 
odáig, a falu túlsó végén lakik, a legmagasabban fek
vő házban . . .  Éjszakára természetesen mindkettőjü
ket visszavárom . . .

Az ajtóig kísért. Alig távolodtatok tőle néhány lé
pést, máris kavargó rajzással vették körül a csattogó 
szárnyú, szelíd, fehér galambok.

Szótlanul, komoran vágtatok neki az elszórtan 
épült viskók közti kapaszkodónak. Kis idő múlva 
aggódva tapogattad meg a pénztárcádat.

— Attól tartok — fordultál a filozófushoz —, itt 
alaposan megkopasztanak bennünket.

— Szegény emberek közt vagyunk — morogta 
az öregúr kedvetlenül. Láthatólag még mindig nehez
telt rád.

— Igazán restellem, hogy .helyettem is fizetett. 
Nem is tudom, hogyan köszönjem meg . . .  Lóhalálá
ban rohantam el hazulról, alig hoztam pénzt magam
mal, úgyhogy...

Útitársad indulatosan félbeszakított: — Inkább ne 
köszönjön semmit! Én szerencsére eléggé fölszereltem 
magam. Annyit mégis sikerült elérnem a világmeg
váltó könyveimmel, hogy ne legyenek anyagi gond
jaim. De ne ezért restellkedjen.

Harmadszor érezted, hogy elvörösödsz, arcod most



még erősebben égett: — Elnézést kérek . . .  ígérem, 
hogy . . .  vagyis rettenetesen bánt. . .

Máté doktor újra félbeszakított: — Rendben van, 
tudomásul veszem. — Aztán más hangon folytatta: 
— Az lesz a legjobb, ha kapcsolatunkat üzleti alapra 
helyezzük. Szükségem van magára, vénember vagyok, 
nehezen boldogulok kísérő nélkül. Tekintse hát úgy, 
hogy hozzám tartozik. A ‘költségeket viszont mindvé
gig én viselem. Megegyeztünk?

— Igen . . .  illetve . . .  akárhogy alakuljon is a hely
zet, az anyagi segítséget csakis ideiglenesen fogadha
tom e l . . .  Amennyiben épségben visszatérünk, okvet
lenül megtérítem a költségek rám eső részét. . .

A filozófus mintha tudomást sem vett volna sza
vaidról, figyelmét teljesen a meredek útnak szentelte; 
minduntalan sétapálcájával próbálta ki a talaj szi
lárdságát. A házak között lézengő falusiak egyked
vűen bámultak rátok, láthatólag hozzászoktak az ide
genekhez. Csak a rongyos vagy gyakran anyaszült 
meztelen gyerekek állták utatokat, visítozva ugrál
tak, kinyújtott tenyérrel aprópénzt kunyeráltak. 
Időnként egy-egy pillantást vetettél Máté doktorra: 
úgy 'látszott, elég jól bírja a kapaszkodót, mégis több
ször mintha kissé nehezen szedte volna a levegőt. 
Igyekeztél hozzászoktatni magad a gondolathoz, hogy 
az öregember hozzád tartozik, sorsoddá vált. Próba
tétellé, amit mindenképpen ki kell állnod. Nem tud
tad volna megmondani, miféle hatalom rótta ki ezt 
rád, de hogy bukás esetén semmiben sem reményked
hetsz, abban bizonyos voltál.
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Az alkudozásra majdnem az egész délután ráment. 
A völgyben már meglehetősen összesűrusödött a sö
tétség, mire az öreg Tódor viskójától újra az állomás
főnök házához értetek. Úgy vetted észre, korán sö
tétedik errefelé: a nap hamar elbújt a magas hegyek 
mögött.

Az öreg Tódorral csak hosszú, keserves küzdelem 
árán boldogultatok. Az erősen süket öregember eleinte 
teljesen értetlenül bámult rátok: tekintete olyan cso- 
dálikozáist fejezett 'ki, mintha valami más világból 
cseppentetek volna eléje; úgy viselkedett, mint akinek 
halvány sejtelme sincs, mit kívánnak tőle, mintha 
még senki sem fordult volna hozzá hasonló kérelem
mel. Fülének megnyitása vagy inkább az agyára bo
ruló köd eloszlatása csakis tetemes borravaló árán si
került: arca az ismételten kezébe csúsztatott pénzda
rabok hatására lassan kezdte az értelem jeleit mu
tatni, s tisztulási folyamatával párhuzamosan derült 
fény rendkívüli színészi teljesítményére is — rétegen
ként lehámló bárgyúság-álarca mögött végül is egy 
sunyi és agyafúrt öreg róka arca bújt elő. Hallása is 
kiélesedett, a szavaik mindinkább utat találtak agy- 
tekervényeihez, szeme, a borravaló hatására, szinte 
a becsípett ember tekintetének szivárványosan tört 
fényével kezdett csillogni, csorba, fekete fogait fel
táró szája is mosolyra húzódott. Lassanként annyit



mégis elismert, hogy „nóha-néha, kivételesen” csak
ugyan foglalkozott már halaszthatatlan ügyökben ér
kezett utasok felszállításával a hegyi pásztorok ta
nyájára, ám a kérdésre, hogy reggel valóban útra 
kel-e, újra csak kitérő válaszokat adott, olyanféléket, 
hogy „ha Isten is úgy akarja” , „megeshet, ha nem 
jön közbe semmi” , vagy „ha nem jelentkeznek me
gint azok az átkozott gyomorgörcsök” , végül mégis 
szigorúan meghagyta, másnap korán reggel legyetek 
nála, az út hosszú, már hajnalban el kell indulni. — 
Na persze azért még nem egészen biztos, hogy helyet 
is tudok szorítani a szekéren — tette hozzá vigyo
rogva, nehogy túlságosan örüljetek. — Ezt csak ak
kor látom meg, ha már a rakomány is fölkerül. De 
hát akkor sincs baj, előbb-utóbb majd csak indul egy 
karaván is . . .  Hja, hja — sóhajtotta jókora, kissé 
ferde orrát vakargatva —, nem olyan egyszerű ez. 
Klappolni kell a dolgoknak . . .

— Csak ha ezen is túl vagyunk — mondtad visz- 
szaindulóban. A süket -vénember haszonlesése felhá
borított, mégis, előbb éppen csak pislákoló reményed 
kissé mintha újra fellobbant volna. A filozófus azon
ban komornak látszott, s amikor lehangoltságának 
oka felől érdeklődtél, újra csak azt felelte, nem sok 
okot lát az örömre, cseppet sem ítéli rózsásnak a hely
zetet.

— Szép kis intézmény lehet a mi sóhivatalunk, ha 
a szolgálatában álló és védelmét élvező személyek is 
ugyanolyan haszonlesők és megvesztegethetők, mint 
a többi közönséges halandó — jegyezte meg legyintve. 
— Még lelkifurdalást is kénytelen érezni miattuk az 
ember.



— Lelkifurdalást? Mi okunk lenne rá?
— Ügy beszél, mintha nem is éltünk volna a meg

vesztegetés alantas eszközével.
— Na és? Kit károsítottunk meg vele?
Máté doktor a fejét csóválta, közben a leifelé eresz

kedő talajt figyelte. Mozgása most érezhetően bi
zonytalanabb volt, mint korábban fölfelé; bármeny
nyire nem akartad is, megint csak arra gondoltál, ho
gyan boldogulsz majd a további út során az öreg
emberrel. — Persze gondolhattam volna — szólalt 
meg aztán. — Mint a legtöbb emberben, magában is 
megvan az a csodálatra méltó képesség, hogy rendkívül 
hamar szem elől tudja téveszteni tettetnék lehetséges 
következményét. Ily módon kíméli meg magát a lel
kifurdalástól. De próbáljon meg gondolkodni! Kire 
lehet hátrányos az eljárásunk?

Semmi kedvet sem éreztél ehhez: — Nem tudom . . .  
Mért lenne hátrányos bárkire nézve is? — mondtad 
anélkül, hogy fejedet akár egy másodpercig is törted 
volna.

— Pedig egyszerű. Az utánunk jövők közül néhá- 
nyan miattunk csak késve kelhetnek majd útra. Azok, 
akiknek nem áll módjukban hozzánk hasonlóan el
járni. Nem várjuk meg a karaván indulását, a ti
zenkettes létszám tehát csak később állhat össze.

Ez már komolyan bosszantott: — Nahát e z . . .  
Túlozni azért nem kell az aggályoskodást.

— Egyáltalán nem túlozok. Honnan tudja, hogy 
az érintettek közül nincs-e egyeseknek nagyon is fon
tos dolguk a hivatalban? Ha nem mindenkit érintő, 
általános ügyben fáradoznék, nem is éltem volna ilyen



eszközökkel. Csak személyes érdekből semmi esetre 
sem!

A filozófus indulatos szavai szinte ostorcsapásként 
értek. Mindketten ugyanegy dologban vagytok „vét
kesek” , mégis, felfogása szerint, neki többet szabad. 
Mert valami világmegváltó ügyben jár. Míg a tied 
„csak” magánügy, neked tehát minden felróható. 
Mintha ügyed nem lenne egyben életmentési kísérlet 
is. Hevesen válaszolni akartál, észrevetted azonban, 
hogy az öregember hirtelen megáll, és elmarad mö
götted. Hátrapillantva láttad, hogy gömyedten áll, 
tenyerét a mellére szorítja.

Hozzáugrottál: halottsápadt arca eltorzult a fáj
dalomtól, levegő után kapkodott. Átkaroltad, néhány 
lépéssel odébb egy kőre ültetted.

Pár perc múlva tudott csak szólni, ziháló lélegzése 
könnyebbedett valamelyest: — Ne izguljon . . .  Sem
miség az egész — mondta mentegetőzve. — Csak 
a szokásos, nem először történik . . .  Ez a kiszolgált, 
vén szív . . .  Na és a házigazdánk áldott puliszká
j a . . .  Egy-két perc múlva már tovább is mehe
tünk . . .  Ne aggódjon. Tisztában vagyok vele, hogy 
ezt az utat még ki kell bírnom. Ki is fogom . . .

A roham valóban meglepő gyorsan elmúlt, min
den különösebb következmény nélkül. Este az öreg
ember szokatlanul élénk volt; éppen csak a vacsora 
alól vonta ki magát, amivel kissé megbántotta a ven
dégszerető állomásfőnököt. Neked azonban még késő 
éjszaka is, az alvásra szolgáló helyiségben — afféle 
kamra volt — egyre csak ez az esemény járt a fejed
ben. Nyitott szemmel feküdtél a töredezett és ke



ményre préselt szalmával teli derékaljon, s miköz
ben a nehéz levegőjű sötétbe bámultál — az egész 
házban mindenütt a galambcrágya szaga érzett —, 
szakadatlanul arra gondoltál, mi lesz, ha ez a roham, 
sokkal súlyosabb formában, éppen a legrosszabbkor 
ismétlődik meg, s hosszabb időre megállásra kénysze
rít. Mégis úgy érezted, útitársadat nem hagyhatod 
cserben; nemcsak mert anyagi támogatása nélkül 
aligha boldogulnál, hanem mert végleg gyökeret vert 
benned a gondolat, hogy Ági visszaszerzése nem tör
ténhet egészen ingyen, okvetlenül ki kell érdemelned, 
az öregember támogatása tehát mindenképpen valami 
próbatétel, amit ki kell állnod. És miközben erre gon
doltál, felmerült benned a kérdés: miért „kellett” a 
szerencsétlenségnek egyáltalán bekövetkeznie, mit vé
tettél, mivel érdemelted ki. Korábban, vacsora köz
ben, a Z.-i vendéglő asztalánál szintén gondoltál erre, 
akkor azonban az egészet merő ostobaságnak érezted. 
Most viszont sokkal kevésbé tűnt annak. De a vá
laszt ezúttal is hiába kerested.

Egy idő múlva Máté doktor hangját hallottad. 
Tudtad, hogy szintén elkerüli az álom, hallottad for- 
golódását: — Nem tud aludni?

— Nem . . .  A bolhák . . .  Meg különben is . . .
— A bolhák ügyében nem segíthetek. De mi az a 

„különben is” ?
— Gondolhatja . . .  A helyzetemen töprengek. Je

lenleg éppen azon, hogy mért kellett a szerencsétlen
ségnek bekövetkeznie.

— Ezen kár töprengeni. A véletlennek nem kell 
megtörténnie. Csak megtörténik.

— De mért éppen velem? Illetve a feleségemmel?



— Hirtelen ugrott ki belőled a kérdés. Nyomban 
bántad is: érezted, az öregember menten lecsap rá.

— Jobb szerette volna, ha a szerencsétlenség valaki 
mással történik?

— Azt szerettem volna, ha egyáltalán nem törté
nik meg.

— De ha már megtörtént?. . .  Nincs igazam?
— Mit csináljak? Ilyen az emiber. . .
Máté doktor hangja gúnyosan ingerült volt: — Jól 

mondta: ilyen.
— Sajnos. . .  Nem tehetek róla . . .
— Jó, ha az ember nem tehet arról, hogy olyan, 

amilyen. Jó, ha nyugodt lelkiismerettel lelhet önző.
Nem tudtad, bosszankodj-e, vagy nevess inkább:

— Kissé furcsa, hogy egyáltalán nem igyekszik en
gem megérteni. Mért hagyja figyelmen kívül, hogy 
végül is valakinek az életét szeretném visszaadni.

Tisztán hallottad, amint a filozófus harsogva va- 
karódzik: — Erre az életre mindenekelőtt magának 
van szüksége. Olyan valakié, akinek hiányát maga 
nem képes elviselni.

— De azzal, hogy én nem tudom elviselni, az ő 
életét igyekszem megmenteni. Mi a rossz ebben?

— Egyedül az, hogy csak ezért teszi, amit tesz. 
Ha nem a maga számára lenne fontos, semmit se 
tenne érte. Ha az újságból értesül, hogy egy ismeretlen 
fiatalasszony autóbaleset áldozata lett, akkor is 
elindul ezen az ismeretlenbe vezető úton?

Képtelenségnek érezted, hogyan rágódhat valaki 
ilyen kérdéseken: — Nem tudom, mit mondhatnék 
erre. . .

— Ne szégyenkezzen! Tudja.



— Rendben van. Úgyis csak azt válaszolhatom, 
amit vár tőlem.

— Szép, hogy elismeri.
— Mi mást tehetnék? — Akaratlanul is elnevetted 

magad. — Ez a beismerés csak azt jelenti, hogy olyan 
vagyok, mint a többi ember. Soha nagyobb bűnöm 
ne legyen.

— Túl elnéző önmagával szemben. Mért érzi ok
vetlenül felmentésnek azt, hogy csak olyan, mint a 
többi?

— Nem tudom . . .  Ha azt mondom, azért, mert 
nem tehetek róla, ezt nem érzi kielégítő válasznak. 
— Még mindig egy kis nevetés bujkált a hangodban: 
úgy érezted, legjobb, ha csak valami unaloműző tár
sasjátéknak tekinted az egész beszélgetést. — Maga 
viszont mért tart bűnösnek csak azért, mert nem va
gyok más, mint a többi?

— Nem bűnösnek tartom. Csak sajnálatos ténynek. 
Inkább azt érzem el'keserítőnek, hogy a többiek olya
nok, mint maga. Mert a katasztrófát éppen azt jelen
ti, hogy aszerint fontos az emberélet, mennyire áll 
közel hozzánk. Más szavakkal: az a baj, hogy nem 
egyformán szeretjük az embereket.

Kezedet kinyújtva, cigarettád után tapogatóztál. 
Csak miután rágyújtottál, szólaltál meg ismét: — 
Kérdezhetnék valamit?

— Már kérdezett is. Tudom, mire gondol — 
mondta az öregember magabiztosan. — Máris felelek: 
nem tartom magam kivételnek. Én sem szeretek min
den embert egyformán. Sőt, sokakat gyűlölök is. 
Csakhogy engem gondolkodó fejjel vert meg a sors, 
s erőnek erejével igyekeztem megközelíteni ezt az ide



ált. Az eredmény viszont éppen az ellenkezője an
nak, amit szerettem volna. Sikerült eljutnom odáig, 
hogy már senkit sem szeretek túlságosan. Azt is mond
hatnám, egyáltalán nem szeretem az embereket. Is
merem őket.

E pillanatban őszintén csodálkoztál: — Ez érde
kes. És mégis az emberiség megmentése végett kelt 
útra?

— Ellentmondásnak érzi? — kérdezte Máté doktor 
fürkészőn.

— Számomra annak tűnik.
— Mert nem tudja, hogy az emberiséget és az em

bereket szeretni nem ugyanaz. Igazi humanizmust ne
héz elképzelni bizonyos mizantrópia nélkül. Egyfajta 
termékeny embergyűlöletre gondolok, vagy talán in
kább szigorúságra. Elégedetlenségre az emberrel szem
ben, számonkérésre, amely meg alkarja változtatni 
természetét. Olyan emberszeretettel, amely olyannak 
fogadja ed az embert, amilyen, és mindent megbocsát 
neki, az égvilágon semmire sem megyünk. Arról meg 
éppenséggel nem lehet szó, hogy egyeseket kitüntes
sünk a szeretetünkkeL, és csak velük törődjünk.

Combodon egy bolha csípését érezted: odanyúltál, 
parányi morzsaként ott volt az ujjad alatt; addig mor- 
zsolgattad, amíg élettelennek nem bizonyult. — De 
hát a legtöbb embernek családja van . . .

— Na persze. — A filozófus hangja kedvetlen
nek tűnt.

— És a családját az ember általában jobban sze
reti másoknál.

— Vagyis hát helyben vagyunk. Elérkeztünk a 
szent családhoz.



— A társadalom alapsejtjéhez. Vagy nem annak 
tartja?

— Sajnos, kénytelen vagyok annak tartani. De ap
ró kis bűnszövetkezetnek is.

— Bűnszövetkezetnek? — kérdezted megütközve.
— Annak. Nagyon megrökönyödött?
— Nem . . .  Dehogy . . .  — próbáltál tiltakozni. 

Nem tudtad, mért érzed úgy, mintha személyes sére
lem ért volna.

— Dehogynem. Hallom a hangját. De akármit 
mondjon is, mégis így van — lendült bele a filozófus. 
— A családi összetartás nem egyéb a cinkosság egy 
fajtájánál. Rokona a betyárbecsületnek. A család, a 
hozzátartozó iránti szeretet pedig — ideértve még 
a szerelmet is — nem más önmagunk szereteténél. 
Mindössze önszeretetünket terjesztjük ki egy szűk 
körre, s ez azt is jelenti, hogy a többieket kizárjuk 
belőle. Erről az utóbbiról azonban többnyire megfe
ledkezünk, és csak a kiterjesztést tartjuk szem előtt. 
Ez pedig nagyszerű lehetőség az önámításra: mivel 
családunkért megtettünk mindent, azt hisszük, az 
egész világ iránt teljesítettük kötelességünket. Eszünk
be se jut, hogy éppen családi szeretetünkkel ártunk 
a világnak vagy akár mások családjának. Így lesz 
a családból bűnszövetkezet s egyben istenség is, aki 
megköveteli, hogy zsákmányunkat hódolatteljesen a 
lábaihoz helyezzük. Ragadozásunikhoz pedig megadja 
a feloldozást.

— Vagyis hadilábon áll a családdal — vetetted 
közbe. Arra gondoltál: ez az ember mindent kifor
gat.

— Nemcsak vele — folytatta Máté doktor. —
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Ugyanígy vagyok például a haza fogalmával is. Meg 
minden más közösségi kategóriával, amelyek, mint 
valami kínai rejtvénydoboz részei, nagyság szerint 
egymásba illesztve, az egyén és az emberiség között 
helyezkednek el. Átkozott egy elrendezés: először jön 
a család, a rokonság, aztán a barátok, esetleg a mun
katársak, majd az osztály, a nemzet, a haza, tehát 
mindaz, ami szűkebb-tágabb értelemben a pereputty 
valamilyen formáját jelenti. Végül, ha ezek a pere- 
putty-érzelmek még nem emésztették fel egész sze- 
retet-készletünket, hát a szegény emberiségnek is jut 
belőle valami. Ha pedig valaki kivétel e szabály alól, 
vagy legyek szerény, kivétel szeretne lenni, hát rög
tön megjelennek a pereputty-érzések szószólói, akár 
derék házias feleség, akár hazafias politikusok képé
ben, számon kérik magatartását, árulónak vagy bo
londnak kiáltják ki, és eszerint bánnak el vele. Hála 
mindezeknek, az igazán nagy, minden embert egy
formán érintő kérdések csak halomra gyűlnek, de 
megoldatlanak maradnak. . .  Ejnye, a fene ezeket 
a bolhákat. Az utolsó * pillanatban ugrott e l . . .

Nem egészen tudtad, min nevetsz: az öregember 
szavain-e, vagy sikertelen bolhavadászatán. — De 
hát elképzelhetetlen, hogy másképp legyen. Az em
ber először a környezetét tanulja meg szeretni. A 
legtöbben soha nem is jutnak tovább ennél.

A filozófus hangján is érzett egy kis bujkáló ne
vetés: — Ki sem néztem volna magából ilyen ellen
érvet. Egészen „dialektikus” . De nem ért készületle
nül. Bosszankodott már az időjárás miatt? Mondjuk, 
ha kirándulni készült, de a kérdéses napon zuhogott 
az eső.



— Nem is egyszer. — Nem tudtad elképzelni, 
hová akar az öregúr kilyukadni.

— És bizonyára kedve lett volna valami varázs
igével egy csapásra megállítani az esőt.

— Igen. Különösen gyerekkoromban.
— Vagyis szükségét érezte változtatni a változtat- 

hatatlanon. így van?
— Igen. Tudtam, hogy lehetetlent akarok, mégsem 

tudtam nem akarni.
— Tehát pontosan úgy, mint most mi ketten. Mégis 

újra emlékeztetnem kell rá, hogy a változtathatatlan- 
nal szállunk szembe, megoldhatatlan kérdésekben uta
zunk. Mindkettőnk kívánsága emberi számítás szerint 
lehetetlen. És a lehetetlennek nincsenek fokozatai.

— Biztos ez? — kérdezted szorongva.
— Szerintem igen. Vagy talán úgy gondolja, az 

én kívánságomat még a magáénál is nehezebb telje
síteni?

— Nem tudom. . .  Ott a hivatalban talán tud
ják.

— Bizonyára. Ügy hírlik, mindentudók. De én a 
maga véleményére vagyok kíváncsi.

Még mindig szerettél volna kitérni a válasz elől: 
— Hát én azt hiszem. . .  egy. . .  egy halottat fel
támasztani mindenképpen rendkívüli dolog. Még ta
lán a hivatal számára is. De az ember természetén 
változtatni. . .  Na persze, ez csak amolyan találga
tá s . . .

Máté doktor nem válaszolt mindjárt; úgy tűnt, 
a sötétség ellenére is látod, hogy erősen gondolkodik. 
Amikor megszólalt, hangja kissé fátyolosnak tetszett:



— Ebben lehet valami. Csak szeretném tudni, maga 
miért gondolja, hogy így van?

— Mert az ember élete rövid. — Nagyon maga
biztos hangon feleltél.

— És? — A filozófus hangján gúny és fojtott indu
lat érzett.

— És utána nem jön semmi. Az ember szeretné 
minél kellemesebben leélni ezt a vacak kis életét. — 
Eddigi kisebbségi érzeted a filozófussal szemben mint
ha egyszerre elpárolgott volna.

— Ez lenne hát a magyarázata?
— Ez. Mást nem mondhatok.
— Rendben van. Számítottam rá. Csak magyará

zatnak szánta? Vagy jóváhagyásnak is. Illetve öni
gazolásnak?

— Jóváhagyásnak is tekintheti. Vagy akár öniga
zolásnak. — Magabiztosságodban hangod szinte há
nyaveti lett.

— Becsülöm az őszinteségét. Álszeméremért lega
lább nem illethetem szemrehányással.

— őszintén szólva furcsának találom, hogy eny- 
nyire semmibe veszi az ember boldogság utáni vá
gyát. Azt, hogy szeretne minél jobban élni. Mint 
egyén. Azokkal együtt, akiket szeret. Nem értem, 
mért nem képes ezt megérteni.

A filozófus hallhatóan nevetett: — Kedves, hogy 
hozzá nem teszi: „intelligens ember létére” . Nyugodt 
lehet, meg tudom érteni. Éppen csak elnézni nem tu
dom. Vagy inkább elviselni. Hogy az ember több
nyire képes is erre a boldogságra. Zavartalanul és 
szemérmetlenül, függetlenül attól, mennyi körülötte a 
boldogtalanság. És hogy képtelen lemondani, legalább



egy egészen kicsit, mások javára. Mások rövid életére 
is tekintettel lenni.

— Ha lemondana, lemondások közt illanna el az 
élete. . .  És ha meggondoljuk, így is több dologról 
mondunk le, mint amennyit megszerzőnk magunk
nak.

— Kényszerűségből. Tegyünk különbséget kény
szerű és önkéntes lemondás között. Az ember főleg 
csak arról mond le, amiről úgyis tudja, hogy elérhe
tetlen. És akkor is önzésből, nehogy teljesülihetetlen 
kívánságokkal gyötörje magát. De amiről úgy érzi, 
megkaparinthatja, csakis akkor mond le, ha kény
szerítik rá.

Magabiztosságod még tartott, inkább csak a játék 
kedvéért ellenkeztél: — De talán vanak kivételek is. 
— Magadban azt kérdezted, vajon a filozófus kivé- 
tel-e. Vagy csak annak hiszi magát?

— Akadnak. De azért senki se veszi szívesen, ha 
ünnepélyesen marhává nyilvánítják.

— Ez talán érthető egy kissé. . .
— Túl sok dolgot tart érthetőnek. Sajnos, már en

nek alapján se tartozhat a kivételek közé.
— Ezt éppen az előbb ismertem be. De ez nem 

jelenti azt, hogy ne szeretnék valami olyat tenni, ami 
sokak számára hasznos. És tudok örülni, ha jó munkát 
végzek. Akkor is, ha elsősorban nem nekem van hasz
nom belőle. — őszintén gondoltad ezt, mégis vala
hogy hamisan csengőnek érezted a hangodat; „papol- 
tár\ s ez mindig kellemetlen érzéssel töltött el.

— Nem „elsősorban” . Csak úgy mellékesen. Az 
ember néha kénytelen ennyivel is beérni. De tudna-e 
örülni valaminek, amiből személy szerint kára van,



a többségnek viszont hasznos? Vagy nem örülni, csu
pán vállalnia. Nem tenni ellene semmit.

— Ha látnám, hogy valóban ilyen dologról van 
szó . . .  — Egyszerre unni kezdied az egész beszélge
tést; el is álmosodtál, a bolhák aktivitása mintha 
alábbhagyott volna.

— Csakhogy nem látná. Képtelen lenne belenyu
godni a veszteségbe, bizonygatni kezdené, hogy le
mondása nem hasznos senki számára sem. És hinni 
is, amit mond. Ügy tenne, mint a történelem minden
kori uralkodó osztályai. Inkább a vakság, a torz lá
tásmód, csak lemondani ne kelljen semmiről.

— De ha mégis látnám — makacskodtál. — Te
gyük fel. Akikor talán mégis.. .

— Jól gondolja meg, mit mond!
— Jó meggondoltam. — Már csak a dac beszélt 

belőled.
— Rendben van. Akkor talán lássunk egy kis di

lemmát* Hajlandó belemenni a játékba?
— Miért ne. A bolhák még mindig nem nyugod

tak el egészen. — Igyekeztél könnyedén beszélni, de 
ugyanakkor érezted, hiába gyanakszol, be fogsz sé
tálni a filozófus csapdájába. De a visszavonulásra nem 
láttál lehetőséget. Azzal vigasztaltad magad, játék az 
egész.

— Helyes. Akkor feleljen egy kérdésre. Elismeri, 
hogy fontos küldetésben utazom?

— Meggyőzött róla.
— Vagyis egyetért velem: az emberiség ügyeit sür

gősen rendezni kellene valahogy.
— Egyetértek.



— Naihát akikor . . .  Tegyük fel, későbbi utunk so
rán egy helikopter pottyan elénk, hogy a sóhivata- 
lunikba szállítson. De csak egyikünik számára van 
benne hely. Átengedné nekem ezt a helyet?

Torkod kiszáradt; úgy érezted, időt kell nyerned: 
— Mint idősebb embernek? Aki számára az út na
gyobb megerőltetést jelent?

A filozófus hangján érzett, ilyenféle válaszra szá
mított: — Nem függetlenül a koromtól. Azon az ala
pon, hogy az én ügyem fontosabb, közérdekű, na
gyobb szabású. Felteszem, elismeri, hogy így van.

E pillanatban, hiába tudtad, hogy játékról van szó, 
torkod hevesen összeszorult. — Igen . . .  csak . ..

— Csak?
— Talán jobb, ha nem mondok ellent. . .
— Szeretem, ha ellentmondanak nekem. Mondja 

ki: mire gondolt?
— Arra, hogy amennyivel a maga ügye, mondjuk 

így, fontosabb, annyival sürgősebb az enyém. Az én 
feleségem mégha . . .  illetve életveszélyben van. Az én 
ügyem nem tőr halasztást. A magáé, azaz az embe
riségé viszont. . .  Azt hiszem, ért engem . . .

— Talán túlságosan is. Arra gondol, hogy a sze
gény emberiség úgy-ahogy, de csak megvan vala- 
hogy. Jó ideje létezik már, pedig a dolgait soha nem 
lehetett valami rendezettnek nevezni. Erre gondolt?

— Erre. — Hevesen kívántad, bárcsak vége lenne 
már a beszélgetésnek.

— A maga szempontjából kétségtelenül igaza van. 
Éppen csak az a baj, hogy a nagy ügyek megoldása 
mindig az apró személyes érdekeik miatt szenved ha
lasztást. Máris megbukott. Okoskodni kezdett, és ez



zel elárulta, hogy nincs tisztában a helyzet komoly
ságával, nem érti, hogy az emberiséget is életveszély 
fenyegeti. Éspedig azért, mert a maga személyes ér
dekei úgy kívánják, hogy a saját ügyét lássa fonto
sabbnak.

Halkan felsóhajtottál: — Remélem, a valóságban 
nem kerülök szembe hasonló dilemmával.

— Ez sajnos, mitsem változtat a helyzeten.
— Tehát elítél? — Igyekezeted, hogy ne vedd ko

molyan az egészet, most hiábavalónak bizonyult.
— Amit mondtam, ítéletnek is veheti. De nem a 

személyére vonatkozik. Hanem a fogalomra, amit 
képvisel.

— Vagyis elítéli az embert, mert nem hibátlan.
— Az ember megszokott és természetes fogyatékos

ságai korunkban kezdenek végzetessé válni. A civi
lizáció mai fejlettsége mellett akár katasztrófa okozói 
is lehetnek.

— Ebben igaza lehet — hagytad rá csüggedten. 
Ásítottál, lehunyt szemhéjad alatt semmivel sem volt 
sötétebb, mint különben.

— Elálmosodott?
— Megpróbálnék aludni.
— Igaza van. Bolháink, úgy látszik, jóllaktak 

végre.
— És holnap alighanem nehéz nap következik.
— Bizonyára. Jó éjszakát.
— Jó éjszakát.
Másik oldaladra fordultál. Remélni kezdted, hama

rosan elnyom az álom. Agyadat mindinkább jóleső 
zsibbadtság árasztotta el.



Pár perc múlva újra hallottad az öregember hang
ját: — Szeretnék még mondani valamit, mielőtt el
alszik. Azaz kérni szeretném valamire.

— Tessék. . .  — A zsibogás megszűnt, kristály- 
tiszta, jeges űrré lett, semmivé vált.

— Megígérne nekem valamit?
— Kérem . . .  Attól függ, miről lenne szó . . .
— Ha mégis útközben patkolnék el, ha csak egy 

mód van rá, vigye tovább a ládámat. És adja át az 
illetékeseknek. Megígéri ezt nekem?

— Megígérem.
— Köszönöm. Próbálja meg felülmúlni önmagát. 

Még ha nem érti is egészen, mennyire fontos ez.
— Minden tőlem telhetőt megteszek.
Kissé ünnepélyes hangon válaszoltál. De őszinte 

megindultság fogott el, ritka ünnepi pillanat. Majd
nem bizonyos voltál benne: ez lesz a próbatétel, amit 
mindenképpen ki kell állnod. Ezzel a gondolattal 
aludtál el. Agyadat csak nagy sokára szőtte be finom, 
mindjobban lekötöző szálakkal az álom. Gondola
taid fokozatosan képekké alakultak: legtöbbször per
sze Ági arcát láttad, hol frissen, egészségesen, vidám 
mosollyal, hol pedig élettelenül, lezárult szemmel, 
ahogy a kórházi ágyon fekszik. De egymás után vo
nult el előtted a sürgönyhordó, a hotelportás, az Ági 
ágya mellett ülő ápolónő és az ügyeletes orvos arca is. 
Aztán váratlanul az ismeretlen lány szép hajlatú nya
kát láttad, azét a lányét, aki Z.-ben, amikor a halá
los rémületben és eszeveszett rohangálásban eltöltött 
nap után este a vendéglőben vacsoráztál, a szomszé
dos asztalnál háttal ült neked, s akinek dús szőke 
hajkoronája Magdáéra emlékeztetett. Sokáig ott lebe



gett előtted a képe, néha egészen Magdává alakult. 
Végül is az állomásfőnök dörömbölése űzte el.

— Ki korán kel, aranyat lel, ahogy a közmondás 
is tartja. Bizonyára tetszenek ismerni — tört be lel
kesen. — Azt ajánlom, siessenek. Az öreg Tódor ta
lán már türelmetlenül várakozik . . .



5

Álomból ébredtél, ezúttal egy autóbusz ülésén. A 
kocsi sima műúton haladt, kellemes ringassál. Egye
nesben érezted magad: a hosszú, gyötrelmes vánszor- 
gás, nemegyszer kilátástalannak tetsző vándorút után 
nyugalommal töltött el ez a zökkenésmentes, biztos 
előrehaladás. Tagjaidban még a félig kipihent fáradt
ság zsibogott, s ez nedves szivacsként, amelyet csak 
felületesen húztak végig néhányszor a táblán, kissé 
összemosta és helyenként csupán elnagyoltan felis
merhetővé tette utad korábbi fordulatait és esemé
nyeit.

Képtelen lettél volna megmondani, mikor szálltál 
fel a buszra. Nem tudtad, mióta, hány órája vagy 
napja robogsz már, hol hegyes, hol sík vidéken, egy
mással feleselgető tájakon. A magad mögött hagyott 
idő egyszer összezsugorodott, máskor végtelenné tá
gult emlékezetedben, valóságos terjedelme meghatá- 
rozhatatlanná vált, de ugyanígy voltál eddigi utad 
eseményeivel, viszontagságos fordulataival is: hol 
egyiket, hol másikat látva magad előtt, inkább csak 
egyes részletekre emlékeztél. Ha néha mégis megpró
báltad összefoglalni az eseményeket, folyamatos 
egésszé legfeljebb utad eleje állt össze. Tudtad, hogy 
az „átszállás’* után, valahol a föld gyomrában fel
szálltál a kisvasútra, s egy idő múlva Máté doktor is 
csatlakozott hozzád a ládájával és világmegváltó ter



veivel. Aztán a végállomás, a kietlen hegyvidéki táj, 
a kőkunyhók, bűzös sötétséget árasztó bejárataikkal, 
az állomásfőnök, süketnéma feleségével és a galamb
jaival. Később alkudozás az öreg Tódorral, majd Máté 
doktor rövid rosszulléte, ami annyira megrémített. 
Másnap az iszonyatosan rázós szekerezés fölfelé a 
kátyús-köves hegyi úton: -szinte nem is értetted, ho
gyan képes a két zörgő csontú, horpadt ágyékú ösz
vér a nagy, nehéz, kétkerekű kordét felhúzni a mere
dek kapaszkodón. És aztán még tovább, az út foly
tatásaként, szamárháton a hegyi pásztorok társasá
gában — a filozófus ládáját szintén egy szamár há
tára helyezve vittétek tovább. Kínosan vánszorogta
tok a nyaktörő hegyi ösvényeken, keskeny sziklapár
kányokon, lábatok alatt nemegyszer húsz-harminc 
méter mély, tátongó szakadékokkal; mélyükről gyak
ran sebes vizű hegyi folyók zúgása hallatszott, visz- 
szaverődve a magasan fölétek tornyosuló sziklafalak
ról: sokszor úgy érezted, egyedül szamaraitoknak kö
szönhető, hogy nem bukfenceztek le a mélységbe. 
Bámulatos biztonsággal lépkedtek a legnyaktörőbb 
helyeken is: természetellenesnek érezted az egészet, 
arra gondoltál, ezek az állatok nem közönséges sza
marak, azok sohasem lennének képesek ilyesmire. De 
még így is szinte szakadatlanul remegtél, akármilyen 
természetfelettien magabiztosnak látszott is az álla
tok minden lépése, úgy rémlett, a katasztrófa minden 
pillanatban bekövetkezhet.

Aztán túljutottatok a hágón, s megtörtént, amire 
nem számítottatok. A marcona pásztorok, akikre pil
lantva azt érezted, csakis azért nem fosztanak ki vagy 
ölnek meg mindkettőtöket, mert a Legfelsőbb Hivatal



megtorlásától tartanaik, váratlanul kijelentették, hogy 
nem mennek tovább. Hiába könyörögtetek, ígértetek 
nekik bármit, makacsul azt ismételték, hogy ők min
dig is csaik eddig jöttek; vagy egyedül mentek tovább, 
vagy visszafordultok, és megvárjátok a szabályszerű 
karaván indulását. Még a három szamarat is — ket
tőt, hogy rajtuk menjetek tovább, egyet, hogy a ládát 
vigye —, melyek nélkül nem boldogultatok volna, 
csak hosszas kérlelés és alkudozás után voltak hajlan
dók méregdrágán eladni nektek. Mégis, egyiktek se gon
dolt egy pillanatig sem a visszafordulásra: vezető nél
kül, találomra indultatok el, a vakszerencsében vagy 
inkább a Legfelsőbb Hivatal gondviselésében bízva .— 
Nézzen csak körül, magának jobb a szeme — je
gyezte meg Máté doktor, amikor egyedül maradta
tok. — Nem iát véletlenül valami égi jelet a látha
táron? Nagyon elkelne . . .  — Később mintha csak
ugyan erre vártál volna. Mert a hegylánc túlsó lej
tőjén való hosszas bukdácsolás után hullámzó, vég
telennek tetsző homok tenger következett; a dűnék 
közül .itt-ott kopár kőszirtek emelkedtek ki, torkod 
kiszáradt, szomjúságot kezdtél érezni. . .  de arra, hogy 
vizetek mennyi ideig tartott, meg általában, hogy 
hányszor és mennyit ittatok s ettetek útközben, hon
nan szereztetek táplálékot, nem tudtál visszaemlékez
ni; nem tudtad azt sem, ittatok-e, ettetek-e egyálta
lán.

Kezdetben találomra haladtatok a homokbuckák 
között, de egy idő múlva nagy örömötökre emberi 
és szamár-lábnyomokat fedeztetek föl, az előttetek 
járó karaván nyomainak gondoltátok őket, ennek irá
nyához tartottátok magatokat; amikor azonban mind



gyakoribbak lettek a csapás mentén heverő emberi 
és állati csontvázak, riadalom fogott el. Kételkedni 
kezdtél, jó irányba mentek-e. Máté doktor másképp 
vélekedett: — Hogy ezen az úton célhoz érünk-e, azt 
nem tudom — mondta karjait széttárva. — Bármi
lyen baljóslatúak legyenek is azonban ezek a jelek, 
nyilvánvaló, hogy más út nem áll rendelkezésünkre. 
Legfeljebb visszafelé. Azt hiszem, ez a sivatag is a 
megrostálás eszközeihez tartozik. Célja, hogy még in
kább tehermentesítse a hivatalt. Egyedüli reményünk
nek látszik, ha sikerül keresztülvergődni rajta. — Az 
egész út során legfőképpen Máté doktor bámulatos, 
emberfeletti szívósságát csodáltad, rendíthetetlen ki
tartását; erejéből még arra is futotta, hogy lelket önt
sön beléd. Főleg azért bámultad, mert közben to
vábbra is azt hangoztatta, nem fűz túl nagy remé
nyeket a Legfelsőbb Hivatalhoz, különösen ami a sa
ját ügyét illeti. — Mégis ki kell tartanunk — mon
dogatta. — Végig kell csinálni ezt a dolgot, mást 
nem tehetünk. Már csak ez marad hátra. De nézze 
csak — mutatott a távoli láthatáron lebegő keselyű
rajra —, az ott mégiscsak valami égi jel, útmutatás. 
Azt mutatja, hogy az előttünk haladó karaván tag
jai közül néhányan még mindig élnek . . .  — Egészen 
hirtelen bukott le a szamárról, minden előjel nél
kül.

Leginkább erre emlékeztél. Megtört szemű, de még 
a halál szelétől meglegyintetten is fájdalmasan gúnyos, 
markáns arcára, ahogy utoljára láttad. Mélyen göd
reibe húzódott szemeivel, arccsontja alatt a szokott
nál is nagyobb horpadással szinte most is ott feküdt 
szemed előtt egy szikla árnyékában, ahová csak ke



servesen erőlködve tudtad elvonszolni, hogy a per
zselő nap hevétől megóvjad.

Egy ideig teljesen élettelennek látszott, mintha nem 
is lélegzett volna; kulacsodból is hiába locsoltad rá a 
maradiók vizet. Halottnak hitted, egy pillanatig arra 
gondoltál, egyedül indulsz tovább: minden perc vá
rakozással csak saját esélyedet rontod, hogy valami
képpen túljuss a sivatag forrón halálos marasztalásán. 
De aztán szája alig észrevehetően remegni kezdett, 
hörgő-nyöszörgő hangokat adott, majd szemét is ki
nyitotta; nem tudtad, lát-e, vagy felfogja-e, amit lát. 
Egy idő múlva megszólalt, a torkában felgyülemlett 
váladéktól első szavai értelmét nem tudtad kivenni.

— Már azt hittem, megszökött. — Ez volt, amit 
először megértettél.

— Nem. Itt vagyok. . .  — Tanácstalanul, lecsüngő 
karokkal álltái.

— Pedig . . .  lehet, hogy okosabb, ha ezt teszi . . .  
Kár húzni az időt. . .

— Nem hagyhatom i t t . . .
Nem válaszolt. Szemét lehunyta. De pár perc múl

va újra rád tekintett: — Ügy látszik, mégis csalódás
sal kell befejeznem. — Szavai most tisztábban kive
hetők voltak.

— Pihenjen egy kicsit. Minden rendben lesz . . .
Mintha nem is hallotta volna: — Talán az volt a

baj, hogy nem hittem eléggé az egészben . . .
— Pihenjen inkább . . .  Kifárasztja a beszéd . . .
— Bár ki tudja, nem jobb-e ez a csalódás, mint 

a másik, ami ott várt volna rám . . .  Ha mégis célhoz 
érek . . .

A kulacsodat nézted, már egyetlen csepp víz se volt



benne. De az öregemberében még volt egy kevés: meg
nedvesítetted a zsebkendődet, és a homlokára tetted. 
Tenned kellett valamit.

— . . .  Mégis. . .  azt reméltem . . .  e . . .  ezt az utat 
még végigjárhatom ..  .Talán korábban kellett volna 
rászánnom magam . . .

— Nem. Nincs még késő . . .  Kipiheni magát és . . .
— . . .  Személyesen szerettem volna beszélni az il

letékesekkel. Felrázni őket. . .  hogy vegyék komolyan 
a gondviselő feladatukat. . .  Sajnos, nem sikerült. 
Most magára hárul a feladat. . .

— Rám? . . .  — Nem jutott rögtön eszedbe az ígé
ret, amit az állomásfőnök kamrájában tettél. Aztán 
sietve mondtad: — Igen, természetesen.

— Fél tőle? — A filozófus szemében mintha még 
most is gúny csillant volna.

— Nem, dehogy . . .  — Hazudnod kell, talán nem
csak a haldoklónak, de magadnak is. Következete
sen és kitartóan. így talán sikerül alkalmasnak ten
ned magad a feladatra. Mert hogy rád hárul, abban 
többé nem kételkedtél: elég volt az öregember arcára 
pillantanod. Még ha fölcápássz/kodna is valahogy, ak
kor se követhetne már sokáig. Ahogy ránéztél, cso
dálkoztál, amiért az előbb még frissnek találtad. Ügy 
látszik, tartotta magát, amíg csak erejéből futotta. A 
próba ideje tehát elérkezett. Meggyőződésed, hogy ki 
kell állnod, szilárdabb volt, mint valaha. De talán 
éppen ezért hatalmasodott el rajtad a félelem. Gyen
gének érezted magad a láda tenhéhez.

A haldokló, mintha beléd látott volna: — Most 
nem mondott igazat. Látom, hogy fél.

— Nem félek . . .



— De igen. Fél. Legszívesebben visszaszívná az 
ígéretét. . .  Kibújna a feladata alól.

— Nincs szándékomban kibújni. Mindent kész va
gyok vállalni.

— Ezt csak hiszi. . .  De én ismerem magát. . .
— Nem ismer. Nem ismer elég régóta.
— Mérhetetlen idők óta ismerem . . .  De hát ne

kem csak maga maradt. . .  Tehát? Vállalja?
— Már vállaltam. Mindent megteszek, amit kíván 

tőlem.
— Helyes. . .  Sőt, így igazságos. . .  Mért csak min

dig mi, úgynevezett nagy emberek tegyünk valamit a 
világért. Tegyenek egyszer maguk „kicsik” is. Eddig 
úgyis csak félreértették és elrontották, amit mi elter
veztünk . . .

Pár pillanatra újra lehunyta szemét; mintha szerte- 
omló öntudatát igyekezett volna minden erejével egy
betartani. Közben arra gondoltál, hogy utolsó csepp 
vizeteket a zsebkendőre locsoltad.

— Ja, igaz . . .  — szólalt meg újra Máté doktor. 
— Az előbb megfeledkeztem róla, hogy néha azért 
meg is haltak elképzeléseinkért. Kár, hogy élni már 
kevésbé tudnak értük . . .  Tehát menjen, vigye a ládát. 
Köszönetét nem mondok érte. Köszönje meg az em
beriség . . .

Üjra lezárult szemmel feküdt: a beszéd mintha vég
leg kimerítette volna, percekig nem szólt, el-elful- 
ladva, sípolón lélegzett. Tanácstalanul térdeltél mel
lette, óvatosan megérintetted a pulzusát: alig vert 
már.

Érintésedre mégis kinyitotta szemét: — Mire vár? 
Mért nem indul?
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— Nem hagyhatom itt ilyen állapotban. Egye
dül.

— Velem ne törődjön . . .  Látja? Már várnak rám.
Hátrafordultál. A szikla tetejére hatalmas, kopasz

nyakú keselyű telepedett. Távolabb, a naptól szinte 
fehérre hevült égen is keselyűk lebegtek. Elborzadva 
pillantottál a hatalmas, visszataszító madárra, felkap
tál egy követ; mintha csak a lesben álló halált akar
tad volna elkergetni. Vonakodva éppen csak felröp
pent, s nyomban visszaereszkedett.

— Éppen ezért nem hagyhatom itt.
— Nem hiszem, hogy hozzám nyúlnának, amíg 

van bennem élet. . .  Menjen. Mire vár?
— De . . .
— Ne mondjon ellent. Azonnal szedje a sátorfá

ját és menjen . . .  Követelem!. . .  Parancsolom!
Még mindig nem mozdultál. Az öregember arcára 

mintha máris kiültek volna a halál jegyei: orra meg
nyúlt, kihegyesedett. Mégis, valahogy nem érezted va
lóságosnak az egészet. Ez az ember nem lehet való- 
ság, így nem halhat meg senki. Csak egy vízió hal
doklik előtted . . .  Azt (kívántad, bárcsak valóban így 
lenne. De a távozáshoz még mindig nem éreztél elég 
erőt.

— Az isten szerelmére! Mért nem indul végre?
Nem válaszoltál. Arcodat tenyeredbe temetted.
— Miért esik az örök emberi hibába? Miért tartja 

a részt fontosabbnak az egésznél?
Válaszolni akartál: „Ez a rész az egészért van. Leg

alábbis ilyennek ismertem meg.” Mégsem szóltál, ér
telmetlennek láttad egy haldoklóval vitatkozni. Azt 
tudtad csak, nem hagyhatod ott, amíg eszméleten van.



Nem vehetsz búcsút a tekintetétől. Közben azt re
mélted, nem szól többet. De egyszer még megszólalt: 
arra kért, vedd ki a zsebéből a pénztárcáját, talán 
szükséged lehet az irataira is, hogy igazold, a ládát 
tőle vetted át. — Mutassa meg őket. . .  és mondja, 
hogy a ládát én . . .  az én megbízásomból. . .  De mind
egy . . .  ez hiúság . . .  mondjon, amit alkar . . .

Szíve még alig érezhetően vert, amikor kabátja 
belső zsebéből kivetted a tárcát, mégis úgy érezted, 
egy halottat fosztasz ki. Kimerültnek, gyengének 
érezted magad, alig tudtál szamaradra felkapaszkod
ni; a másik, a ládát vivő szamár és Máté doktor te
her nélkül maradt állata mintha csak tudta volna 
feladatát, engedelmesen elindult utánad. Hátra se néz
tél, nem volt hozzá bátorságod; attól tartottál, az 
öregember még egyszer kinyithatja a szemét. Újra 
arra gondoltál, mindaz, ami most történt veled, szin
tén a próbatétel részét képezi: ám ha valóban így 
van, mennyiben álltad meg? Teljesíteni igyekszel egy 
haldokló végakaratát, de egyedül hagyod a haldoklót, 
még csak a keselyűket sincs, aki elűzze. . .  Igaz, az 
ő kívánságára teszel így, az általa hirdetett elvek szel
lemében . . .  Később mertél csak rágondolni, hogy hely
zeted talán mégis könnyebb az öregember nélkül. . .

Az ezután következőkre csak nagyon zavarosan 
emlékeztél. A nap kibírhatatlanul tűz, nyelved a száj
padlásodhoz tapad, táncoló vörös karikák a szemed 
előtt; az első csenevész kórók és fűszálak remény
keltő üzenete. Azután a szamarak eszeveszett vágtája, 
megérezték a közeli víz szagát. Amikor két szamár
fej között a patak homoktól zavaros vize fölé hajol
tál, az első néhány korty után eszméletedet vesztet



ted; de még mielőtt öntudatod egészen kialudt volna, 
valami álomszerű vízióban mintha újra Z.-ben lettél 
volna, a szállodai szobában; ágyadból fölkelve a csap
hoz mentél . . .

Aztán már a ihelikopterban voltál; fehér köpenyes, 
fehér sapkás férfi hajolt föléd. Sapkáján ott volt a 
felírás: „Mentőszolgálat” . Vilószínűnek tartottad,
hogy ez az intézmény szintén a Legfelsőbb Hivatal 
részeként működik.

— Hogyan találtak rám? — kérdezted, amikor 
végre annyi erőt éreztél magadban, hogy megszó
lalj.

— A patak partján. Rendszeresen cirkálunk ar
rafelé. Ügy feküdt ott, feje félig a vízben. Már azt 
hittük, belefulladt. — Az ápoló idősebb ember volt, 
arca kissé majomszerű.

Oldalt pillantottál, hátha Máté doktort is megta
lálták. De csak egy fiatalabb fehér köpenyest láttál 
s a pilóta hátát.

— Nem egyedül jöttem . . .  — jegyezted meg pu
hatolózva.

— Nem? . . .  — Az ápoló nem mutatott különö
sebb érdeklődést.

— A társam ott maradt a sivatagban. Nem tudott 
tovább jönni. . .

— Hát igen. Nem könnyű a sivatagon átvergőd
ni . . .

— Idős ember volt. . .
— Idős embereiknek különösen nem könnyű . . .
— Otthagytam. Azzal indultam el, ha találok vizet, 

viszek neki. Hátha erőre kap. — Nem voltál biztos 
benne, igazat beszélsz-e, mégis őszintének érezted ma



gad. Arra gondoltál, ha nem alélsz el, bizonyára 
eszedbe jut ez, és meg is teszed. — De elhagyott az 
erőm . . .

— Ilyenkor általában elhagyja az embert az ere
je . . .

— De talán visszamehetnénk. A sivatag fölé. Hát
ha még életben van.

— Nem valószínű, hogy rátalálnánk. És már na
gyon messze vagyunk. Kevés az üzemanyagunk.

Nem merted egészen bevallani magadnak, hogy 
kissé megkönnyebbülsz, amiért egyenes vonalban foly
tathatod az utat. — De akkor talán ki kellene kül
deni érte egy másik helikoptert — folytattad maka
csul; szeretted volna elmondani magadról, hogy min
den tőled telhetőt megtettél. — Jelenteni kellene a 
dolgot az illetékeseknek.

Az ápoló félrenézett, látszólag az ablak látóterébe 
nyúló, sebesen forgó rotort bámulta: — Arrafelé nem 
szoktunk repülni. — Kissé mintha szégyenkezett 
volna.

— Miért nem?
— Kívül esik a hatáskörünkön. Mi csak azokkal 

törődhetünk, akiknek sikerül eljutni a patakig. A si
vatagot mindenkinek a maga erejéből kell legyőzni.

— Nagyon keveseknek sikerül. — Hangod kissé 
szemrehányó volt. — Miért. . .  Mért hagyják ma
gukra őket?

Az ápoló szava kelletlenül hangzott. Látszott az ar
cán, hogy rengetegszer felelt már ugyanezekre a kér
désekre: — Ez a szabály. Segíts magadon, a hivatal 
is megsegít. így tartja a közmondás.

Egy pillanatra lehunytad a szemed. Arra gondol



tál: „És ezektől várok én segítséget?” Aztán arra: 
„De lám, engem mégis megmentettek.” Amikor újra 
kinyitottad a szemed, az ablakon át keselyűrajt lát
tál: a helikopterral körülbelül egy magasságban, 
egyenletes szárnycsapásokkal repültek, ellenkező 
irányban, a sivatag felé.

— Űj raj — jegyezte meg a fiatalabb ápoló. Elő
ször hallottad a hangját.

— Igen. Most bocsáthattálk szárnyra. Az első eb
ben az évben.

— Űj fajta is — mondta a fiatal a hozzáértők 
hangján.

— Honnan tudod?
— Észre lehet venni. Sárgább a csőrük. Meg a 

szárnyukon hosszabbak az evezőtollak.
— De jól megfigyelted.
— Jó a szemem. Meg láttam a fiókáikat is. A sógo

rom a keltetőtelepen dolgozik.
— Érdekes munka lehet.
— Az. Meg kényelmes is. Ha látná, micsoda mo

dern inkubátorok vannak o tt. . .
— És ez az új fajta mennyiben jobb a réginél?
— Állítólag gyorsabb. Meg alaposabb is. Jobban 

letisztítja a csontokat. Azt mondják, lassan az egész 
állományt ki akarják cserélni. . .

Szótlanul feküdtél. Talán mert bántott, hogy a két 
ápoló úgy beszélget egymással, mintha ott se lennél, 
talán a kimerültség miatt. Elnyomott az álom. Mi
előtt azonban elaludtál volna, megnyugodva vetted 
észre, hogy Máté doktor ládája ott hever közvetle
nül a hordágyad mellett.

Többé mintha föl se ébredtél volna a helikopter



bán. Alva tehetted meg az utat, sőt hogy miképpen 
kerültél később az autóbuszba, azt nem is tudtad 
volna megmondani. Olyan sejtésed volt, hogy egy időre 
kiszakadtál az események köréből; amíg bizonyos 
dolgok végbementek, mintha nem lettél volna jelen, 
vagy legalábbis nem egészen . . .  A fonalat csak az
után vetted fel újra, hogy arra ébredtél, ott ülsz a 
buszban — egészen egyedül. A tágas, sok üléses ko
csiban a mogorva, krumpliorrú sofőrön kívül senkit 
se láttál; a ládát sem, de ez nem izgatott különöseb
ben: bár nem emlékeztél rá, hol, mikor is szálltál a 
kocsiba, mégis határozottan „tudtad” , a láda fenn 
van a busz tetején, nem hagytad el. Ügy látszik, ál
lapítottad meg, a rostálás ugyancsak ailapos, a hiva
talig csak nagyon kevesen jutnak el, az üresen tá
tongó kocsi legalábbis erre vall. . .  Egy ideig a tájat 
nézted: az ablakon túl a sík és hegyes vidékek meg- 
lepő gyorsan, átmenet nélkül váltogatták egymást: ki
égett sztyeppek terültek el dús lombú erdők közvet
len szomszédságában, gazdag termést ígérő, gondosan 
művelt földeket is láttál, virágzó gyümölcsösöket, ma
gányosan vagy kisebb-nagyobb csoportokban házakat 
is; a kocsi gyakran ment át kis patakokon vagy nagy 
folyókon átívelő hidakon, viaduktokon, tátongó sza
kadékok fölött. . .  De hogy az ismeretlen asszony mi
kor került melléd, azt megint csak nem tudtad, egy 
ideig újra alhiattál, nagyon mélyen, mert észre se vet
ted, hogy a busz közben valahol megállt volna.

Üj útitársad középkorú nő volt, ernyedten szétfo
lyó testét gyűrött gyászruha takarta; nagy, párnás, 
tésztaszínű arcára pillantva, nyomban feltűnt neked, 
szemei mintha ki lennének sírva — ha egyáltalán ké



telyed támadhatott, ebből mindenképpen megtudhat
tad, hogy ugyancsak a Legfelsőbb Hivatal felé igyek
szik. A hamarosan meginduló beszélgetésből rövide
sen ki is tűnt, valóban ez a helyzet, s hogy útitárs
nőd a tiédhez nagyon hasonló ügyben jár: fiát ve
szítette el, és képtelen belenyugodni helyzetébe. El
mondta a fiáról, hogy huszonkét éves volt, gyerekko
rától kezdve betegeskedett, katonai szolgálatra sem 
volt alkalmas, sőt az elemi első osztályából csupa elég
telennel került ki, a további iskolába járástól eltaná
csolták, a csökkent szellemi képességűek intézetében 
sem tudta elsajátítani a betűvetést. . .  Eleinte megér
tetted az asszony anyai fájdalmát, közel is érezted 
magadhoz, ettől kezdve azonban megütközve tekin
tettél rá: zavart, hogy odaadó, önfeláldozó ragaszko
dása egy gyengeelméjűlhöz fűződik, egyszerre egész sze- 
retetét és bele nem nyugvását furcsának, torznak, ér
telmetlennek találtad. Hangot azonban egyelőre nem 
adtál belső ellenkezésednek: nem akartad az asszonyt 
megbántani. — De persze egészségesen szeretné visz- 
szakapni? — kérdezted ehelyett. Úti társnőd furcsán 
meghökkent arcot vágott, s zavartan mondott vala
mit, hogy nem tudja, van-e erre lehetőség, azaz, ké- 
pes-e a hivatal ilyen kérést teljesíteni.

— Már hogyne volna képes — mondtad erre. — 
Feltéve, ha egyáltalán képes valamire. Ha képes visz- 
szaadni valaki életét, visszaadhatja elméje épségét is. 
Ügy hiszem, ez logikus.

— Igen . . .  csakhogy. . .  — Az asszony zavará
ban szoknyája gyűrődéseit bámulta.

— De hát ez teljesen világos. Ha az illetékesek



színe elé 'kerül, okvetlenül így fogalmazza meg ké
relmét.

— Igen . . .  csak . . .  Nem tudom, megért-e, de én 
attól tartok, ha egészségesen kapnám vissza, talán 
nem is állna olyan közel hozzám. Helyette egy ide
gent kapnék. Talán nem is tudnám többé a fiamnak 
érezni. Hiába, én már ilyennek szoktam meg . . .

— Ezt igazán nem értem — mondtad kissé türel
metlenül. — Kinek az érdekét tartja szem előtt? A 
fiáét vagy sajátját?

Ütitársnődet mintha szúrás érte volna: — Termé
szetesen a fiamét. Mit képzel rólam? Anya vagyok.

— Nahát akkor. A fia érdekei talán nem azt kí
vánják, hogy egészséges ember legyen? Hogy képes 
legyen örömet is találni az életben . . .

— Volt őneki öröme — válaszolta az asszony to
vábbra is sértődötten. — Mindent megtettem érte. 
Minden kívánságát teljesítettem. — Hirtelen elsírta 
magát: — Ha tudná, mennyire szerette a paradicsom- 
levest, nem mondana ilyet. . .

Ez aztán végleg elképesztett és kihozott a sodrod
ból. Néhány pillanatig mintha Máté doktor bőrében 
lettél volna: a filozófus tekinthetett rád olyan szem
mel, mint te most az asszonyra, amikor elszántságo
dat, bele nem nyugvásodat önzéssel magyarázta, s így 
meggyőződésed szerint, képtelen volt igazán megér
teni. Csakhogy, vélted, a te szempontjaidat bárki 
megérthetné: egészséges, fiatal életet szeretnél meg
menteni, nem olyan valakiét, aki legfeljebb szereti a 
paradicsomlevest. De lehet, hogy Máté doktor Ági 
életében vagy akár a tiédben sem látott egyebet ilyen 
paradicsomleves-kedvelésnél. Egyszerre szemben talál



tad magad a kérdéssel: ugyan mit is szeretsz tulajdon
képpen? Sok mindent persze: mondjuk, egy izgalmas 
kártyacsatát, egy jó krimifilmet, ízletes vacsorát va
lami vendéglőben, kellemes társaságban, nyári hőség
ben kijárni a strandra, elnyúlni a forró homokban, 
zuhanyozni, ha fáradtan hazaérkezel, orrodon át ki
engedni a cigarettafüstöt, szereted a koosikat, a sebes
séget . . .  És persze Ágit, mindenek fölött! Csakhogy 
nem úgy szereted-e őt is, mint kezedben a kártyala
pokat, a testedet érő napfényt és vizet, vagy a fogaid 
közt őrlődő húst? Nemcsak abban az értelemben, amit 
számodra mint nő, szerelmi partner jelent, hanem 
ezen túl is. Vajon nincs-e mindaz, amit szeretsz, va
lamiképpen összefüggésben az élvezettel, a gyönyör
érzettel, vagy legalábbis a kellemessel? Még a pusz
tán baráti érzés is, az, hogy valakit kellemesnek találsz, 
szívesen vagy együtt vele . . .  Máté doktornak tehát 
a magia szempontjából még igaza is lehetett. Vagy 
pedig neked sincs az asszonnyal szemben . . .  Ennek 
ellenére útitársnődnek mégis azt fejtegetted, hogy 
olyan életnek, amelynek egyedüli célja a paradicsom- 
leves élvezete, nem lehet értelme, s ha mégis úgy ala
kulnának a dolgok, hogy fiát ép elmével nem kap
hatja vissza, talán okosabb lenne, ha beletörődne a 
veszteségbe. Az asszony erre végleg megsértődött: — 
Szívtelen ember — mondta fejét felkapva. — Látszik, 
hogy képtelen megérteni egy anya lelkét. — Elfordult 
tőled, s többé nem szólt hozzád. Te sem erőltetted 
tovább a beszélgetést. Nem egészen értetted előbbi in
gerültségedet; mindig is azt tartottad, vannak dolgok, 
amelyekről képtelenség vitatkozni, és vannak embe
rek, akiknek nem érdemes ellentmondani. . .



Űjra gondolataidba merültél. A sokféle szorongató 
benyomás ellenére hangulatod bizakodó volt. Ügy lát
szott, túl vagy az ót nehezén, rövidesen megérkezel. 
Legfőképpen annak örültél, hogy minden akadály 
és nehézség ellenére sikerült a ládát elhoznod, s így 
minden reményed megvan rá, hogy teljesítsd Máté 
doktor végakaratát. Utad során még inkább megerő
södött benned a feltevés, hogy a megbízatás valami pró
batételt jelent, amiért bizonyára elnyered méltó jutal
madat. Mindössze az aggasztott kissé, hogy a láda 
ügyét csak valami előfeltételnek tekinted, amitől sa
ját ügyed alakulása függ, és képtelen vagy igazán át
élni világraszóló jelentőségét. Pedig amit Máté doktor 
az általános emberi dolgok állásáról mondott, s ami
ről te különben is tudtál egyet-mást, nagyon is meg
győzően hangzott. Tudtad, hogy földünkön százmil
liók éheznek, s a legnagyobb tudatlanságban élnek, 
hogy bolygónk lakossága naponta több mint kétszáz
ezer fővel növekszik, hogy szerte a világon fojtogató 
a bürokráoia, dühöng a terror, az ember ki van szol
gáltatva a hatalom önkényének, hogy a nap huszon
négy órájának minden egyes pillanatában valahol ép
pen gyilkolnak, vagy ami még rosszabb, embereket 
kínoznak, aláznak meg, gyötörnek halálra, hogy a 
lángok gyerekeket égetnek szénné, hiába és értelmet
lenül, akárcsak azok testét, akik ez ellen s minden 
ellen tiltakozva, ami embertelen, önmagukat ítélik 
tűzhalálra, tudtad azonban azt is, hogy mindezek csu
pán hírek a számodra, nem érintenek igazán. Mind
untalan Máté doktor gúnyosan szemrehányó pillan
tását érezted magadon: hatására ismételten megkísé
relted felcserélni a két ügy fontossági sorrendjét. De új



ra és újra ráébredtél, hogy az Ági-ügyet csak azért 
igyekszel önmagád előtt is másodrendűnek feltüntetni, 
hogy mindenekelőtt azt sikerüljön eredményesen elin
tézni, tehát csakis az fontos igazán a számodra. S köz
ben még valami lelkifurdalásfélét is érezték Mintha csak 
kérdőre vontaik volna: hát képes lennél bármi mást fon
tosabbnak érezni Ági megmentésénél? Ha így van, 
mért indultál el? . . .  Pillanatokig valósággal árulónak 
érezted magad Ágival szemben, mintegy bocsánatot 
kérve tőle, arcát, hangját, hajának és bőrének érinté
sét vagy valamely szeretett mozdulatát idézted föl; 
mindig döbbenetes elevenséggel sikerült, úgyhogy vé
gül is beláttad: hiába vállalkozol olyasmire, ami meg
haladja erődet. Valamennyire megkönnyebbültél, de 
bizonyos vereségérzet is erőt vett rajtad, amit csak az
zal a fogadkozással ellensúlyozhattál, hogy a ládát 
mindenképpen átadod, vagyis minden tőled telhetőt 
megteszel. Hogy mit érzel, az már senkire sem tar
tozik, remélhetőleg nem is érdekel senkit. Ebben azon
ban nem voltál egészen biztos; normális körülmények 
között persze csakis a tett számít, ám lehet, hogy eb
ben a rendkívüli helyzetben . . .  hátha a Legfelsőbb 
Hivatal éppen érzéseidre és gondolataidra kíváncsi, 
s meg is vannak hozzá az eszközei, hogy megismerje 
őket. . .  De hát tulajdonképpen azt se tudod, mire 
alapozod feltevésedet a próbatételről. . .

Annyira belegabalyodtál feltevéseid, kétségeid és re
ményeid hálójába, hogy minden másról megfeledkez
tél. Még a megérkezés pillanata is egészen váratlanul 
ért.
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Szinte csak arra eszméltél föl, hogy a busz egy ma
gas, vastag kőfal kitáruló, tömör vaskapujának bol
tozata alatt fut át. Mindössze annyi időd volt, hogy 
elolvasd a kapu fölötti feliratot: LEGFELSŐBB HI
VATAL, de hogy a kocsi milyen tájat hagyott maga 
után — egy város utcáit-e vagy szabad, beépítetlen tér
séget, hegyes vagy sík vidéket —, azt hirtelen ébredő 
figyelmed már képtelen volt rögzíteni. A magas fal
nak várfal jellege volt, sőt volt benne valami börtönt, 
fegyintézetet idéző vonás: szerepe kétségtelenül az 
volt, hogy az általa körülzárt területet minél jobban 
elszigetelje, külön világgá rekessze, amelyen belül a 
hivatal törvényei uralkodnak. Szorongás fogott el, 
hogy valami büntetőintézetbe érkeztél, a kapuban álló 
egyenruhás, mogorva, testes portás még csak fokozta 
ezt a benyomást, az pedig, hogy a falon túl mégsem 
valami sivár, kövezett börtönudvart, hanem a to
vább kanyarodó aszfaltút két oldalán gondosan nyírt 
gyepet, árnyas, öreg fákat, virágágyakat találtál (az 
egész leginkább a Z.-i kórház parkjára emlékeztetett, 
de összehasonlíthatatlanul nagyobb volt annál), csak 
kismértékben ellensúlyozta azt a kellemetlen érzést, 
hogy a kapun belépve fogollyá váltál. Amikor nem 
messze a kaputól (a sofőr és a portás mindössze ha
nyag, legyintésnek is beillő mozdulattal üdvözölte 
egymást), egy szürke földszintes épület bejárata fö-



lőtt megláttad a FELVÉTELI IRODA felírást, rossz 
közérzeted tovább fokozódott. Sohasem remélted ko
molyan, hogy ügyedet röviden és bonyodalommente
sen elintézed, mégis most csüggedést érez tél: ki tudja, 
meddig fogsz vesztegelni i t t . . .  Dönt-e a hivatal, 
amíg nem késő?

A felvételi iroda lépcsőjén — miután egy egyen
ruhás alkalmazottal leszedtétek a kocsi tetejéről a lá
dát — dobogó szívvel mentél föl. Riadalommal töl
tött el, hogy talán már a következő pillanatban oda 
kell állnod valami hivatalnok elé, azzal a kérelemmel, 
hogy elhalálozott feleségedet szeretnéd visszakapni. És 
ha az csak rád bámul és megkérdezi: „Ember, maga 
megőrült? Mindenki tudja, hogy onnan nincs vissza
térés.” Vagy éppen magából kikelve rád kiált, hogy 
nincs ideje hülye tréfákra. Még amikor az alkalma
zott, aki útitársnőddel együtt a tágas, csőibútorral be
rendezett várószobába kísért, s parasztosan darabos 
udvariassággal hellyel kínált, akkor is ettől retteg
tél. Ütitársnod zsebkendőjét gyűrögette; sértődöttsége 
még mindig nem engedett föl, megvetően átnézett raj
tad. Az alkalmazott elkérte igazolványotokat, majd 
magyarázatképpen hozzátette, be kell vinnie őket a 
„titkár úrnak” . Most figyelted csak meg, milyen ne
vetséges, orránál is keskenyebb, sárga bajuszkája van. 
Azután eltűnt egy fehérre lakkozott ajtó mögött.

A szemközti falon bér ámázott arckép lógott, ősz 
hajú, kerek arcú, jóságos tekintetű öregurat ábrázolt, 
orrán pápaszemmel, álla alatt enyhe tokával, ajka kö
rül nyájas, de rejtélyes mosoly játszott. Arra gondol
tál, a hivatal főnöke lehet, s az jutott eszedbe, rö
videsen talán szemtől szemben állsz vele; lehetséges



nek tartottad, hogy személyes kihallgatáson kell meg
jelenned a színe előtt. De lehet, hogy 'közvetlen kap
csolatba nem is kerülsz vele, mindent alárendeltjei in
téznek majd. A kissé papos arc, bizonyos ravaszkás 
kifejezése ellenére is, valahogy bizalommal töltött el: 
ha közvetlenül szólhatnál hozzá, talán mindent sze
rencsésen el tudnál intézni. Egy idő múlva azon kap
tad magad, hogy nem is tudva kihez, azért fohász
kodsz, bárcsak ezt sikerülne elérned. Később jutott 
csak eszedbe, hátha nem is az öregúr a hivatal fő
nöke. Vagy jelenleg már nem ő az. Talán csak volt 
főnök valamikor, esetleg a hivatal alapítója, de már 
rég nincs az élők sorában. De valahogy lehetetlennek 
tartottad, hogy a -hivatal munkatársai vagy legalább
is vezető alkalmazottai közönséges halandó emberek 
legyenek. Akik élet és halál kérdésében döntenek, fö
lötte kell állniuk a halálnak, kívül kell esniük hatás
körén . . .

A formaruhás hivatalszolga pár perc múlva visz- 
szatért: — Először az asszonyság kerül sorra. — Re
kedtes hangon, lassan, tempósan beszélt. Űtitársnőd 
sóhajtva fölkelt, tétován az ajtó felé indult. Egy pil
lanatra beláthattál a helyiségbe: egy íróasztal sarka 
s egy kép a falon; alighanem szintén a „főnököt,, áb
rázolta, mindössze pillanatokig láttad. Óvakodtál túl
zott kíváncsisággal betekinteni; az altiszt jelenléte fe
szélyezett.

— Soká tart az ilyesmi? — fordultál hozzá pár 
perc várakozás után.

— Azt sose lehet tudni — mondta a kissé görnyedt 
tartású, sápadt ember. Közelebb lépett, és a szomszé
dos székre ereszkedett. — Sok mindentől függ . . .  De



azért nem kell megijedni — tette hozzá jóindulatúan 
az arcodra kiülő megütközés láttán. — Ez csak olyan 
bevezetésféle. Előzetes eljárás. A titkár éppen csak 
megállapítja, érdemes-e fölvenni a felet. . .

— Nem vesznek föl mindenkit? — Fölösleges kér
dés volt, a válasz nyilvánvalónak látszott.

— A kérelmezőket meg kell rostálni egy kicsit.
— Már megbocsásson, de eddig is rengeteget ros

táltak. Rendkívül nehéz idáig eljutni. — Kicsit inge
rülten szóltál, aztán arra gondoltál, ezt talán nem 
kellett volna mondanod.

A hivatalszolga tudálékos hangon válaszolt: — Ez 
most másfajta rostálás, kérem. Nem olyan, mint 
eddig volt. Az azért volt, hogy kimaradjanak, akik 
nem kívánják eléggé, amit kívánnak. Akik gyen
gének bizonyulnak. Ez meg azért van, hogy el le
gyen döntve, érdemes-e a kérésükkel foglalkozni. Min
denféle népek vannak. Azt hiszik, ide akármivel be 
lehet állítani. Azok pedig — bökött hüvelykujjával 
az ablak felé, valahová a fákon túlra — nem szere
tik, ha apróságokkal macerálják őket. így a titkár 
dönti el, kivel érdemes foglalkozni.

— És akikkel nem érdemes?
— Visszaküldik őket. A busz még itt áll. Fölösle

ges, hogy itt legyenek, ha úgyse lehet értük tenni sem
mit.

— Csak úgy elküldik őket? Minden nélkül?
Az altiszt kis ideig gondolkozott: — Nem mond

hatnám . . .  Azért mindenkit megvigasztalnak. A tit
kár nagyon szépen tud beszélni. Régóta hallgatom 
már, de a könnyem még mindig kicsordul tőle.



— És akiket nem küldenek el? Az ő kérésüket 
teljesítik?

— Az még nem hiztos. — A hivatalszolga a fe
jét csóválta. — Ha fölveszik, az csak azt jelenti, hogy 
foglalkoznak az üggyel. — Ha mindenkinek telje
sítenék a kérését, akkor ezt már a titkár megtehetné. 
Nem lenne szükség a felsőbb szervek munkájára.

— Hát persze. — Igaza van — hagytad rá za
vartan. Kitekintettél az ablakon: a busz volánja mel
lett a sofőr újságot olvasott. Üjra az altiszthez for
dultál, az iránt érdeklődtél, milyen ügyekkel is fog
lalkozik a hivatal. Hátha megtudhatsz valamit. . .

— Mindenfélével. Az égvilágon mindenfélével.
— Mégis. Mivel elsősorban? Csak tud erről va

lamit? Bizonyára rég dolgozik itt.
— Mindenfélével — ismételte a szolga. Arcán lát

szott, bárhogy faggatnád is, csak ezt mondaná. De 
erre már nem volt idő.

A titkári szoba ajtaja kinyílt. Az asszony lépett 
ki rajta egy szőke, lányos arcú fiatalember kíséreté
ben. Szeme könnyes volt, de arcán fölszabadult mo
soly futott szét. Ahogyan a kijárat felé haladtak, a 
fiatalember hozzáhajolva halkan, buzgón mondoga
tott valamit, miközben tapintatosan gyengéd, vigasz
taló mozdulattal megérintette az asszony karját. Mi
előtt a helyiségből kilépett volna, a nő mosolyogva 
feléd biccentett; haragja láthatólag semmivé fosz
lott. Az ablakon át utána pillantottál: arca, ahogy 
búcsúzva a fiatalember felé fordult, most már hatá
rozottan boldognak látszott. A busz ablakából még 
vidáman visszaintett.
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— Látja — jegyezte meg az altiszt —, senkit se 
küldenek el üres kézzel. . .

A jelenet megdöbbentett; gyorsan abba a hitedbe 
kapaszkodtál, hogy a te kérelmed mindenképpen jo
gosabb. A fiatalember nyomban visszajött, fáradtnak 
látszott, zsebkendőjével homlokát törölgette. Elhal ad
tában hanyagul odaszólt, hogy kövessed.

Hellyel kínált, majd maga is leült a főnököt ábrá
zoló, az előszobában levőnél jóval nagyobb kép alá. 
A szoba kellemes, világos helyiség volt, a padlót nagy 
mintás, rozsdabarna tónusú szőnyeg borította.

A titkár kicsit még mindig fáradtnak látszott. Pár 
pillanatig csendben ült, aztán egy űrlapot tett maga 
elé, és elővette töltőtollát. Felvette személyi adataidat, 
csak ezután érdeklődött jöveteled célja felől. Csak 
néhány mély lélegzetvétel után tudtál válaszolni. A 
titkár, mint aki hozzá van szokva az ilyesmihez, tü
relmesen várakozott.

— Értem — mondta rózsás, kicsit selyemfiús ar
cán bátorító mosollyal. — Tehát a feleségét kívánja 
visszakapni.

— Igen. — Hangod rekedt volt, kissé mégis meg
nyugodtál. — Autószerencsétlenség érte. Képtelen va
gyok belenyugodni, s így arra gondoltam, talán . . .

A titkár félbeszakított: — Rendben van. — Kí
vánságodat mintha a legtermészetesebbnek tartotta 
volna. — Felesége személyi adatai?. . .

Egymás után válaszoltál a kérdésekre. Mikor és 
hol született Ági, foglalkozása, apja, anyja neve, szü
letési éve és helye ..  . Közben arra gondoltál, ha kí
vánságod teljesíthetetlen lenne, a titkárt mindez nem 
érdekelné. Inkább ékesszóló vigasztaló beszédbe kez



dene. . .  Később másfajta kérdések következtek: ho
gyan halt meg, teljesen egészséges volt-e, nem szenve
dett-e ideg- vagy elmebajban. Aztán a titkár váratla
nul beszólt a házitelefonba: — Liliké, kérem, kö
zölje a sofőrrel, hogy indulhat. A fél marad. — Ez
után összehajtotta az űrlapot, tudtodra adta, hogy 
rendben is lennétek. Kérésedet megfontolásra érdemes
nek találta, s megígérte, hogy ügyedet a hivatal ala
posan kivizsgálja majd. — Azt talán sejti is — tette 
hozzá —, hogy a vizsgálat idejére a vendégünk lesz. 
Nem távozhat a hivatal területéről. Vagyis nem lép
het ki a park kapuján. Bármikor szükségünk lehet ma
gára.

összeszedve bátorságodat, megkérdezted, hogy va
lójában miféle vizsgálatról is van szó. A titkár kissé 
mintha csodálkozott volna: — Természetesen magát 
vizsgáljuk ki. — Rózsás arcát szüntelenül fátyolként 
körüllengő mosolya most sem tűnt el.

— Engem?
— Igen. Ez hozzátartozik a dologhoz. Tisztáz

nunk kell, hogy maga, emberi értékei alapján, meg- 
érdemli-e, hogy teljesítsük a kívánságát. És a felesé
gét is vizsgálat alá kell vennünk, hogy érdemes-e visz- 
szaadni az életnek. Nem tagadom, élég hosszadalmas 
procedúra az egész. Az ilyesmi nagy körültekintést igé
nyel, s így türelemmel kell lennie. Ellátásáról persze 
gondoskodunk. Tessék ezt felmutatni, és a Remény
ség szállóban szobát nyitnak a számára. Teljes ellá
tás biztosítva. Legjobb, ha mindjárt odamegy.

Néhány pillanatig tétován álltái. Az előbb még 
az azonnali elutasítást is lehetségesnek tartottad, de a 
hosszadalmas eljárás kilátása mégis csalódással töl



tött el. Az „emberi értékek” alapján történő vizsgá
lat lehetősége pedig éppenséggel megriasztott: e pil
lanatban teljesen megfeledkeztél feltevésedről, misze
rint valószínűleg különböző próbákat kell majd ki- 
állnod. — És aztán? — kérdezted kissé gyámoltala
nul.

— Majd (kihallgatásra szólítják. Sose lehet előre 
tudni, mikor, de bármely pillanatban sor kerülhet rá. 
Ezért kell ‘készenlétben lennie.

Az)t hitted, a titkárral nincs is dolgod többé. Ez
után döbbentél csak rá elvörösödve, hogy a ládáról 
tökéletesen megfeledkeztél. Izgatottan kerested elő 
Máté doktor iratait.

A titkár ezúttal is mosolyogva, türelemmel hall
gatott meg, majd miikor nagyjából mindent elmond
tál, azt is, hogy a láda valójában nem is személyes 
ügyed, hanem egy útköziben elhunyt útitársad kíván
ságára vállaltad el, cigarettával kínált. Maga is rá
gyújtott: — Ez már kissé bonyolultabb eset — mondta 
elgondolkozva. Arcáról, most először, eltűnt a mo
soly, homlokát rácolta, hümmögött, maga elé fújta a 
füstöt. — Talán megiihatnánk egy kávét. Közben min
dent megmagyarázok. — Üjra beleszólt a házitele- 
fbnba, és a láthatatlan Lilikétől két feketét kért. Az
után Máté doktor papírjait kezdte tanulmányozni; 
csücsörített szájjal eimélyülten föléjük hajolt, mintha 
ott se lettél volna: úgy tűnt, egymás után többször is 
végigfut rajtuk.

Azután szólalt csak meg, hogy egy sovány, jelleg
telen, fekete lány a két gőzölgő csészét az asztalra tet
te: — Maga igazán dicséretet érdemel, hogy elvállalta 
ezt az ügyet — kezdte az első, forróságot puhatoló



hörpintés után —, csak éppen . . .  — Hirtelen elhall
gatott, öt ujjával kifogástalanul simára nyalt hajába 
szántott.

— Kérem, mondja meg nyíltan, miben állnak a 
nehézségek.

A titkár mentegetőzve s egyben figyelmeztetőleg 
emelte föl mutatóujját: — Egy kis türelem. Kissé kon
centrálnom kell. . .  Vagyis, ahogy már mondtam, az 
ügy ezzel bonyolultabbá vált. Hivatalunknak ugyan
is két osztálya van. A magánügyek osztálya, ahová 
első kérelme tartozik, és az általános ügyek osztálya, 
amely viszont a második kéréséhez hasonló világprob
lémákkal foglalkozik. Ez persze még nem lenne baj. 
Hanem az általános osztály már jó ideje nem fogad 
feleket.

— Nem fogad feleket? Hogyan?. . .  Miért?. . .
— Főleg azért, mert egyáltalán nem dolgozik.
Értetlenül néztél, de akaratlanul is arra gondoltál,

szerencséd van: örülhetsz, hogy nem a „magánügyi 
osztály” tart zárva. — És mi ennek az oka? — kér
dezted aztán.

— Látszólag nagyon egyszerű oka van. — A tit
kár most már bátrabban hörpintett kávéjából. — Be
teg az osztályvezető.

— És ezért leáll az egész osztály? Hát nincs he
lyettese?

A fiatalember nevetve a fejét csóválta: — Na 
mondhatom, szép kis társaságnak képzel bennünket. 
Ellenkezőleg: nálunk minden poszton a helyettesek 
egész /kis hadserege áll készen, hogy átvegye a kor
mánykereket. Még itt a felvételi irodán is hat helyet
tese van a titkárnak. Nem tagadom, magam is csak



helyettes vagyok. Az általános osztály vezetőjének 
pedig * . .  várjon csak . . .  nyolc . . .  nem, kilenc he
lyettese van . . .  Ügy van, kilenc . ..

— Hát akkor. . .  Mért nem dolgoznak? Legalább 
egy közülük.

— Beteg emberektől mégsem kívánhatjuk, hogy 
dolgozzanak. — A titkár, illetve titkárhelyettes men
tegetőzve mindkét tenyerét kifordította; kissé mintha 
élvezte volna elképedésedet: — Nem is lennének ké
pesek rá. A legjobb akarattal sem.

A vér arcodba szökött, gúnynak, ugratásnak érez
ted az egészet: — Csak nem azt akarja mondani, hogy 
mind a kilenc helyettes beteg?

— Jó vicc, mi? — A fiatalember tanácstalan za
varral nevetett; észrevetted, hogy két középső met
szőfoga feltűnően nagyobb a többinél, sehogyan sem 
illik sok tekintetben nőies arcához. — Nem maga az 
első, aki annak gondolja. Pedig szóról szóra ez a 
helyzet. Hihetetlenül hangzik, de ez a szomorú való
lóság.

— Ezt aztán végképp nem értem! — fakadtál ki.
— Nem is csoda — mondta a másik megértéssel. 

— Én se értem. Senki se érti. De azért megpróbálom 
megmagyarázni. Ihatja a kávéját, már cseppet sem 
forró. Éppen azért hozattam, mert tudtam, hogy csak 
hosszabb magyarázattal értethetem meg a helyzetet.

Belekóstoltál a kávéba, udvariasan megdicsérted, 
újra megköszönted a titkár figyelmességét.

— Jól figyeljen hát — folytatta a titkár. 1— A 
jelek arra vallanak, hogy az általános osztályon fur
csa, járványszerű jelenséggel állunk szemben. Valami
féle álömkórral. Mert amint valaki az osztályon ta



nulmányozni kezdi az iratokat, olyan (hihetetlen mun
kaundor vesz erőt rajta, hogy pár percen belül elal
szik. Negyedóránál tovább senki sem bírja ki. Hiába 
küzd ellene. Fekete, élénkítőszerek, semmi se hasz
nál.

— Hihetetlen — mondtad gépiesen, mikor a fiatal
ember egy lélegzetvételnyi szünetet tartott.

— Az. Mindenképpen. Persze az általános osztá
lyon a munka rendkívül nehéz és fárasztó, a benyúj
tott kérvények, panaszok és javaslatok egytől egyig 
hihetetlenül bonyolultak, nehezen teljesíthetők és meg
valósíthatók. Némelyik szinte megoldhatatlannak lát
szik, s ez valamiképpen talán megmagyarázza a sú
lyos munkaundort és álomba menekülést. De mégis 
furcsa, mert a munka az általános osztályon azelőtt 
se volt könnyű, s persze nem könnyű a magánügyi 
osztályon vagy akár itt, a felvételi irodán sem . . .  
Egyszóval nem értem . . .  De hogy mennyire súlyos 
a helyzet, azt talán a következő példa illusztrálja. . .  
— Belemelegedve a beszédbe, egy szuszra elmesélte, 
hogy a múltkor, azaz jó ideje már, miután az osztály- 
vezető és valamennyi helyettese megbetegedett, kí
sérletképpen az általános osztályra helyeztek a ma
gánügyi osztályról egy embert, aki évek óta króni
kus álmatlanságban szenved. Fél óra múlva ott ta
lálták az íróasztalra borulva. — Ez volt az utolsó 
kísérlet a munka megindítására — tette hozzá.

— Tehát az általános osztály végleg megszűnt? 
Nem is nyílik meg többé? — Kicsit kihívásnak szán
tad a megjegyzést, mert feltevésedet, bármennyire 
hozzászoktál is az ilyesmihez, képtelenségnek érezted.

— Ó, hát erről persze szó sincs. Ne legyen gye



rek. Csak nem gondolja, hogy a főnökség belenyug
szik ebbe. Most kivizsgálják a dolgokat. Különleges 
szakértőkből álló bizottság alakult, hogy a járvány 
okaira fényt derítsen. Sajnos, úgy tudom, eddig ke
vés eredménnyel dicsekedhet. Állítólag a bizottság 
egyetlen feltevése sem igazolódott. Pedig sok mindent 
megpróbált. Feltételezte például, hogy az évek óta 
porosodó akták a fertőzés gócai. Mert mi tagadás, a 
kiadványok korábban is alaposan felhalmozódtak, 
s az osztály gondviselő munkája már azelőtt se volt 
éppen kielégítőnek mondható, ami talán arra vall, 
hogy rég lappangott már ez a dolog. . .  Szóval, a bi
zottság arra gondolt, hogy az akták valami különle
ges baktérium- vagy vírusfajta tenyésztelepeivé vál
tak, s megpróbálkozott az irattár fertőtlenítésével. 
Sajnos, teljesen hiába.

— É s . . . ?  — Valójában nem is tudtad, mit akarsz 
kérdezni.

— Többet én se tudok. Ezek is csak amolyan ki
szivárgó hírek. A bizottság a legnagyobb titokban dol
gozik. Talán már meg is találta a valódi okokat és a 
megoldást is, csak még nem tudunk róla. Az általá
nos osztály végül is akármelyik pillanatban ismét el
kezdheti a munkát. Mindenesetre szívből kívánom 
magának . . .

Képtelen voltál azonnal szóhoz jutni. A fiatalember 
továbbra is azzal a fölénnyel tekintett rád, ami azo
kat jellemzi, akik másokat meghökkentő dolgokról 
informálhatnak. De nézésében volt egy kis együttér
zés is. Szeretted volna tudni, vajon mindaz, amit fel
tárt előtted, milyen következményekkel jár rád nézve. 
Könnyedséget erőltettél magadra: — Akkor talán úgy



intézném, hogy amennyiben dtt-tartózkodásom alatt 
az általános osztályon nem kezdődne meg a munka, 
a ládát itt hagynám. Azzal, hogy szíveskedjenek át
adni az illetékeseknek, ha újra nekifognak a mun
kának.

A titkár újra a hajába túrt: — Hát persze — ne
vetett jóindulatúan. — A kívülálló többnyire nagyon 
egyszerűnek látja a dolgokat. Sajnos, a kérelmezőnek 
személyesen ke'1'1 az illetékes osztályhoz fordulnia. 
Ezt írja elő az ügyrendi szabályzat. Köztünk marad
jon, ezek afféle bürokratikus formaságok. De mért ép
pen mi lennénk kivételek, nem igaz?

— Vagyis, vámom kell? Azután is, hogy a magán
ügyi osztályon elintéztem mindent?

— Sajnos, nem látok más megoldást.
— De hát ez az ügy. . .  hogy is mondjam . . .  tu

lajdonképpen nem is az én ügyem. Csak szívességből 
vállaltam el. Képtelenség, hogy most emiatt. . .  — 
Torkod elszorult.

— Tudom, tudom. De azzal, hogy elvállalta, az 
ügy automatikusan a magáévá vált. Személyesen ter
heli érte a felelősség. Első pillantásra talán nem érzi 
ezt egészen igazságosnak, de bizonyára van jogi ér
zéke, és képes lesz belátni, hogy ebből a szempont
ból a dolog teljesen logikus és természetes.

— Sajnos, ez gyenge vigasz. — Két karod tehe
tetlenül csüngött le a szék karfája mellett.

— Megértem a helyzetét — mondta a fiatalem
ber részvevő hangon. — Csak őszintén szólva, nagy 
meggondolatlanságot követett el. Nem kellett volna 
ezt az ügyet elvállalnia.

— Egy haldokló utolsó kívánságát teljesítettem. —



Becsapottnak érezted magad: azt hitted, javadra ír
ják majd eljárásodat. S most szemrehányással illet
nek érte.

A titkár üres csészéjébe pillantott. — Persze, persze
— bólogatott a kávézacc-alakzatokat tanulmányozva.
— Csakhogy — tette le a csészét önmagát tetten érő 
mosollyal —, az ilyenfajta szívességek sokszor kelle
metlenséggel járnak. Talán megbotránkoztatom, de 
nekem az a teljesen privánt véleményem, hogy az 
általános osztály hatáskörébe tartozó ügyektől jobb 
minél távolabb maradni. Semmi jó nem származik be
lőlük . . .  De azért ne csüggedjen. Ez a rejtélyes ügy 
az általános osztállyal oly régóta húzódik, hogy az 
ember úgy érzi, igazán nem tarthat már soká. Min
denesetre, reméljük a legjobbakat. . .  — Az ajtóban 
azzal búcsúzott tőled, hogy reméli, kellemesen fogod 
érezni magad a hivatal vendégszeretetében, majd még 
egyszer biztosított, minden kényelmed meglesz, és bi
zonyára kellemes társaságban sem szenvedsz hiányt.

Lábaidra mintha nehéz ólomsúlyokat akasztottak 
volna. Az épület bejárata közelében megtaláltad a 
ládát: elkeseredésedben egy pillanatig legszívesebben 
belerúgtál volna. De a hivatalszolgánál mégis az iránt 
érdeklődtél, hogyan vihetnéd tovább.

Az altiszt alsó ajkát tűnődve mutató- és hüvelyk
ujja közé fogta; először arról kezdett beszélni, hogy 
szívesen segítene, de nem hagyhatja el őrhelyét, az
tán homlokára ütve, az épület mögé sietett. Pár perc 
múlva öreg, poros talicskával tért vissza. — Jó ne
héz — jegyezte meg nagyot fújva, amikor a ládát a 
talicsikára segítette, mire te egy pillanatnyi kísértést 
éreztél, hogy olyasmit mondj, hát még milyen nehéz



neked, különösen, mert fogalmad sincs, mikor szaba
dulsz tőle. De mégse mondtál semmit.

A szolga egy rácskerítéshez kísért — most láttad 
csak, hogy a térség, ahol tartózkodtál, a Legfelsőbb 
Hivatal területének csak afféle előudvara —, és a 
zsebéből előszedett kulccsal kinyitott egy rácsos vas
kaput. — Menjen csak előre szépen — igazított útba 
a nyílegyenes, terebélyes vadgesztenyefákkal szegélye
zett, széles aszfaltúira mutatva. — Ha az útelágazás
hoz ér, balra fordul. így eljut a szállodához, ahol 
már várják. Nehogy jobbra menjen, mert akkor a hi
vatal épületéhez jut. A főnökség nem szereti, ha a fe
lek sokat mászkálnak arrafelé, ha csak nem hívatták 
őket. . .  — Végül sok szerencsét kívánt, és becsukta 
mögötted a kaput.

A talicska rozzant fatákolmány volt, elképzelni se 
tudtad, hogy az altiszt honnan keríthette elő. Eresz
tékei időnként fájdalmasan fel-felnyögtek az emheri- 
ség bajainak súlya alatt. Egyetlen kereke kovácsolt 
vasból készült, küllői, túlnyúlva a kerék ráfján, vas
kos szögfejeikben végződtek; az egész alkotmány han
gos, ütemes csattogással, csak furcsán ugrándozva ha
ladhatott. A teher teljes egészében két karodra ne
hezedett, minden tíz-tizenöt lépés után meg kellett 
állnod, hogy kissé kifújd magad; ilyenkor kicsit szét
tekintettél. Az út két oldalán elterülő parkban a fák 
közt itt-ott embereket láttál: kettesével, hármasával 
sétáltak, vagy az elszórtan elhelyezett padokon üldö
géltek; idősebbek, fiatalabbak egyaránt voltak közöt
tük: úgy vélted, szintén ügyük elintézésére várakozó 
kérelmezők lehetnek. Távolabbról láthattad csak őket, 
kerülted is a feltűnő bámészkodást, arcuk mégis va



lahogy szomorúnak, gondterheltnek látszott. Hogy 
időközben besötétedik, arra csak azután figyeltél föl, 
hogy kékes fényt árasztva kigyulladt az út menti hi
ganygőzlámpa sora.

A szállodában megelőzhetett érkezésed híre, mert 
az ötemeletes, szürke, jellegtelen, de magabiztosan 
emelkedő épület portása a nevedet is tudta már. Sem
mit se kérdezett, csak szótlanul kezedbe nyomta a 
huszonkettes szoba kulcsát. Amikor a ládát felcipelni 
segítő boy becsukta maga mögött az ajtót, szét sem 
néztél, csak fáradtan lerogytál egy székre. Két kö
nyököddel az asztalra támaszkodtál, arcodat a te
nyeredbe temetted.

Kis idő múlva kopogtattak a szobád ajtaján.
— Csak azt szeretném kérdezni — fordult hozzád 

a szép, fiatal, szőke szobalány vagy talán pincérnő, 
miután bágyadt „szabad” válaszodra belépett —, ide 
kéreti-e a vacsorát, vagy lemegy az étterembe?

— Talán inkább ide — felelted egykedvűen, de 
akaratod ellenére is felfigyeltél a lány szépségére: 
kontyba tűzött, remek haja mintha önálló fényfor
rásként sugározta volna be a helyiséget. Mosolya, zöl
desen nyugtalanító pillantása mintegy áramütésként 
ért: ezt az arcot már láttad valahol. . .  Sőt az ér
zést is, amit megmozgatott, mintha már átélted volna 
egyszer. De Magda emléke csak azután elevenedett 
föl, hogy a lány „akkor rögtön hozom” megjegyzés
sel eltűnt a becsukódó ajtó mögött. A szinte azonos
sággal határos hasonlóság egészen váratlanul ért, kép
zeleted perceken át Magda alakja körül tapogatózott, 
emléke életet adó vérrel telítődött. Szégyen és bosz- 
szúság fogott el, helyzetedhez sehogy sem illő dolog-



naik érezted rágondolni, meg különben sem időztél 
szívesen képzeletben mellette, -sohasem, amióta az 
ügy véget ért, s túltetted magad rajta. Valami kelle
metlen utóíz maradt utána, mindig érezted, valahány
szor a lány megelevenedett az emlékezetedben. Ta
lán mert sejtetted, az volt a baj, hogy Magda nem 
talált elég érdekesnek. Téged viszont alighanem azért 
érintett fájdalmasan a szakítás, mert ezernyi szín volt 
a lányban . . .  És egy-egy szőke hajkorona, különösen 
ha nyúlánk alakkal párosult, gyakran pillanatokra 
életre kel-tette. Mint például ott a Z.-i vendéglőben is, 
vacsora közben, amikor az ismeretlen lánynak há
tulról csak a nyakát láttad . . .

Még mikor a szép felszolgálólány, arcán ezúttal is 
kicsit rejtélyes mosollyal, tálcával a kezében vissza
tért, s később is, vacsorádat fogyasztva, minduntalan 
Magda, illetve a rendkívüli hasonlóság foglalkoztatta 
képzeletedet. Állandóan azon kaptad magad, arra 
vársz, hogy a lány visszatérjen az edényekért — 
haragudtál magadra, képtelenségnek érezted, hogy 
itt ülj ebben a titokzatos hivatal hatáskörébe tartozó 
szállodai szobában, ahova azért érkeztél, hogy meg
kíséreld a lehetetlent, visszakapni azt, akit szeretsz, 
s közben egy ismeretlen lány gyújtja fel a fantáziá
dat, csak azért, mert nagyon hasonlít valakire, akit 
rég nem szeretsz már. Lopva mégis azt figyelted, 
hallasz-e lépéseket az ajtó felől.

Alighogy a vacsorával végeztél, a lány máris meg
jelent.

— Ízlett? — kérdezte természetes közvetlenséggel 
a tányérokat a tálcára rakva. — Meg van elégedve 
a vacsorával?



— Köszönöm, igen. — Igyekeztél közönyösen vi
selkedni. Meg sem tudtad volna mondani, ízlett-e az 
étel, azt sem, mit ettél.

— Igazán örülök . . .  — A lány hangja továbbra 
is kedves volt; mintha egy kis megkönnyebbülés ér
zett volna rajta. — Meg se kérdeztem, mit kíván va
csorára. A magam feje után választottam. Gondol
tam, szereti a borjúmájat.

— Igen, szeretem. — Igyekeztél nem elárulni, hogy 
fogalmad sincs róla, borjúmájat vacsoráztál. — Meg 
különben sem fontos. Ebben a helyzetben igazán 
mindegy. — Érezted, hogy keserűen elmosolyodsz: 
megjegyzésed és arckifejezésed mögött nem gyanítot
tál semmi szándékosságot.

A lány félbemaradt mozdulattal rád pillantott. Sze
méből együttérzés sugárzott: — Nagyon le van törve? 
— kérdezte halkan.

— Csodálkozik?
— Megszoktam már. A vendégek itt többnyire le

hangoltak.
— Mégis észreveszi? Nem fásult még el?
— Nem . . .  Mindenkit sajnálok, akinek ide kell 

jönnie.
— Rendes magától. Bizonyára jólesik nekik, ha 

vigasztalja őket.
— Már akinek. Van olyan is, aki nem tűri.
— Magától sem? — Hangodban egy kis játékos

ság bujkált. Épp hogy észrevetted; csak egy pillanatra 
jutott eszedbe, ez talán mégsem illik a helyzethez.

A lány nevétett: — Képzelje, még tőlem se. Van, 
aki egészen begubózik a bánatába. Pedig azt hiszem,



jobb ha az ember ilyenkor elmondja, mi a baj. — 
Váratlanul letette a tálcát, és leült egy székre. — 
Egészen belefáradtam az ugrálásba. — Láthatólag ki
merültén dőlt hátra. Aztán hirtelen arra kért, me
séld el, mi járatban vagy. — Nagyon érdekel az ügye. 
Nagyon szeretem hallgatni a vendégeink történeteit.

— Nem hiszem, hogy az enyém érdekes lenne. Bi
zonyára épp elégszer találkozott már hasonlóval. — 
Szeretted volna ellensúlyozni korábbi, játékosan fel
villanyozott válaszodat. De már tudtad, teljesíteni 
fogod a kérését. Már csak azért is, hogy tovább ma
radjon . . .

— Igazán szomorú — mondta a lány érezhetően 
fátyolos hangon. Csak Ágiról beszéltél, a szerencsét
lenségről; a ládáról egy szót se szóltál: túl bonyolult
nak tartottad az egészet, a lány talán meg sem ér
tené. — És megindító.

— Mit érez benne annak?
— Azt, hogy utánajött. Hogy nem tud beletö

rődni. Megható, ha ennyire szeretnek va lak it...
— Találkoznia kellett itt már hasonló esettel.
— Igen. Elég gyakran előfordul. De én mindig 

meghatódom, ha ilyet hallok.
— Bárcsak mindenki ilyen megértést tanúsítana itt 

irántam. . .
— Bízni kell — mondta a lány. — Remélni. Ha 

remél az ember, sok minden megtörténhet. — Utóbbi 
mondatát hosszú, árnyat vető pillájú szemét rád 
emelve mondta; hangjában mintha ígéret rezdült vol
na, anélkül, hogy kihívóan hatna. Váratlanul felállt, 
és a tálcáért nyúlt. Jó éjszakát kívánt, sietve két lé
pést tett az ajtó felé. De kezében a kilinccsel még egy



szer visszafordult. Újra mentegetőzve nevetett: — Ja, 
igaz, még be se mutatkoztam. Mónika vagyok.

Amikor távozott, eszedbe se jutott meglepődni men
tegetőzésén. Föl se tetted magadnak a kérdést, .mért 
kellett volna bemutatkoznia, egy szállodai alkalma
zottól ezt senki se várja. Hallgatólagosan feltételez
ted, itt talán ez a szokás. Vagy éppen valami szabály 
írja elő.

Később még sokáig rá gondoltál. Mintha váratla
nul Magda tért volna vissza hozzád. De valahogy nem 
egészen régi mivoltában: nem olyannak, amilyen volt. 
Kedvesebbnek, szelídebbnek, amilyennek egy ideig 
hitted, szeretted volna. Hiába próbáltad képét el
űzni, szőkén és kék ruhásán makacsul ott maradt a 
tekintetedben: újra látni szeretted volna, hallani a 
hangját. Többször alig tudtad megállni, hogy valami 
ürüggyel be ne csengesd, de ugyanakkor mégsem érez
ted magad képesnek erre: volt a lányban valami le
nyűgöző, fölötted álló, alighanem rögtön átlátna szán
dékodon. De nem is voltál egészen biztos, hogy csen
getésedre csakugyan ő jelentkezne.

Egy ideig még megpróbáltál küzdeni a hatása el
len, de túlságosan is fáradtnak, elcsigázottnak érezted 
magad. Mónika, Mónika. . .  A lány neve egyre ott 
dudorászott mindinkább zsibbadó félálmodban. Dalla
mosnak, szép hangzásúnak találtad. Végül is a ké
pével aludtál el.
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A kézbesítő csak néihány nap múlva hozta az idé
zést. Lehet, hogy három-négy nappal érkezésed után, 
de talán egy hét vagy még több is eltelt közben. Idő
érzéked valahogy megbízhatatlanná vált: nem tudtad 
pontosan, mióta vagy a hivatalhoz tartozó óriási ki
terjedésű, hatalmas, öreg fáktól árnyékolt park terü
letén, amelyet minden oldalról magas fal övezett, 
minden kipillantási lehetőséget elzárva — nem tud
tad, mi terülhet el rajta túl, város vagy nyílt tér
ség. . .  De abban mindenképpen biztos voltál, hogy a 
kézbesítő nem mindjárt a megérkezésed utáni regge
len keresett föl: a szálló éttermében ülve, kávéd ka- 
vargatása közben tisztában voltál vele, hogy számos 
reggelit elfogyasztottál már itt, s közben hiába vár
tad, hogy az oldalán tekintélyes bőrtáskát cipelő kül
dönc a neveden szólítson. Rég megtanultad már, hogy 
rendszerint ilyenkor, reggeli közben érkezik, s meg
állva a tágas étterem üvegajtajában, hangosan egy ne
vet kiált, mire a név viselője hirtelen felugrik, s az 
asztalok, székek, vendégek közt furakodva, bocsánat
kérések közt vagy senkiről tudomást sem véve, feléje 
indul. A kézbesítő viszont, megfigyelésed szerint, soha 
kísérletet sem tett, hogy a felszólított elé siessen, egy 
lépéssel sem jött beljebb, merev tartással, saját fon
tossága tudatában az ajtóban várta meg, hogy ügy
fele, nemegyszer remegve, az izgalomtól sápadt vagy
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kivörösödött arccal a színe elé járuljon. Naponta csak 
egyszer játszódott le ez a jelenet, kizárólag a reggeli 
órákban; a kézbesítő mindig csak egyetlen személyt 
szólított: ilyen munkatempó mellett elképzelni sem 
tudtad, mikor kerülsz sorra. De lehangolt a beidézet
tek viselkedése is: nem annyira közvetlenül az idézet 
átvétele után, amikor kezükben a cédulával, szédül
ten, olykor tántorogva botorkáltak vissza asztaluk
hoz, hogy többnyire sikertelenül megkíséreljék befe
jezni reggelijüket vagy azonnal a mosdó felé ve
gyék útjukat, inkább a következő napon, amikor asz
taluknál újra viszontláttad őket. Ilyenkor többnyire 
rendkívül lehiangoitnak, gondterheltnek látszottak, reg
gelijük érintetlenül állt előttük, üres tekintettel vala
hová a semmibe bámultak. Szólni alig lehetett hozzá
juk: az étterem vendégei tudták is ezt, megértő tapin
tattal magukra hagyták őket. Akadt azonban köztük 
olyan is, akit ettől kezdve többé nem láttál: amint 
megtudtad, ezeket már harmadszor idézték be, s miu
tán ügyük ezzel kedvezően vagy kedvezőtlenül elin
téződött, a szabályok értelmében azonnal távozniuk 
kellett. Hirtelen eltűnésük nyugtalansággal töltött el: 
gyanúsnak érezted, hogy a végső döntés után lehetet
len a kérelmezőkkel szót váltani, attól tartottál, a 
hivatal azért gondoskodik oly sietve eltávolításukról, 
nehogy az elutasított kérelmek nagy számának híre 
menjen, és ez kedvezőtlenül befolyásolja a hozzá for
dulók hangulatát.

Persze sok egyébről is tudtál már ekkor. Elég jól 
kiismerted magad új környezetedben, és már csak 
ezért sem lehetett másnap reggel. Üres óráidban hosz- 
szú, magányos sétákat tettél az árnyas fasorokban,



vagy valamelyik pádon üldögéltél, reményeidet, esé
lyeidet latolgattad, máskor meg szobádban az ágyon 
hevertél, tehetetlen tétlenségedben a plafont bámul
tad. Gyakran gondoltál Mónikára is: a megérkezésed 
utáni első napon azt remélted, még aznap este vi- 
szonláthatod (hogy nappal nem láttad, azon nem 
csodálkoztál, feltételezted, a lány éjszaka van szol
gálatban), hiába vártad azonban, még az ezután kö
vetkező estéken is: helyette egy barnás arobőrű, fekete 
fiatalember szolgálta fel a vacsorát. Mégis minden este 
remélted, hátha megint Mónika jelenik meg, de he
lyette mindig csak „Csalódás úr” jött, ahogy magad
ban a fekete fiút elnevezted. Valahányszor felszol
gálta a vacsorát, kísértést éreztél, hogy megkérdezd 
tőle, látszólag könnyedén, „ugyan hol az a helyes 
lány, aki a múltkor este itt dolgozott” , néhányszor 
majdnem szóra is nyitottad a szádat, de végül még
sem tudtad elszánni magad: a fiatalember nyilván 
félreértené, vagy inkább nagyon is megértené. Nem 
szeretted volna elárulni magad, elég, hogy saját ma
gadat tetten érted. De bármennyire haragudtál is ma
gadra, nem tudtál nem gondolni a lányra. . .  Egy 
alkalommal, ugyancsak a tétlenségtől menekülve, 
Máté doktor ládájába is bepillantottál: a kulccsal, 
amit a filozófus közvetlenül a halála előtt ugyancsak 
rád bízott, némi vesződség árán sikerült is felnyitnod: 
színültig volt vastag könyvekkel, valamennyit rend
kívül apró betűkkel bibliapapírra nyomták. Beléjük 
lapoztál, rögtön láttad, hogy idegen nyelven írták 
őket, számodra teljesen ismeretlen szavak tekintettek 
rád, nem hasonlítottak egyetlen nyelv szavaira sem, 
melyeket valaha hallottál, leírva láttál. Feltételezted,



hogy talán valami titkos, mesterséges nyelven íródtak, 
vagy rejtjeles írással, amelynek kulcsát csak a hiva
talban ismerik, úgyhogy azt gondoltad, tartalmuk nem 
is tartozik rád. Bizonyos értelemben megkönnyebbül
tél: a ládát kinyitva attól tartottál, nem lesz türel
med alaposan beleolvasni a könyvekbe, legalábbis 
jelen lelkiállapotodban nem, vagy ha igen, érteni ak
kor sem fogod őket, viszont ha nem törődsz velük, 
ismét szemrehányással illetheted magad, amiért kö
zömbös vagy az emberiség dolgai iránt — így vi
szont mentesültél a felelősség alól. Megtudva, hogy 
a szállónak könyvtára is van, felkerested, s nagy ha
lom bűnügyi regénnyel tértél vissza: ettől fogva több
nyire beléjük temetkeztél.

Idődet jobbára egyedül töltötted, de néhány kérel
mezővel is megismerkedtél. Ügyükről általában ne
hezen kezdtek beszélni; kissé úgy tűnt, valamennyien 
attól tartanak, ha könnyítenek a leikükön, és kife
csegik kívánságukat, ezzel saját elszántságukat ássák 
alá, és ily módon csökkentik esélyeiket, vagy éppen 
attól félnek, a többiek lehetetlennek, teljesíthetetlen- 
nek érzik óhajukat, esetleg ki is nevetik őket — mint
ha mindegyikük csak saját kérelmét érezte volna tel
jesíthetőnek, s többé-kevésbé rögeszmésnek tartotta 
volna a többieket, akiket nem kell egészen komolyan 
venni. Annyit mégis hamar megállapítottál, hogy na
gyon sokan hozzád hasonlóan elvesztett hozzátartozói
kat szeretnék visszakapni, a gyászszalag, gyászruha 
meglehetősen gyakori volt a várakozók között, akad
tak azonban egyéb ügyek is: voltak, akik betegségükre 
reméltek gyógyulást, súlyos anyagi helyzetükben ja
vulást, nyomoruk megszűnését várták, volt, aki elve



szett s utóbb kihúzott sorsjegyét szerette volma meg
találni még a kifizetési határidő lejárta előtt. Akadt 
olyan is, aki elveszett férfiúi erejét kívánta vissza
kapni, mások hűtlen szerelmük, illetve házastársuk 
visszatérését kérelmezték, de olyan is előfordult, aki
nek házastársa hű volt, viszont azzal a kérelemmel 
fordult a hivatalhoz, hogy valamiképpen szabadítsa 
meg tőle. Egy alacsony, telt, kerek arcához sehogyan 
sem illően hegyes orrú emberkéről azt suttogták, hogy 
vállalati pénztáros, és a hivatalhoz vezető fáradsá
gos utat azért tette meg, hogy sikkasztási tervének si
keres végrehajtását kieszközölje; egy széles vállú, bi
kanyakú, vérmes külsejű férfiról viszont, aki senkihez 
se szólt, azt mesélték, féltékenységbőd megölte a sze
retőjét, s most azt szeretné meg nem történtté tenni. 
Egyik este, mivel sehogy sem jött álom a szemedre, 
egy köpcös kis öregemberrel sétáltál, aki, talán mert 
kissé kapatos lehetett (a szálló bárja egész éjjel nyitva 
volt, az automata lemezjátszó zenéjére szép számmal 
akadtak táncolók is), közölte veled, hogy volt föld- 
birtokos, és bár sok idő eltelt azóta, mégsem tud be
lenyugodni birtoka elvesztésébe. Mi tagadás, magya
rázta, azért van itt, mert szeretné visszakapni. Nem 
akartál vele vitába szállni, látszólag megértőén bólo
gattál, mire nyelve még inkább megoldódott; részle
tesen beszámolt ügye állásáról, arról panaszkodott, 
hogy a hivatalban egyelőre még azt sem tudják el
dönteni, kérelme melyik osztályra tartozik: mivel az 
„ő birtokáról” van szó, kérelme magánügynek tekint
hető, azon az alapon viszont, hogy teljesítése érde
kében a történelem menetirányát kellene megváltoz
tatni, az általános osztály hatáskörébe tartozónak szá



mit, amely, mint ismeretes, hosszú ideje zárva is tart. 
Vallomásának végére érve, ujját szájára tette, s arra 
kért, arról, amit itt elmondott, senkinek egy szót se, 
odahaza nem is sejtik, hogy itt tartózkodik, mindenki 
azt hiszi, rég beletörődött. Pillanatokkal a kéz
besítő érkezése előtt az ő köszönését nyugtáztad apró 
biccentéssel. Saját ügyedről csak keveseknek beszéltél, 
egészen szűkszavúan szóltál Ági balesetéről; Máté 
doktor ládáját még csak említeni se merted senkinek 
— úgy érezted, könnyen nevetségessé válhatsz.

Szinte alvajáróiként mentél az ajtóban álló kézbe
sítőhöz, nyelőcsövedben az éppen elfogyasztott te
jeskávé mintha fölfelé kúszott volna. Feléje haladva 
képtelen vodtál arcára tekinteni; szemed sötétkék, dup- 
lasoirofs egyenkabátjának felülről számított második 
pár ezüstgombjához tapadt; még mikor a kék cédulát 
átvetted, akkor sem mertél fölnézni. Csak miután a 
kézbesítő mintegy kiskorúnak és írástudatlannak nyil
vánítva, szóban is közölte veled a hivatal rendelke
zését: j,Tíz órára a magánügyi osztályon, a harminc
hetes szobában” , emelted föl mégis tekintetedet: az 
ajtónyílást szinte eltorlaiszoló hatalmas ember önmaga 
fontosságától átszellemültnek látszott — bal arcán 
látható tekintélyes szemölcse is mintha felkentséget 
sugárzott volna; tekintete mégsem volt szigorú, in
kább atyaian megbocsátó, mint aki mélységesen 
megérti remegő elfogódottságodat. Visszatérve aszta
lodhoz, órádra néztél: nem egészen fél kilencet mu
tatott. Negyed tíz tájban indultál a hivatal épülete 
felé; viszonylag elég nyugodt voltál.

A hatalmas toronyházat, amelyhez viszonyítva a 
szálloda épülete nevetségesen jelentéktelennek tűnt,



azt a gyanút keltve, hogy a hivatali apparátus lét
száma messze felülmúlja az ügyfelekét, távolabbról 
naponta láttad, néha le sem tudtad venni róla tekin
tetedet, most azonban, amikor a közelébe értél, s a 
hivatalnokok remekebbnél remekebb autói közül föl
néztél rá, sokkal magasabbnak látszott, mint koráb
ban; reménytelenül és szégyenletesen parányinak érez
ted magad mellette. Nem először néztél föl ilyen ma
gas vagy még magasabb épület tövéből, sőt nem egy
nek letekintettél már a tetejéről is, de a kicsi
ségnek ez az érzése akkor nem kerített hatalmába. 
Ugyanezt érezted a liftben is; végtelenül soká értél 
a hetedik emeletre, sokkal lassabban, mint normális 
körülmények között.

A zöld futószőnyeggel borított folyosó ugyancsak 
mérhetetlenül hosszú volt. Többszörösen megtört, min
dig újiabb fordulatot vett, kétoldalt, egymástól szabá
lyos távolságban sorakozva, hajszálra egyforma ok
kerszínű ajtók végtelen sora vonult el melletted, amíg 
végre a harmincheteshez értél. A neoncsövek fényé
ben egy teremtett lélekkel sem találkoztál; mintha te 
lettél volna az egyetlen ügyfél az egész épületben, akit 
ma beidéztek; de a hivatal emberei közül se láttál sen
kit, az ajtók mögül a legkisebb nesz se hallatszott. 
Amerre csak elhaladtál, az ajtók közötti falrészekről, 
szabályosan ismétlődve, ugyanannak a szemüveges 
öregúrnak az arcképe tekintett rád, akinek képmá
sát először a felvételi irodában 'láttad.

Nem most találkoztál vele másodszor: a szállodai 
étterem fadán éppúgy ott láthattad, mint szobádban 
vagy az épület bármely más helyiségében; időközben 
megtudtad, valóban ő az intézmény legfőbb vezetője,



hivatalos elnevezés szeriint a „Főnökség főnöke” a 
sorukra várakozók azonban, sőt állítólag legtöbb be
osztottja is többnyire csak „Nagyfőnökként” vagy 
éppen „öregként” emlegették. A folyosó falán függő 
képek különben nem voltak mind egyformák: két 
különböző felvétel váltogatta egymást, a már ismert 
jóságos mosolyú s egy másik, amelyen kérlelhetetlen 
szigorral, vasvillaszemekkel tekintett a világiba, ajkait 
szorosan egymásra préselve, olyan elrendezésben, hogy 
mindig két ellentétes arckifejezésű kép közt kellett el
haladnod.

Nagyon halkan kopogtál, bentről csak másodszorra 
hallatszott egy álmosnak ható „tessék” . A falon a 
Nagyfőnök képét előbb pillantottad meg, mint a bent 
ülőket. Az óriásira nagyított kép ügyes fotomontázs 
volt: az arcot pontosan középen szelte ketté egy haj- 
szádvékony függőleges vonal, bal fele mosolygott, 
mintha biztatna, „csak mondd el, ami fáj” , jobb fele 
viszont tiltott, vádolt, parancsok, tekintetével porba 
sújtott. A két hivatalnok mintha csak ennek a képnek 
igyekezett volna megfelelni: a szemben ülő zömök, 
őszülő hailántékú férfi szívélyes mosollyal köszöntött, 
bársonyos bariton hangon, az íróasztal bal végénél 
helyet foglaló sovány, fekete, középen feltűnően mé
lyen homlokába nőtt hajú alak viszont csak alig sejt
hetően biccentett, s átható tekintetével tetőtől talpig 
végigmért; szúrós pillantására hideg futott végig a 
hátadon. Mindketten kigombolt nyakú, rövid ujjú 
ingben voltak: erről döbbentél rá, hogy rendkívül me
leg van a helyiségben.

— Polgár György, ha nem tévedek — fordult 
hozzád a szemben ülő továbbra is barátságosan, majd



mikor igent mondtál, hellyel kínált; félénken az író
asztallal szembeni bőrfotel szélére ültél. — Kérem, 
csak lezseren — mondta erre. — Könnyedén. Ne fe
szélyezze magát. — Megpróbáltál kevésbé mereven 
ülni, nem túlságosan sikerült.

Pár pillanatnyi csend következett. A hőséget még 
tűrhetetlenebbnek érezted, szerettél volna engedélyt 
kérni, hogy levethesd a zakódat, de mégsem szántad 
rá magad. A köpcös, akit, mivel szemben ült veled, 
magasabb rangúnak hittél, esetleg a magánügyi osz
tály főnökének, kétszer megköszörülte a torkát, majd 
megtörölte a homlokát; mintha nehezen határozta 
volna el magát, hogy a tárgyra térjen. — Pokoli me
leg van itt — szólalt meg aztán. — Nem kér egy 
pohár frissítőt, mielőtt elkezdenénk?

— Köszönöm, nem. . .  — Torkod száraz volt, 
mégis úgy érezted, egy kortyot se tudnál lenyelni.

— Hát akkor, megbocsát, de mi iszunk egyet — 
hangzott a válasz. A másik szolgálatkészen lehajolt, 
és az íróasztal mögül fölemelt egy szódásüveget (ol
dalára jégdarabok tapadtak, jegesvödörben állhatott), 
és az asztalon levő három pohár közül kettőt szí
nültig töltött. A mozdulatból végleg tisztázottnak lát
tad a két ember rangbeli viszonyát.

A főnök jóízűen csettintve tette le a fenékig ürí
tett poharat: — Hát akkor kezdjük . . .  ön, ugyebár, 
azzal a kérelemmel fordult hozzánk, hogy adjuk visz- 
sza félesége életét, aki autóbaleset áldozata lett?

— Igen — felelted összeszoruló torokkal.
— Nos, akkor először talán arra a kérdésre feleljen 

— folytatta a főnök az előtte heverő papírlapra pil
lantva, kissé vontatottan, azután hangja váratlanul



ünnepélyesen komolyra váltott át —, méltónak érzi-e 
magát arra, hogy kívánságát teljesítsük?

A kérdés mellbe vágott, szerettél volna kitérni elő
le: — Úgy érzem, ezt önöknek kell eldönteniük — 
mondtad halkan.

A főnök elnézően mosolygott: — Ez így van. De 
mi most a szubjektív érzéseire vagyunk kíváncsiak. 
A kérdés külön/ben is így hangzik: „méltónak érzi-e 
magát” stb . . .  Egyébként nem kell megijedni — foly
tatta még szélesebb mosollyal, doromboló baritonjá
nak még melegebb árnyalatot adva. — Ez csak amo
lyan konvencionális kérdés. A bíróságon is megkér
dik a vádlottat, bűnösnek érzi-e magát. Ennek sincs 
több jelentősége. — A főnök arca bagatellizáló kifeje
zést öltött, rajtad azonban hirtelen ijedelem futott 
át; társa a „bűnösnek érzi-e magát” -nál újra szúrós 
pillantást vetett rád.

Néhány pillanatig gondolkoztál: ha igent mondasz, 
túl szerénytelennek, magabiztosnak tűnhetsz, ha ne- 
met, joggal kérdezhetik, mit keresel itt. — Igen — 
felelted hirtelen elhatározással. — Méltónak érzem 
magam.

— Reméljük, mi is így találjuk — hangzott a fe
lelet. A szúrós szemű, szavaidat lejegyezve, újabb pil
lantásával mintegy megkérdőjelezte válaszodat. — És 
most rátérünk a részletekre. Szabad a nevét?

Újra megmondtad a nevedet. Hangod éppen csak 
érezhető türelmetlensége magára vonta a főnök fi
gyelmét: — Ezt persze kissé terhesnek találja, és ta
lán fölöslegesnek is, mivel személyi adatait már úgyis 
ismerjük. Bemelegítésképpen mégis szükség van ezekre 
a kérdésekre. Az a szerepük, hogy a kérdezettet mint



egy gerjesztett állapotba hozzák, mire a valóban fon
tos kérdésekhez érkezünk. Szíveskedjen csak türelem
mel válaszolni, és az egésznek ne tulajdonítson túl 
nagy jelentőséget. Tehát folytassuk: apja neve. . .

Gyors egymásutánban sorjáztak a kérdések, anyád 
neve, feleséged neve, feleséged szüleinek neve, szüle
tési évük és helye stb.; nyugalmat erőltetve magadra, 
megadással válaszolgattál. A főnök fel sem nézett, 
gépiesen darálta őket, láthatólag igyekezett mielőbb 
túljutni rajtuk. Gsa'k a „foglalkozása** kérdésnél 
emelte föl tekintetét. Mint aki nem egészen biztos 
a dolgában, társához fordult: — Ha nem tévedek, 
ez már a fontosabb kérdések közé tartozik! — A 
másik helybenhagyólag bólintott, majd vizslató pil
lantással újra feléd fordult.

— Tehát akikor: foglalkozása? — ismételte meg 
kérdését a főnök ezúttal nyomatékosabban.

— Építészmérnök. — Igyekeztél elkerülni a szúrós 
szemű tekintetét.

— Szép foglalkozás — jegyezte meg a főnök. — 
Mért választotta ezt az életpályát?

— Éppen azért, mert szép — felelted rövid gon
dolkodás után. — És mert hivatást éreztem rá. — 
Hangodat kissé bizonytalannak érezted; mást nem 
mondhattál, mégis, válaszod valahogy kötelességsze
rűnek tűnt. Egyszer már éreztél hasonlót: a techni
kumban érettségi előtt álltái, egy ifjúsági lap riportere 
látogatta meg iskolátokat. Akkor ugyanezt felelted 
erre a kérdésre, ugyanígy nem voltál egészen biztos 
őszinteségedben, és ugyanígy azt tartottad, csakis 
„ilyesmit” válaszolhatsz. Mégsem érezted hazugság
nak, .amit mondtál, mint ahogy most sem; akkor sem



érezted magad önzőnek és képmutatónak, ha válla
latod valamelyik önigazgatási szervének értekezletén 
olyan, számodra előnyös dolgot javasoltál, ami a 
vállalatra nézve is hasznosnak látszott. Válaszod után 
át is futott az agyadon: legjobb, ha továbbra is az 
őszinteségnek ezen a közéleti fokán maradsz.

— Tehát tetszett magának ez a foglalkozás? — 
kérdezte a főnök kissé gyanakodva, s mintegy lehe
tőséget adva a korrekcióra, intett társának, egyelőre 
ne írja be a válaszodat.

— Igen — felelted. Meglepetésedre nyelned kel
lett.

— És még mindig szereti?
— Igen.
— Kérem, jól gondolja meg — figyelmeztetett a 

főnök. — Ha úgy érzi, pályát tévesztett, vagy meg
unta már, nyugodtan megmondhatja. Nincs abban 
semmi.

— Nem. Nem érzem úgy — felelted gyorsan.
— Akkor köszönöm. Mehetünk tovább. Büntetve 

volt?
Nem egészen értetted, mért vörösödsz el, miközben 

a valóságnak megfelelő választ kimondod. Hangod 
határozott volt, de utána váratlanul szükségét érez
ted hozzátenni: — Egyszer megbírságoltak kihágásért. 
Kerékpárral hajtottam a járdán.

A főnök nevetett, és a fejét csóválta; még jobban 
elvörösödtél. — Ne legyen gyerek. . .  Inkább azt 
szeretném tudni — ráncolta össze homlokát egy pil
lanatra —, nem érzi-e úgy, hogy elkövetett valamit, 
amiért büntetést érdemelne?



— Ügy érti, elkövettem-« valami törvénybe ütkö
zőt, amire nem derült fény? — kérdezted. Szerettél 
volna időt nyerni.

— Nem feltétlenül törvénybe ütközőt — világosí
tott fel a főnök. — Bármi lelkiismeretébe ütközőt — 
olvasta a papírlapról —, akarva vagy akaratlanul, 
aminek káros következménye volt vagy lehetett volna 
másokra nézve?

Elgondolkoztál, de bármi jutott is eszedbe, jelen
téktelen apróságnak érezted; nevetséges arra gondolni, 
hogy számíthatnának. — Ilyet nem tudnék monda
ni . . .  Legalábbis nem emlékszem . . .

— Tehát tisztának érzi a lelkiismeretét?
— Igen.
— Biztos ebben? — A főnök láthatólag ismét le

hetőséget akart nyújtani a változtatásra.
— Biztos vagyok. — Kissé hangosabban válaszol

tál a szokottnál, szándékosan magabiztosan, annak 
ellenére, hogy a szúrós tekintetű pillantása újra vá
ratlanul éles pengeként villant feléd; egész testedben 
összeránduíltál.

A főnök egy pillanatra összeszorította a száját, 
majd ismét joviális mosolyát öltötte fel: — Köszö
nöm. Nos akkor. . .  Van itt még egy hasonló kérdés: 
„Becsületesnek érzi magát?” Te mit gondolsz? — for
dult hirtelen társához. — Az előbbi válasz alapján 
talán be is írhatnánk az igent. Végül is ugyanarról van 
szó.

A másik szótlanul aprót bólintott; volt ebben va
lami felülről jóváhagyó, szinte főnöki gesztus: egy 
pillanatig újra lehetségesnek tartottad, hogy mégis 
ő a magasabb rangú, és csak azért engedi át társának



a kérdéseket, és vezeti a jegyzőkönyvet, hogy félre
vezessen és megzavarjon.

— Ugye, maga is így gondolja? — kérdezte a fő
nök váratlanul feléd fordulva. Mert mégis neki kell 
a főnöknek lennie; reményeid (legalábbis ennek való
színűségét sugallták, ezt kívántaüták veled.

— Mit? — kérdezted kissé gyámoltalanul. Közben 
elveszítetted a fonalat, nem egészen értetted, mire vo
natkozik a kérdés.

— Hát azt, hogy nyugodtan beírhatjuk az igent. 
Ugyebár, becsületes embernek tartja magát?

— Igen. — Hangod halk volt, fáradtságot éreztél, 
kissé mintha szédültél volna.

— Nem parancsol talán mégis egy pohár frissítőt? 
— A ifőnök mintha leolvasta volna arcodról lelkiálla
potodat.

— Talán csakugyan jót tenne . . .
A szúrós szemű ismét a szódásüvegért nyúlt, tele- 

fröccsentett egy poharat, és szótlanul feléd nyújtotta. 
Most nem nézett rád; úgy rémleüt, tapintatosan meg 
akar kímélni pillantásától. A hideg italtól valóban 
megnyugodtál egy kissé.

— Na ugye — mondta a főnök együttérzéssel. — 
Mindjárt könnyebb. Eléggé összeszedte már magát? 
Folytassuk, vagy inkább pihenne egy kicsit?

— Folytathatjuk — mondtad eltökélten. Már rend
ben vagyok.

— Nos akkor . . .  Életcélja?
Ajkadba haraptál: képtelennek érezted a kérdést. 

Az először jónak vélt válasz, „szeretném életemet a 
közösség hasznára fordítani” , a következő pillanat
ban már ostobának, fellengzősnek tűnt. Hallgatásod



elég hosszú lehetett, ment a szúrós szemű előbb csak 
szokott módján pillantott rád, aztán egyik szemöldö
két magasra vonvia, türelmetlenül éikbe ugrasztottá; 
most láttad csak, hogy két vastag szemöldöke egészen 
összenőtt az orra fölött. De a főnök látszólag türel
mes mosolyában is bujkált egy kis sürgetés. Halkan 
kettőt köhintett.

— Megvallom, ez a kérdés nekem kissé szokat
lan . . .  Igazán, nem is tudom . . .  — kezdted meglehe
tősen zavartan.

A főnök félbeszakított: — Szükség esetén azt is be
írhatjuk, hogy nincs életcélja — magyarázta patro
náló hangon. — De ezt talán kerüljük el, mert va
lahogy úgy hat, mint „foglalkozás nélküli” . Akármit 
mond is, mindenképpen jobban hangzik. Tehát? . . .

— Természetesen van életcélom — szólaltál meg 
sietve. — Csak éppen nem tudom pontosan megfogal
mazni . . .  De talán, amit az előbb a hivatásomról 
mondtam... Szóvad: igyekszem minél lelkiismerete
sebben teljesíteni a hivatásommal járó feladatokat és 
általában. . .  hasznos tagja lenni a társadalom
nak . . .

— Köszönöm, ennyi okvetlenül elég — mondta a 
főnök szívélyesen. — Nagyon rokonszenves válasz, 
szépen és világosan megfogalmazva. Szükségtelen volt 
izgulnia. És szeretném, ha megértené, nem rosszindu
latból teszünk fel ilyen kérdéseket. Kizárólag a köte
lességünket teljesítjük. — Néhány másodpercre elhall
gatott, és szelíden tekintett rád; feltűnt, milyen ro
konszenves barna szeme van. — De talán kérdeznék 
valamit. Csak közéleti dolgok lebegnek a szeme előtt 
életcélként, vagy gondol magára is? Ezt se szégyen



bevallani. — Hangjában nyoma sem volt a gúny
nak.

— Természetesen szeretnék boldog lenni — mond
tad fülig vörösödve, mégis kissé felszabadultabban.

— Értem. De mit ért boldogságon?
Tanácstalanul vállat vontál: — Hát, hogy mond

jam . . .  Szeretnék lehetőleg minél gondtalanabbul él
n i . . .  Időnként szórakozni. . .  Mint (minden ember . . .  
Gondolom, ért engem . . .

— Hogyne! Természetesen! — mondta a főnök 
élénken. — Talán az lesz a legjobb, ha úgy fogal
mazzuk meg az életcélt, hogy. . .  a  rubrika kissé 
szűkre szabott. . .  Mondjuk, így: „Szeretnék a kö
zösség hasznára lenni, és minél jobban élni” . Jó 
lesz?

- j ó . . .
— Vagy fordítsuk meg a sorrendet? „Szeretnék 

minél jobban élni, és a közösségnek is hasznára lenni.” 
Ahogy gondolja. . .  — A szúrós szemű újra rád pil
lantott, száját kissé félrehúzta.

— Maradjunk inkább az első változat mellett — 
mondtad gyorsan.

— Nagyon helyes — bólintott a főnök. — Tehát 
írd úgy, ahogy mondtam — utasította társát. — Egé
szen jól hangzik. — Cigarettásdobozt nyújtott feléd. 
Társát is megkínálta, aki ezt is csak szótlan fejbic
centéssel köszönte meg.

— Hát akkor — kezdte újra a főnök, kényelmesen 
hátradőlve, orrán át engedve ki a füstöt —, mivel 
úgyis érintette a szórakozás kérdését, talán beszéljünk 
erről. Mivel tölti a szabad idejét?

A cigarettától kissé felszabadultabbnak érezted



magad. ELmandtad, hogy régebben gyakran jártál mo
ziba Ágival, de nemrég tévét vettetek. Hogy gyak
ran összejössz a barátaiddal, beszélgetésre, kártyázás
ra . . .  Miközben erről beszéltél, szemed előtt életre 
kelt az otthoni környezet: Ági, melletted a moziban, 
tálcával a kezében, ahogy a gőzölgő feketét hozza a 
hangos, kártyaosatába merült társaságnak. Egyszerre 
elérzákenyültól.

A főnök félbeszakított: — Menjünk inkább szép 
sorjában. Milyen filmeket kedvel?

— Mindenfélét. . .
— Mégis? Olyanokat, amelyek súlyos emberi prob

lémákat tárgyalnak? Vagy inkább könnyebb, szóra
koztató filmeket?

Néhány pillanatig tétováztál. Világosan érezted, 
melyik válasz lenne számodra kedvezőbb: — Inkább 
a komolyakat. — Űjra nyelned kellett. Aztán arra 
gondoltál, csak az számít, ami az aktába kerül.

— Helyes. Nézi a tévéhíradót?
— Gyakran nézem.
— Ha távoli országokból háborús képeket lát, 

mondjuk, bombázásokat, foglyok kínvallatását, mi
lyen érzéseket kelt ez magában? Vagy tankokat ide
gen városok utcáin, ahol semmi keresnivalójuk nincs. 
Felháborodik-e az ilyesmin?

— Természetesen. Felháborodom. — Most már 
nyelned se kellett.

— Nagyon felháborodik?
— Nagyon.
— ökölbe szorul a keze? összecsikordul a fo

ga?
— ökölbe szorul, összecsikordul.
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— Köszönöm. Érzi, hogy ez tűrhetetlen? Hogy 
tennie kellene valamit?

— Érzem . . .  Sajnos. . .
— Tudom . . .  Köszönöm . . .  Bántja a tehetetlen

sége?
— Nagyon bánt.
— Köszönöm. Baráti társaságban .miről szoktak be

szélgetni?
— Sok mindenről. . .  Mit mondjak? Erre nem ép

pen könnyű válaszolni. . .
— Mégis. Körülbelül. . .
— Köz- és magánügyekről. A kollégákkal válla

lati problémákról.
— Nagyon helyes — mondta a főnök élénken. — 

Köz- és magánügyekről, nagyon helyes. De a kettő 
közül miről beszélgetnek szívesebben? A köz- vagy 
a magánügyekről?

Arra gondoltál, jó lenne tudni, val'latóid mire he
lyezik a hangsúlyt: őszinteségedre vagy csupán a vá
laszok szŐ szerinti jelentésére. — Inkább a közügyek
ről — vágtad ki elszántan. De gondolatban legyin
tettéi: akármit mondasz is, úgysem számíthatod ki 
válaszaid következményét.

— Ez szép. De talán konkrétabban. Aggasztja-e 
például a munkanélküliség kérdése? Tekintetted arra, 
hogy van állása.

— Aggaszt. — Igyekeztél rezzenéstelen arccal vá
laszolni.

— Miért aggasztja?
— Sokakat súlyosan érint. Egészségtelen jelenség. 

Társadalmunkhoz nem illő dolognak érzem.



— Általában, aggódik-e a világért és az emberi
ségért?

— Aggódom. — Váratlanul Máté doktor ládája 
jutott eszedbe. — Ha nem veszi rossz néven — szó
laltál meg hirtelen —, talán megemlíteném, hogy úgy 
érzem, valamit talán tettem is az emberiség érdeké
ben. Bizonyára <tud róla, hogy egy ládával érkeztem, 
am i . . .

A főnök homlokát ráncolta, kezét szája elé téve, 
zavartan köhécselt: — Van róla tudomásom. De ta
lán maradjunk inkább a tárgynál. Az ügy teljes 
egészében az általános osztályra tartozik.

— Kérem, bocsánat — mondtad elszontyolodva.
— Folytassuk, kérem. Szokott olvasni?
— Szoktam . . .
— Újságot? Könyvet?
— Ezt is, azt is.
— Milyen könyveket? Szépirodalmat? Verset?
— Verset ritkán . . .
— Regényt, elbeszélést?
— Azt igen. Gyakran . . .  — Egyszerre elbizonyta

lanodtál: mi lesz, ha esetleg a könyvek tartalma felől 
érdeklődnek. — Kár, hogy kevés az időm . . .  — Saj
nálkozásodat lényegében őszintének érezted.

— E>e ha van rá ideje? Mit olvas szívesebben? 
Szórakoztató, izgalmas könyveket vagy inkább ne
hezebb fajsúlyú, komoly irodalmat? Esetleg éppen ne
hezen emészthető műveket?

Ismét tétováztál. Kísértést éreztél, hogy bevalld, 
diákkorodban, amikor kötelező olvasmányként ko
moly, klasszikus alkotásokat olvastál, fogalmad se 
volt, mért tekintik értékesnek őket, amikor csak unal



masaik. Ez elkedvetlenített, amint lehetett, lemondtál 
róluk. Mégsem szántad rá magad az őszinteségre: 
meghazudtolnád, amit korábban a filmekről mondtál.
— Inkább a komolyabbakat. Amelyeknek . . .  hát 
izé . . .  társadalmi hátterük van . . .

— Olvas esetleg társadalomtudományi vagy filo
zófiai műveket? Olyanokat, amelyek az emberi lét 
alapvető kérdéseire keresnek választ? — A főnök mo
solyába most mintha diszkréten egy cseppnyi vigyor 
is keveredett volna.

Erre mégsem mertél igennel válaszolni: — őszintén 
megvallom: id yeneket eddig nem olvastam.

— Miért? Kívül esnek az érdeklődési körén?
— Inkább attól tartok, fárasztanának.
— Köszönöm. — A főnök arca bizonyos elége

dettséget fejezett ki. Újra összeszorította a száját; 
mintha azon gondolkozott volna, mit is kérdezzen 
még. — Szakirodalmat olvas? — szólalt meg aztán.
— Természetesen az építészet köréből.

— Hát hogyne! — Buzgón, majdnem lelkesen vá
laszoltál: itt a lehetőség, hogy kiköszörüld a csor
bát.

— Gondolt-e már arra, hogy tudását szüntelenül 
gyarapítva, szakmájának kiválóságává küzdje fel ma
gát? Mondjuk, neves tervezőmérnök legyen?

— Gondoltam . . .
— Szeretné-e valami nagy alkotással megajándé

kozni az emberiséget?
Cigarettád füstjét mélyen leszívtad: — Megfordult 

már a fejemben . . .
— Komoly formában?



— Ez talán túlzás lenne. . .  — Kissé kínosan el
mosolyodtál.

A főnök hümmögötit: — így is beírhatjuk — 
mondta kelletlenül. — írd csak be — fordult társá
hoz. — Szóród szóra: „Megfordult már a fejemben.” 
— Újra gondolkozmi látszott egy ideig. — Mit gon
dolsz, elég lesz enmyi? — kérdezte aztán a másiktól. 
A szúrós szemű először tűnődve lebiggyesztette az aj
kát, egy-két pillanatig mintha elő a/kart volna hoza
kodni valamivel, aztán kegyesen rábólintott. Most 
ismét ő látszott főnöknek.

— Hát akkor egyelőre edég lesz. Tartsunk szüne
tet — állt fel a főnök; a másik, kiegyenesítve majd 
kétméteres alakját, nyomban követte példáját. — 
Remélem, megtisztel azzal, hogy velünk ebédel? Ná
lunk régi és nemes hagyomány, hogy a kihallgatott 
együtt étkezik a kiihaillgatóival. Tartson velünk. A 
közös étkezés elősegíti a bensőséges kapcsolatok kia
lakulását . . .

Már az ajtóban voltatok, amikor a főnök egy pil
lanatra megtorpant: — Apropó, még egy kérdés. 
Tagja a pártnak?

— Igen — válaszoltad meglepődve. Zsebed felé 
nyúltál: — Azt hiszem, magammal hoztam a köny
vecskémet. Ha kívánják . . .

— Köszönöm, nem szükséges — intett az alacsony, 
zömök ember, oki csak a válláig ért társának. — In
kább arra a kérdésre szeretnék választ kapni, előnye 
vagy hátránya származik ebből?

Csapdát sejtettél: — Semmiképpen se állíthatom, 
hogy hátrányom — felelted óvatosan.



— És 'ha hátrányt jelentene? Akkor is tagja vol
na?

A helyiség levegőjét újra tűrhetetlenül melegnek 
érezted: — Erre nem tudok válaszolni — felelted rö
vid gondolkodás után.

— Ez is válasz — mondta a főnök. — őszinte, be
csületes és főleg okos válasz. — Párnás arca kigöm- 
bölyödött a szelíd mosolytól: — És igazán csak úgy 
mellékesen kérdeztem. Valójában nem is tartozik a 
tárgyhoz.

— Köszönöm — motyogtad magad sem tudva, 
miért.

A főnök barátságosan vállon veregetett, majd ki
lépett előtted az ajtón.
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A helyiség, ahol ebédeltetek, a hosszú folyosó vé
gében volt. Belépve, néhányat tüsszentettél: a légkon
dicionáló berendezés kellemes hűvös levegőt biztosí
tott, de az előbbi szoba hőségétől s a kihallgatástól 
inged a itestedhez tapadt, úgyhogy megborzongtál; a 
Nagyfőnöknek itt csak a mosolygós képét láttad. A 
makulátlan fehér abrosszal leterített asztal készen 
vám rátok; a főnök csengetésére fiatal, de erősen mo- 
lett felszolgálónő jelent meg; rendkívül magas sarkú 
cipőt viselt, emiatt kissé bizonytalanul járt, ügyetle
nül egyensúlyozta a levesestálat. Ahogy távozott, aka
ratlanul is fölfigyeltél telt farának ringására; a fő
nök észrevette ezt: miközben mert a levesből, cinko
san feléd hunyorított, és benyomásaid felől érdeklő
dött. — Erőteljes, egészségtől duzzadó kis tyúk ez a 
Rózsika — jegyezte meg, miután érdeklődésére csak 
zavart mosollyal válaszoltál. — Ügy látszik, a gond
nokságon már ismerik az ízlésemet, mert ha én va
gyok szolgálatban, mindig őt osztják be ide. Ilyen 
hosszú, fáradságos kihallgatás után igazán üdítően 
hat az emberre, ha valami kellemes látványban lehet 
része . . .  — Rád viszont cseppet sem hatott üdítően, 
az ételt a fáradtságtól szinte kábultan gyűrted le, nem 
is igen tudtad, mit eszel — a leves után valami pá
rolt hús volt makarónival és barnás színű mártással, 
ízét alig érezted. Szerencsédre nem kellett aktívan



részt venned a társalgásban: a főnök úgyszólván az 
egész étkezés alatt vicceket mesélt, egymás után, mint
egy előre megtervezett program szerint ontotta őket; 
arra gondoltál, úgy látszik, itt ezt értik bensőséges 
kapcsolatok kialakításán. Nem tudtad ugyan túlságo
san követni őket, mégis igyekeztél figyelni és nevetni 
a csattanókon: figyelmed minduntalan elkalandozott, 
folyton attól rettegtél, talán nem jó helyen kezdesz 
nevetni. A főnök azonban megkönnyítette dolgodat: 
a csattanókat többnyire maga jelezte hangosan kirob
banó, teli szájú nevetéssel; kissé röfögve nevetett a 
túlnyomóan zsíros vicceken, orra körül apró ráncok 
képződtek. Társa mo9t is hallgatag volt; a csattanó
kat, miután előbb egy parancsoló szemvillantással tud- 
todra adta, most nevetned kell, mindössze szájának 
egy kötelességszerű vigyorra húzásával nyugtázta, fu
tólag villantva ki sötét arcbőréből fehér ragadozó- 
fogait. Vajon tényleg alárendelt-e?, fordult meg ismét 
a fejedben, ha az volna, merne-e csak így nevetni? 
Ebéd közben egyszer mégis hallottad a hangját, rend
kívül mély basszusával annyit mondott: „Gáspár, 
légy szíves, a sót.” A feléje tolt sótartót újra csak 
fejbiccentéssel köszönte meg.

A kihallgatószobában újra tűrhetetlen volt a hőség, 
ab'laknyitást viszont nem mertél javasolni, ez kihall
gatóidnak is eszébe kellett hogy jusson, ám úgy lát
szik, valamiért szabályellenes; úgy rémlett, valahon
nan még fűtik is a helyiséget, de a hőforrást nem 
tudtad fölfedezni. Ismét az íróasztalhoz ülve, a fő
nök lehervasztotta arcáról eddigi felszabadult, kedé
lyesen rötyörésző kifejezését, s megint joviálisán fon
toskodó arcát öltötte fel. De a kihallgatás nehezen



indult újira: a jóllakottság elnehezítette a főnök pil
láit, diszkréten böfögött, becsengette Rózsikát, ká
vét hozatott, majd mikor már semmit sem talált, ami
vel elodázhatná az újrakezdést, hangos sóhajjal kí
sért: „na, lássuk, miből élünk” megjegyzéssel elszánta 
magát a folytatásra.

— Most más kérdéscsoporttal foglalkozunk — 
kezdte el. — Az előbbiekben a maga személyéről volt 
szó. Most viszont felesége képezi vizsgálódásunk tár
gyát. És persze kettejük kapcsolata. De először lás
sunk néhány bemelegítő kérdést. . .

Újra Ági személyi adatait kellett elismételned. A 
fontosabb kérdések ezúttal is a „foglalkozása?” kér
désnél kezdődtek.

— Tehát könyve/lő — ismételte meg válaszodat 
kissé emeltebb hangon a főnök. — Képzettsége?

— Közgazdasági technikum.
— Jelenleg állásban van?
— Igen. Segédkönyvelő egy vállalatnál. — A „je

lenleg” szó, az, hogy a főnök Ágit élő személyként 
említette, némi reményt mozgatott meg benned.

A főnök fejbőrét mozgatta: — Ezzel kapcsolatban 
ki kell térnünk néhány mellékkörülményre. Miért van 
állásban a felesége?

A kérdést valahogy kihívónak érezted: — Hogy 
mért van állásban? Nem egészen értem a kérdést.

A főnök hangján érzett, igyekszik türelmes lenni: 
— Ha nem tévedek, magának elég jó fizetése van. 
És tekintettel a munkanélküliségre . . .

— Úgy véli, nem helyes, hogy állásban van? — 
A vér kissé fejedbe szállt; merészségedet ennek tulaj
donítottad.



A szúrós szemű megrovó pillantással mórt végig, 
s alig észrevehetően a főnök arcán is megrándult egy 
izom. — Az én véleményem nem tartozik a tárgyhoz
— mondta kissé szárazon. — Szíveskedjen a kér
désre válaszolni: miért van állásban a felesége? Azért, 
mert szereti a munkáját, vagy a nagyobb kereset ked
véért?

Homlokodon és hátadon apró tűszúrásokat éreztél: 
hiha lenne a főnököt magad ellen ingerelni, talán 
nem árt, ha kissé töredelmes leszel: — Nehéz ezt a 
kettőt elválasztani egymástól. . .  Nem tagadhatom, 
azért is, hogy többet keressünk . . .  Lehet, hogy ez 
nem helyes, de . . .

— Ugyan már! Mért ne volna helyes? De mért 
érezték szükségét a nagyobb keresetnek?

— Kocsit szerettünk volna venni — vallottad be 
lehajtott fejjel. — Nemrég fizettük be a szükséges 
előleget. Ilyen körülmények között. . .

— Értem. Köszönöm. — A főnök megnyalta a 
szája szélét. — Az előbb azt mondta „azért is” . Azt 
jelenti ez, hogy nemcsak a kereset miatt volt munka- 
viszonyban, hanem szerette is a munkáját?

— Igen . . .  Szerette . . .  Feltétlenül. . .
— Ez érdekes — jegyezte meg a főnök tűnődve.

— A könyvelői munka, úgy tudom, elég unalmas és 
egyhangú . . .  De miből gondolja, hogy szerette? — 
kérdezte hirtelen. — Beszélt erről?

Kínosan nyeltél, tisztán hallottad a gégefőd roppa
nását: — Beszélt. Többször i s . . .

— Megpróbálta esetleg részletesebben is felvázolni 
a munkájához fűződő érzelmeit? Hogy valójában mit 
is érez, ha dolgozik?



Tenyereddel végigsimítottad a homlokodat, tapadt 
az izzadságtól: — Részletesen nem beszélt erről. . .  
Csak éppen többször mondta, hogy szívesen jár a 
hivatalba. Ebből gondoltam, hogy szereti a munká
j ú

— Rendben van. Ak'kor talán írjuk be: „Szívesen 
járt a munkahelyére.” Jó lesz így? — Társára, majd 
rád pillantott.

Mindketten bólintottatok.
— Helyes. Akkor továbbmehetünk. Hogyan töl

tötte a szabad idejét a felesége? Mivel szórakozott?
— Többnyire együtt szórakoztunk. — Kitérő szán

dékkal adtad ezt a választ. Belülről tiltakozás feszí
tett, sokkal inkább, mint mikor rólad volt szó. Elvisel
hetetlennek találtad a gondolatot, hogy Ági itt most 
terítékre kerüljön.

— Értem. Tehát tévé, mozi, kártyaparti, beszél
getések.

— Igen. Azaz kártyázni nem szeretett.
— Olvasott a felesége?
— Igen . . .  Ha ideje volt rá . . .
— Könnyű vagy komolyabb olvasmányokat?
Egy pillanatra lehunytad a szemed. Hát mire jó ez?

Mért akarják mindezt tudni? Aszerint kegyelmeznek 
neki, hogy milyen könyveket olvas? Ha nincs türelme 
unalmas könyveket olvasni, szerintük nem érdemli 
meg az életet? Vagy csak kínozni akarnak?. . .  — 
A feleségem inkább vidám természet. Az élet derűs 
oldalait kedveli. . .

— Vagyis olvasmányai is ilyenek voltak?
— Igen. Főleg könnyebb, szórakoztató regényeket 

olvasott. — Ügy láttad, a főnök meg akarja köny-



nyíteni a helyzetedet. Egy pillanatig hálát éreztél, örül
tél, amiért lehetőséged nyílt átsiklani afelett, hogy 
Ági leginkább a színes képekben gazdag, reklámok
kal teletűzdelt, illusztrált lapokat kedvelte, s hogy la
pozgatásuk közben az sem igen zavarta, ha idegem 
nyelven íródtak, és szövegükből egy szót sem értett. 
És hogy az újsággal is meglepően hamar végzett. Ez 
néha mintha csakugyan kellemetlenül érintett volna.

— Ha nem tévedek, ugyanez a helyzet a filmek
kel is?

— Igen . . . D e  a bűnügyi filmeket is nagyon ked
velte.

— Szeretett utazni?
— Szeretett.
— Gyakran utaztak együtt?
— Mindössze néhányszor. . .  Nemrég vagyunk há

zasok . . .  — Ismét gépiesen válaszolgattál, -mégis ott 
bujkált benned a veszélyérzet. Újabb csapdát sejtet
tél; szeretted volna tudni, hová akar a főnök kilyu
kadni.

— Jártak külföldön is?
— Csak kétszer. Úgy értem, együtt kétszer.
— Nagyvárosban?
— Igen. Elsősorban ot t . . .
A főnök szája körül ravasz mosoly jelent meg, sze

mében mintha rejtett diadalérzet bujkált volna. — 
Nos, akkor nyilván emlékszik rá, hogy ott a nagy
városban mi érdekelte legjobban. A város építészeti 
remekei vagy inkább a kirakatok?

Szemed sarkában lüktetni kezdett egy ér. Felhá
borítónak érezted a kérdést: tisztában voltál vele,



hogy a főnök előre tudja válaszodat. Talán az 
agyadba lát, tudja, mi jutott most eszedbe: hogy 
akkor ott a körúton milyen nehezen tudtad csak el- 
von-szolni Ágit egy-egy divatáruüzlet kirakata elől, 
emiatt noha kissé össze is szólalkoztatok. A felidé
zett kép hatására újra szorongatni kezdte valami a 
torkodat. Vonakodtál kiszolgáltatni Ágit: olyan, ami
lyen, nem tartozik senki másra. — Szívesen nézte a 
műemlékeket — mondtad hidegen. — De természe
tesen megállt a kirakatok előtt is.

A főnök a fejét csóválta: — Nem a kérdésre vá
laszolt. Én azt kérdeztem, mit nézett szívesebben.

Idegeid, ágy látszik, felmondták a szolgálatot, han
god elcsuklott: — Könyörgöm, mért fontos ez? — A 
szúrós szemű megsemmisítő pillantást vetett rád.

A főnök nem jött ki a sodrából. Feléd nyújtotta 
cigarettásdobozát, láthatólag hozzá lehetett szokva 
a hasonló jelenetekhez. — Gyújtson rá, és nyugod
jon meg — mondta sima, bársonyos hangján, majd 
mikor az első szívás füstje már betöltötte a tüdődet, 
megint arról kezdett beszélni, csakis kötelességből kér
dezi mindezt, mint magánember mélyen átérzi felhá
borodásodat, de mint hivatalnok C9ak kismértékben 
lehet rá tekintettel. Elmondta, hogy tapintatosságá
ról híres az egész hivatalban, s irigyei ezért már ha
nyagsággal is megvádolták. Nem, igazán nincs szán
dékában dicsekedni, de mindenképpen szerencséd, 
hogy ő hallgat ki, sok kínos, intim természetű kérdés
től megmenekültél. Pedig a hivatal kérdésfel tevési 
joga korlátlan, tehát fel is tehetné őket. — Legyen 
hát egy kis türelemmel, mindenekelőtt a saját érdeké
ben . . .  Tehát még egyszer: mit nézett szívesebben a



felesége? A város nevezetességeit vagy a kirakato
kat?

— Egyformán szívesen nézte ezt is, azt is — felel
ted makacsul. — Én legalábbis nem figyeltem meg, 
mit részesített előnyben.

A főnök kedvetlenül legyintett: — Írd be, hogy 
nem figyelte meg — fordult lemondóan társához. 
— Ez is megteszi. És most, bármilyen nehezére esik is, 
föl kelll tennem egy erősen szubjektív kérdést. A vá
lasz is csak szubjektív lehet rá. Mondja meg őszintén, 
nem találja kissé üresnek a feleségét? Elég erősnek 
érzi magát a válaszhoz? Vagy pihenjünk egy kicsit?

— Elég erősnek érzem magam. De nem tudom, 
mit mondhatnék erre. . .  Szeretem a feleségemet. Szá
momra nem volt üres. Szubjektív választ kért.

— Mégis. . .  Sohasem érezte üresnek? Felszínes ter
mészetűnek? Gondolkodjék csaík.

— Néha talán igen — válaszoltad kényszeredet
ten. — De . . .

— De . . .  Mondja csak bátran.
— De meg tudtam bocsátani neki.
— Köszönöm. Ez nagyon szép volt. — A főnök 

egy pillanatra mintha elérzékenyült volna, társa vi
szont ajkát biggyesztette; nem voltál biztos benne, 
vajon ez neked vagy a főnöknek szól-e. — Megbo
csátani . . .  Talán nincs is szebb ennél. — A főnök 
kissé mintha szánakozva tekintett volna rád, hangja 
mélázó lett. Űjabb kérdését kissé tűnődve tette föl: — 
Az előbb már mondta, hogy szereti a feleségét. Meg 
tudná mondani, miért szereti?

Most már nevetni lett volna kedved: — Hát iste
nem . . .  Mért szeret az ember egy nőt?. . .  Mert



sziép . . .  vonzó, fiatal. . .  Mit lehet erre válaszol
ni? . . .

— Persze. Ostoba kérdés — mondta a főnök meg
értéssel. — De ha egyszer szerepel a kérdőíven. Pró
báljon meg valahogy válaszolni. Mi fűzi egybe önö
ket?

Két tenyeredet kifordítottad: — Mondjam azt, 
hogy jól megértjük egymást?

— Sajnos, ez banális. Ha lehetne, kissé konkrétab
ban . . .

— Közös szórakozásainkról is beszéltem már . . .
— De azonkívül, ha lehet. . .  Közös érdeklődési 

kör?
— Ezenkívül?. . .  — Tanácstalan voltál, és ez 

megrémített. — Miire gondol?
— Valami komoly dologra. — A főnök arcán most 

világosan fölismerhető volt a segítőkészség. — Nincs 
valami közös szenvedélyük? A rajongás fokán?

Szótlanul lehajtottad a fejed.
A főnök szeméből őszinte szomorúság tekintett rád: 

— Hát semmi sincs, amiiben keüten tökéletesen felol
dódnának? A zene, mondjuk. Vagy a költészet. Vagy 
valami társadalmi, közéleti tevékenység. Amiben tö
kéletesen értik egymást, ismerik a másik ki nem mon
dott gondolatát is.

Ezúttal nem mertél hazugsághoz folyamodni: úgyis 
lelepleznének, csak tovább rontanád helyzetedet. — 
Ilyen fokon nem mondhatnám — válaszoltad csüg
gedten. — Szívesen hallgatunk zenét, persze táncda
lokat . . .  Számunkra kikapcsolódást jelentenek.

A főnök beharapta a szája szélét, fújt egyet, csöp
pet sem látszott elégedettnek: — Értem. Egyszóval



a kikapcsolódás. Tehát a kikapcsolódásban szoktak 
feloldódni.

— Igen. Azt hiszem, ez a helyes kifejezés.
— És a bekapcsolódás? Azzal hogy állunk? — A 

kérdező hang egyszerre gúnyossá vált-
— Bekapcsolódás? Hová? Nem értem . . .
A főnök fellengzős mozdulatot tett: — Hát a vi

lágba! A társadalomba! Az emberiség vérkeringésébe! 
Ezekbe kellett volna bekapcsolódniuk . . .  De komo
lyan — mondta aztán némileg halkabban, unszolva.
— Valami csak van, amiért vállvetve küzdenek.

— Gyermekünk még nincs. . .  — jegyezted -meg 
gondolatban kutatva valami után. — De bizonyára 
lett volna . . .  illetve lesz . . .  — folytattad kínlódva.
— És akkor érte . . .  vagy értük . . .  biztosan készek 
lennénk mindent megtenni. Amit csak lehetséges.

— Látja, ez nem is rossz — kiáltotta a főnök 
hirtelen erődtetett vidámsággal. — Talán írjuk be 
ezt: „Születendő gyermekeikért készek mindent meg- 
tenni.,, Egészen jól hangzik. — De arcáról ugyan
olyan gyorsan le is foszlott a lelkesedés, mint ahogy 
feltűnt. — Nos, akkor még csak egyet kérdeznék. 
Véleménye szerint nagy szerelem-e, ami egybefűzi 
önöket? Megérdemli ezt az elnevezést?

Most se voltál egészen biztos magadban, mégis da
cosan rávágtad: — Igen. Erről határozottan meg va
gyok győződve.

— Akkor köszönöm, mára befejeztük — állt fel 
a főnök. — Lenne ugyan még néhány aprócska kér
dés, de ezekre* általános benyomásaink alapján, mi 
magunk is beírhatjuk a választ. Úgyis mindent tu
dunk magáról. Ha szükséges, majd újra hívatjuk.



Már a folyosón voltatok, miikor bátorságot vettél 
magadnak, hogy a láda körüli helyzetről érdeklődj. 
Megkérdezted a főnöktől, mikorra remélheted, hogy 
az általános osztály újra megkezdi munkáját. A fő
nök azonban vállat vont: semmi érdemlegeset nem 
mondhat, az eddigiek alapján a közeljövőben aligha 
lehet (kedvező fordulatra számítani.

— És ez azt jelentené, hogy még ügyem elintézése 
után is itt kell váraíkoznom? Ki tudja meddig? — 
kérdezted meghökkenve.

— Sajnos, nem látok más lehetőséget. Az előírások 
nem engedik meg, hogy valamely osztály nem rá 
tartozó ügyekkel foglalkozzék — sajnálkozott tovább 
a főnök. Vigaszképpen azonban hozzáfűzte: remélj, 
és légy türelemmel, megpróbál érdekedben beszélni 
néhány embenrel, hátha sikerül valami áthidaló meg
oldást találni.

Fáradtan távoztál, az épülettől nem messze egy 
padra ültél; órád háromnegyed ötöt mutatott: a va
csoráig még elég sok idő volt hátra. Idegességed to
vábbra is a gyomrodban vibrált; helyzetedet sötétnek, 
kilátástalannak láttad. Nemcsak a láda miatt, ha
nem mert válaszaidat ellentmondóknak, kapkodók- 
nak, bizonytalanoknak érezted: főleg a kihallgatás 
vége felé történtek nyugtalanítottak, amikor a főnök 
mindenáron valami nagy dolgot, különleges összefűző 
kapcsot szeretett volna kideríteni Ágihoz tartozá
sodban, s te semmit se említhettél. Erre gondolva, ele
inte úgy tűnt, izgatottságodnak, zavarodnak tulajdo
níthatod csak ezt, de aztán kutatni kezdtél magad
ban, vizsgálgatni kettőtök életét: újra feltetted a  kér
dést, mi az, ami Ágival egybekapcsol, de ezúttal sem
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tudtad világos és érthető mondatokban megfogalmaz
ni. Ez valahogy megrémített, gyanúval töltött el: 
hátha ez a valami nem is létezik. Mert valóban, mi 
az, amiért lelkesedni tudtok, ami igazán egybefor
raszt, felvillanyoz mindkettőtöket, amiről úgy érzi- 
tek, csakis közösen lehet részetek benne? . . .  Túl a 
testi vonzódáson, azon, hogy jól érzitek magatokat 
egymással az ágyban? Mert a hivatal szemében ez 
nyilván nem számít, illetve ha nem tudod szavakba 
önteni, amit érzel, akkor szerintük csak erről lehet 
sz ó . . .  Aztán lázadozni kezdtél: és ha csak erről 
van szó? Nem „nagy szerelemről” , csak egy átlagos 
kis boldogságról, hát akkor . . .  Igazságtalannak, em
bertelennek érezted a hivatal követelményeit; túl ma
gasra tették a lécet, pedig előre tudják, le fogod lökni, 
s előre örülnek a bukásodnak . . .  Később egy idős, 
kopasz férfira lettél figyelmes: fejét feltehetőleg bo
rotválta, sima volt és fényes, a haj még tarkója tá
járól is (hiányzott; elegáns, világosszürke nyári öltönyt 
viselt, kezében sétapálcát lóbált. Rövid időn belül 
kétszer is elsétált előtted, mindkét alkalommal fi
gyelmesen szemügyre vett; Másodszorra apró biccen
téssel mintha köszönt is volna.

Harmadszorra, látszólag könnyedén, feléd vetett 
egy megjegyzést: — Pihenünk, pihenünk? — kér
dezte kissé gúnyos megértéssel, majd mikor fásultan 
bólintottál, közelebb jött, és megállt előtted. — Na, 
hát hogy állnak a dolgok? — Kellemetlen orrhangja 
volt.

Meglepődve pillantottál rá: — Miféle dolgok? — 
kérdezted gyanakodva.

— Hát az ügye. A kihallgatása.



— Honnan tudja, hogy ki/hallgatáson voltam? — 
Továbbra is bizalmatlan voltál.

— Az étteremben voltam. Láttam, amikor átvette 
a cédulát. De különben is rájöttem volna. Akik onnan 
jönnek, többnyire ide szoktak leroskadni.

— Mindannyian ilyen fáradtnak látszanak?
— Mindannyian. Fáradtak és reménytelenek.
— Azok is, akiknek az ügyét végül kedvezően in

tézik el? — Igenlő válasz esetén talán még mindig 
reménykedhetsz.

— Azok is. Bár ilyen, hogy őszinte legyek, nem
igen akad.

Tisztán érezted: arcodból pillanatok alatt kisza
lad a vér. — Honnan tudja ezt? — kérdezted szinte 
ellenségesen. — Kicsoda maga tulajdonképpen?

— Elégedjen meg annyival, hogy bennfentes va
gyok — válaszolta az idegen gondosan nyírt, ősz ba- 
juszkája alatt mosolyogva. — Megengedi, hogy helyet 
foglaljak? — kérdezte aztán, majd válaszodat be 
sem várva, melléd ült. Sétapálcáját térdei közé állítva, 
két tenyere közt kezdte forgatni. — Ha nem vagyok 
indiszkrét, szabadna tudnom, milyen ügyben érkezett 
ide?

Az ismeretlent egyáltalán nem találtad bizalom- 
gerjesztőnek, mégis elmond tad ügyedet; azt is, hogy 
odabenn miféle kérdésekkel gyötörtek. A borotvált 
fejű közben homlokát ráncoka, s húsos, erősen felső 
ajkára hajló orrán át hümmögött. — Hát igen — 
szólalt meg aztán. — Sajnos, nem biztathatom túl
ságosan. Tipikus, a hivatal gyakorlatában egészen 
hétköznapi ügy, amiből rengeteg adódik. S éppen 
ezért kevés a remény, hogy kérését teljesítik.



— Tehát a hivatal képes teljesíteni? — Szoron
gásodban ebbe a felismerésbe kapaszikodtál.

Az idegen nevetett: — Természetesen. Csak hát az 
eljárás kissé összetett és bonyolult, s meglehetősen 
költséges is. És tekintettel az ilyen természetű kérel
mek nagy számára . . .  Nyilván érti, miről van szó.

— Nem tudom — felelted tompán. — Nekem 
már jó ideje az az érzésem, hogy semmit se értek 
abból, ami körülöttem történik.

— Ezen nem is csodálkozom — válaszolta az idős 
úriember. — Valamennyien így vagyunk ezzel. Különö
sen, amíg hozzá nem szoktunk a környezetünkhöz. 
De azért bizonyára megérti, ha pár szóban vázolom 
az ilyenkor szokásos eljárás mibenlétét. Nos, ennek 
lényege abban van, hogy a hivatalnak a katasztrófát 
kell meg nem történtté tennie. Ez pedig csak úgy 
képzelhető el, hogy az illetékes szervek, mintegy visz- 
szafelé haladva az időben, felfejtik, majd átrendezve 
újraszövik a szerencsétlenség körüli egész esemény
rendszert. A maga esetében például, mivel itt az tör
tént, hogy a kocsi, amelyben a kedves felesége he
lyet foglalt, egy teherautóval ütközött össze, az ille
tékeseknek még a baleset előtti órákban is vissza kell 
nyúlniuk, és valami okot találni, aminek folytán a 
két jármű közül az egyik más irányba kanyarodik, 
vagy más időpontban indult útnak, hogy a találko
zás elmaradjon, illetve máshol vagy másképpen ját
szódjon le. Vagy valami más körülmény színre lép
tetésével kell elkerülni az összeütközést.

— Tehát semmi remény? — kérdezted összeszoruló 
torokkal.

— őszintén szólva, nem sok. — Az ismeretlen



savószínű szemében mintha egy cseppnyi részvét csil
lant volna meg; együttérzése inkább viszolygással töl
tött el. — Ha csak . . .

— Ha csak? — kérdezted egyszerre mohón.
A borotvált fejű ápolt, fehér kezét bizalmasan a 

karodra tette: — Nézze, beszéljünk őszintén — 
mondta óvatosan körültekintve. — Nyíltan, ahogy 
felnőttekhez illik. Bizonyára ismeri a mondást, hogy 
minden nagykapu mellett vagy egy kiskapu is.

— Persze hogy Ismerem . . .  Csak éppen nem gon
doltam volna, hogy ilyesmi még itt is . . .  Hogy még 
itt is érvényes . . .

— Sajnos. — Az ismeretlen hangján mélységes 
szomorúság érzett. — Mindenütt, tehát itt i s . . .  
Vagyis megfelelő összeköttetések révén el lehet érni 
a kedvező megoldást. Méghozzá nagyon egyszerűen. 
Egy kis adminisztratív manipuláció kérdése az egész.

— És ez mit jelent? Miből áll az ilyen eljárás?
— Csak egy kis névcseréből. Ha jól értettem, a 

kocsiban hárman ültek. A felesége neve helyett tehát 
a másik két utas egyikének neve kerülne az elhuny
tak listájára. Sokkal egyszerűbb a szabályos eljárás
nál. Úgyszólván semmiség . . .

Pár pillanatnyi csend után kérdezted csak: — És azt 
meg tudná-e mondani, hogy ilyen megoldás érde
kében kihez forduljiak? — Tisztában voltál vele, 
hogy nem habozhatsz. Ágiért mindent meg kell ten
ned, bármi legyen i s . . .

A borotvált fejű újra körülpillantott: — Ha nem 
tudnám, természetesen szóba se hoztam volna — 
mondta önérzetesen. — Sőt, elárulhatom, rég közve
títek már ilyen ügyekben. Nem egy reménytelennek



látszó esetnek adtain már kedvező fordulatot. Ha 
tellát úgy látná, hogy ügye kedvezőtlenül alakul, 
bármikor készséggel rendelkezésére állok . ..

— És? Milyen ellenszolgáltatás fejében menne ez? 
— kérdezted suttogva. Végleg benne érezted magad 
az alkuban, bármit kész lettél volna megadni. Bi
zalmatlanságod még mindig nem oszlott el, mégis úgy 
érezted, képtelenség lenne ezt a kedvező s talán egye
düli lehetőséget nem kihasználni. Holmi gyanakvás 
vagy aggályoskodás miatt. . .  — Tudom, hogy nem 
kívánhatom ingyen.

Az ismeretlen egy pillanatra lehunyta szemét, 
majdnem áhítatosniak hatott így: — Csodálkozni fog, 
de ami engem illet, semminemű anyagi juttatást nem 
fogadok el. Számomra elvi kérdés, hogy ezeket a 
közbenjárásokat tisztán emberbarátként vállaljam. De 
bizonyos kiadásokra számítania kell. Néhány na
gyon tekintélyes személyiség számára a beavatkozás 
súlyos kockázatvállalást jelent. . .

— Értem, természetesen . . .  — A pénzre gondol
tál, ami Máté doktortól mintegy örökségül rád ma
radt, jelentős része érintetlenül megvolt még. — 
Egyelőre hát nagyon köszönöm a szívességét. Ha 
szükségesnek mutatkozik, igénybe fogom venni.

— Adja az ég, hogy ne legyen rá szükség — fe
lelte a kopasz váratlanul fölállva. — De ha mégis 
szükség lenne rá, hát csak üljön ide, estefelé mindig 
itt sétálok. Közben diszkréten máris lépéseket teszek, 
puhatolózom az illetékeseknél. A részleteket majd ké
sőbb megbeszéljük. Jó lesz így?

— Maga ismeri a helyzetet. Bizonyára jobban tudja 
nálam, mit kell tenni. . .



— Igaza van. örülök, hogy megbízik bennem. Ak
kor hát sok szerencsét. . .

Kezét kellemetlenül hidegnek, nyirkosnak találtad. 
Az útkanyarban, mielőtt eltűnt volna egy sötét és 
alaktalan tujacsoport mögött, sétapálcáját fölemelve, 
feléd intett. Barátságos üdvözletnek vagy éppen 
harcra tüzelő biztatásnak szánhatta, de a mozdulat 
valahogy fenyegetésnek hatott. Egy pillanatig lega
lábbis így érezted, aztán arra gondoltál, talán csak 
a bot okozta ezt.

Este váratlanul Mónika jelent meg a vacsoránál. 
Már a folyosó felől hallatszó lépések hangjára meg- 
rezdült benned valami sejtés, de komolyan hinni 
mégse merted, hogy bekövetkezik, amire annyira 
vágytál. Nem hitted komolyan, hogy lépteit csak
ugyan fölismerheted, korábban gyakran ért csalódás. 
Hinni csak akkor merted, ihogy a lány teljes valóságá
ban ott állt előtted.

Kezében a tálcával egy pillanatra megállt az ajtó
ban. Finoman, mégis diadalmasan mosolygott, mintha 
csak váratlan megjelenésének hatását akarta volna le
olvasni az arcodról. Ahogy ránéztél, szád sarka 
érezhetően remegni kezdett.

— Meg van lepve? — kérdezte, miután ámulatod
ban egy szót se szóltál.

Nyelned kellett, összeszedted magad, hogy beszélni 
tudj.

— Jó estét, Mónika. . .  — Kissé erőltetve elne
vetted magad; igyekeztél ellensúlyozni zavarodat. — 
Egészen elámultam, még köszönni is elfelejtettem. 
Ügy látszik, maga megbabonázza az embert. . .  — 
Látszólag könnyed hangvételeden még mindig át



ütött belső remegésed, szinte a síráshoz voltál közel. 
A fárasztó és gyötrő kihallgatás után a lány való
sággal mentőangyalnak tűnt: úgy menekültél volna 
hozzá, mint valami megbántott és halálra ijesztett 
kisgyerek az anyjához, panaszkodva, védelmet kere
sőn. — Már remélni sem mertem, hogy viszontlátha
tom . . .  — Ez már akaratod ellenére szaladt ki a 
szádon.

— Hiányoztam? — kérdezte a lány továbbra is 
lefátyolozott mosolyával, miközben a tálcát az asz
talra tette. Szeméből világosan kiolvastad, válaszodat 
magától értetődőnek tartja, mégsem érezted bántó
nak.

— Egy kicsit. . .  — Ajkai köré bűntudatosan fa
nyar mosolyt igyekeztél kenni.

— Szabadságon voltam. De ezentúl minden este 
én leszek itt.

Egy pillanatig különös szívességként akartad ezt 
megköszönni, de tetten érve magad, még idejében 
visszanyelted. Újra valami tréfásat szerettél volna 
mondani, de semmi sem jutott eszedbe.

Mónika közben az arcodat figyelte: — Ma is na
gyon szomorúnak látszik.

— Kihallgatáson voltam.
— És? Történt valami? — A lány őszintén együtt

érzőnek tűnt.
— Mindenfélét kérdeztek. Többnyire hülyeségeket. 

Halálra idegesítettek.
— így szokták. Nem kell izgulni.
— Nem kellene. De attól félek, rosszul állnak a 

dolgaim, Mónika.



A lány elkomolyodott: — Miből gondolja? Mond
tak valamit?

— Semmit. Csak az az érzésem.
— Akkor nincs baj. Mások is így vannak ezzel. 

Kifárasztották. És este az ember sötéten látja a dol
gokat.

— Bárcsak igaza lenne . . .
Mónika két könyökével az asztalra támaszkodott, 

feléd hajolt, és a szemedbe nézett. — Meglátja, iga
zam lesz — mondta. Aztán, mint aki ráébred a rá 
váró munkára, .hirtelen fölegyenesedett, és szelesen, 
válaszodat be sem várva, ki sietett a szobából.

Egyedül maradva, újra haragudni kezd tél magadra: 
nevetségesen, gyámoltalanul viselkedtél, ostobán ki
szolgáltattad magad. És mit akarsz ettől a lánytól?. . .  
Közben észrevetted: egyre várod, hogy újra vissza
térjen . . .

A kiürített tányérok jó ideje az asztalon álltak 
már, amikor ismét megjelent. Vacsora utáni cigaret
tádnak is a vége felé jártál. Ezúttal igyekeztél tar
tózkodóbban viselkedni. Az ajtótól távolabb, az ab
lak közelében cigarettáztál. Szándékod, hogy újra 
felkeltsd a lány együttérzését, egyelőre rejtve maradt 
számodra.

Mónika elhaladt az asztal mellett, ügyet 9e vetett 
az edényekre; egyenesen hozzád jött, és megállt előt
ted.

— Nagyon kegyetlenek voltak? — kérdezte.
— Eléggé. Gonosz, körmönfont kérdéseket tettek 

föl. És ami ennél is rosszabb, végig bizonytalan vá
laszokat adtam. Sose tudtam biztosan, őszinte va
gyok-e. Vagy szabad-e őszintének lennem.



— Undok alakok vannak ott, tudom. Kegyetle
nek.

— Mintha csak azt nézték volna, hogyan alázhat
nak meg jobban.

— Érzéketlenek. Képtelenek átérezni a helyze
tét . . .

Megindultan nézted, torkod ismét összeszorult. 
Hirtelen feléje nyúltál, és mindkét csuklóját hevesen 
megszorítottad. — De maga ugye áitérzi, Mónika? — 
kérdezted rekedten a felindulástól. — Legalább egy 
egészen kicsit, Mónika?

A lány arca egészen közel volt hozzád, leheletét 
a bőrödön érezted: — Igen, átérzem. És rettenetesen 
sajnállak . . .

Megrettentél és elengedted. Zavartnak, bűntudatos
nak érezted magad; egy pillanatra fölmerült benned 
a csapda lehetősége is. De Mónika fölemelte kezét, és 
lassan végigsimította az arcodat. — Sajnállak, mert 
annyira szereted — mondta suttogva. — Annyira, 
hogy egészen idáig jöttél.

— Akárhová utánna mennék . . .
— Megható ez . . .  Hogy ennyire ragaszkodsz hoz

z á . . .  — Ujjaival a hajadba túrt.
— Nélküle egyszerűen el se tudom képzelni az éle

temet. Érted te ezt?
— Értem . . .  De azért ne félj tőlem . . .
Ügy érezted, elakad a lélegzeted; még egy utolsó 

hősies kísérletet tettél a menekülésre. — És ha most 
mindent elrontok? Ha kiderül, hogy . . .

Mónika hirtelen szájon csókok: — Semmit se ron
tasz e l . . .  Vigaszra van szükséged . . .  Ennyi az 
egész . . .



— Mónika, drága . . .  Mónika . . .  — motyogtad 
magadihoz szorítva.

Tarkódon érezted a lány tenyerét: forró és nedves 
volt. — Várj . . .  az ajtó. . .  — Kiszabadította ma
gát, megfordította a kulcsot a zárban. Űjra feléd 
tartva leoldotta a kötényét, és a padlóra hajította. 
Azán kontyához nyúlt, és kivett belőle egy fésűt. . .

— Utoljára hozzád jöttem — suttogta, miközben 
ruháját gombolgató ujjad rátalált a mellbimbójára. — 
Nálad akartam maradni. . .

— Mónika, Mónika, Mónika . . .
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Az újabb idézés hamar megérkezett. Lehet, hogy 
már másnap: kissé még csodálkoztál is, mennyire 
gyorsan mennek a dolgok. . .  De mégsem lehetett 
mindjárt az első kihallgatást követő napon: percek
kel előbb, hogy a kézbesítő a nevedet kiáltotta, a kéj
gyilkost láttad belépni az étterembe, elfordultál tőle, 
mélyen reggelidbe temetkeztél, csakhogy ne kelljen 
észrevenned — tisztán emlékeztél rá, hogy csak az 
első kihallgatás után ismerted meg, tehát legalább 
egy, de alighanem több nap is eltelt közben . . .

Külsejéről kezdetben egyáltalán nem sejtetted, mit 
takar: enyhén kopaszodó, választékosán öltözködő, 
kellemes férfi volt, negyvenes éveiben járhatott. Egy 
délután akadtál össze vele a parkban, s még csak ak
kor se gondoltál semmi rosszra, amikor szinte minden 
új ismerősödnek kötelezően feltett kérdésedre vála
szolva, hogy milyen ügyben fordult a hivatalhoz, ar
ról kezdett beszélni, hogy egy rendkívül nagy igaz
ságtalanságra szeretne jogorvoslatot találni. Gyanút
lanul érdeklődtél az igazságtalanság felől, s termé
szetesnek tartottad egyetérteni vele, amikor beszélgető 
társad válasz helyett megkérdezte: — Hát mondja 
meg őszintén, igazságos-e, ha valakit olyan dologért 
vonnak felelősségre, amiről nem tehet. Csak nem le
hetek hibás bizonyos velem született hajlamokért. — 
Némi viszolygást éreztél, de ekkor még csak homo



szexuálisnak hitted. Csak később, miután lassan mind
inkább a lényeghez közelített, kezdtél arcában, moz
dulataiban, hanghordozásában mind több perverz, 
visszataszító vonást fölfedezni. Egy idő múlva már 
bizonyos voltál benne, arcodon felismerhetően tük
röződik a borzadás, beszélgető társad azonban látha
tólag csöppet sem zavartatta magát, sőt, úgy tűnt, 
éppenséggel élvezetet talál elképesztésedben; látszólag 
tiszta, naiv tekintettel, valamiféle őszinteségi roham
tól elkapatva, tovább beszélt arról, mennyire ratja kí
vül álló erőknek engedelmeskedik, amikor egy-egy 
áldoziatát darabokra szabdalja, majd panaszkodni kez
dett, hogy mindezért odahaza letartóztatták, bíróság 
elé akarják állítani és elítélni. — Hát nem értik, 
hogy mindez számomra életszükséglet? — kiáltotta 
mélységes megbán tottsággal. — Milyen jogon bün
tetnek valakit azért, mert kielégíti életszükséglete
i t . . .  — Egyre azt magyarázta, hogy ő még méltányos 
is igyekezett lenni, csak legvégső esetben szánta rá 
magát gyilkosság elkövetésére, mindössze három íz
ben („igen, úgy ahogy mondom, csak három volt, 
nagyon kérem, higgye el nekem”), s áldozatait akkor 
is mindig a legértéktelenebb, társadalmilag káros nők 
közül válogatta ki, nyugodtan állíthatja, nem volt 
kár értük, ső t . . .  Amikor végire egy lélegzetvételnyi 
szünetet tartott, félénken megjegyezted, hogy szerin
ted ez a dolog mégsem olyan egyszerű: akármilyen 
értéktelen vagy éppen káros teremtésekről legyen is szó, 
mégse kívánható senkitől, hogy mások életszükségletei
nek kielégítése érdekében feláldozza az életét. Nagy 
meglepetésedre a kéjgyilkos élénken helyeselt: — Ez ter
mészetesen így van. De ha kicsit jobban belegondol,



beláthatja, hogy én is ugyanilyen joggal kérdezhetem: 
miért én mondjak le az életszükségleteimről? Az egye- 
düliről, ami számomra örömet jelent?. . .  — Arról 
kezdtél beszélni, hogy a többség, a társadalom érde
kében, a kéjgyilkos azonban továbbra is tiltakozott, 
s azt fejtegette, hogy neki így a társadalom áldoza
tává kellene válnia, méghozzá olyan tulajdonságai 
miatt, amelyeket neon ő választott magának. — Nem, 
nem. . .  — tiltakozott hevesen —, semmiképpen se 
fogadhatom el — azután arról beszélt, hogy a hiva
talnak valami áthidaló megoldást kellene találnia, 
mindkét félre (mármint rá és a társadalomra) nézve 
egyaránt előnyöset és elfogadhatót. Amikor azt mond
tad, ilyen megoldást aligha lehet találni, ingerülten 
kifakadt: — Ha így van, csalás az egész. Akkor ne ál
lítsák magukról, hogy képesek megoldhatatlan kérdé
seket megoldani. . .  — Társaságát rendkívül kínosnak 
érezted, alig vártad, hogy megszabadulhass tőle. Ami
kor végre leráztad magadról, még jó ideig meglehe
tősen feldúlt voltál, gyomrod felkavarodott, képtelen
ségnek érezted, hogy ezt az alakot a felvételi irodán 
továbbengedték. Megfordult a fejedben, hogy talán 
szólni kellene valakinek a hivatal emberei (közül, külö
nítsék el, vagy legalább tartsák szem előtt, mindenek
előtt a női ügyfelek és alkalmazottak érdekében . . .  
De aztán csak legyintettéi: jobb, ha nem avatkozol 
olyasmibe, ami nem tartozik rád . . .

De itt volt a Síró Ember is: vele szintén a két ki
hallgatás közötti időben beszéltél. Rendkívül magas 
és sovány ember volt, orra csőrszerűen előrenyult, el
nyűtt, kifényesedett öltönyében kicsit hajlottján járt, 
mintha csak magasságát akarta volna ily módon alá



zatosan ellensúlyozni. Korábban már többen felhívták 
rá figyelmedet: az étteremben mindig ugyanannál az 
asztalnál ült, valahová a semmibe vagy inkább a sem
min is túlra bámuik, gyakran a szája is mozgott, magá
ban monologizált; de ugyanígy ült kinn a parikban is, 
többnyire egy hatalmas tölgyfa alatti 'kőpadon, gyak
ran hideg szélben is, vagy ha szemerkélt az eső, ren
dületlenül az űrbe bámulva, zsolozsmázó ajkakkal: ke
zében fehér zsebkendőt tartott, szabályos időközök
ben hol a jobb, hol a bal szemét törölte meg vele, 
majd az orra következett; hogy ki is fújta volna, azt 
sohase vetted észre, szemérmes mozdulattal mindig 
csak a hegyét érintette meg. Ismerőseid többnyire a 
fejükre mutatva jelezték, szerintük ott a baj, s le
gyintéssel adták tudtodra, több szót nem is érdemes 
vesztegetni rá. — Ugyan, mondja már! — csapott 
kezével indulatosan a levegőbe egy alacsony, alig ész
revehetően sánta, nyugdíjas üveggyári munkás, aki 
saját bevallása szerint legalább egyetlenegyszer biztos 
totó-tippeket szeretett volna kapni a hivataltól. — 
Nincs jobb dolga, mint hogy az emberiséget sirassa. 
Az a bánata, hogy az emberek nem szeretik eléggé 
egymást. . .  — Seníki se tudta, mióta van itt, az ösz- 
szes többi várakozó előtt érkezett a hivatal felségte
rületére, s az általános osztály megnyitására vára
kozott, ki tudja, mióta. Meghallva mindezt, először 
csüggedés fogott el, az általános osztály betegsége te
hát krónikus, nem tudni, mikor ér véget. De aztán 
életrevaló ötleted támadt.

Eleinte kerteltél egy kicsit, nem tudtad, hogyan 
is kezdd el, amit mondani szándékozol, de mikor a 
Síró Ember kivörösödött szemével áthatóan rád né



zett, és tudtodra adta, csak az egyszerű és egyenes 
beszedet szereti, elszántan a tárgyra tértél. Fejét a 
tölgy repedezett kérgének támasztva, egy ideig szót
lanul hallgatott, révetegen átnézett fölötted, aztán 
letörölve a bal szeméből kigördült csillogó könny
cseppet, a láda tartalma felől érdeklődött. Magya
rázni kezdted, hogy könyvek vannak benne, azaz va
lójában jelentések az emberiség helyzetéről, s javas
latok a bajok megoldására, egy nagy gondolkodó 
munkái, aki rád bízta őket, az általános osztályon 
bizonyára nagy hasznukat vehetik . . .

Nem hagyta, hogy befejezd, hamar félbeszakított:
— Csak egy tanácsot adhatok — mondta erősen fel- 
indudva; arca kivörösödött, fejével heves mozdula
tot tett, az orra hegyén felgyülemlett csöpp, amit épp 
esedékes lett volna (letörölnie, a nadrágjára pottyant.
— Égesse el azokat a könyveket, mert csupa bűnös 
dolog van bennük. — Hiába próbáltál tiltakozni, s 
hiába mondtad el, te ugyan nem tudod elolvasni 
őket, számodra érthetetlen nyelven íródtak, ismerted 
azonban szerzőjüket, s mered állítani, hogy minden
képpen a legnemesebb szándékból születtek, bűnössé
gük megállapítását pedig talán jobb lenne a hivatalra 
bízni, hajthatatlan maradt. Már beszéd közben lát
tad, képtelen leszel meggyőzni, vállalkozásod ku
darca tehát nyilvánvaló. — Ha nem bűnösek, ajkkor 
fölöslegesek — mondta a Síró Ember, könnyeinek 
fátyla mögül szelíd fölénnyel mosolyogva rád. — Mi 
szükség bonyolult és nehezen érthető elgondolásokra, 
amikor az én kérelmemben, hogy a hivatal csepeg
tessen több szereíetet az emberek szívébe, minden 
benne van. Ha ez megtörténne, minden más magától



megoldódna. — Tőled telhetőleg megpróbáltál ellen
érveket felsorakoztatni: elmondtad, hogy szerinted 
mégsem olyan egyszerű ez a dolog, mert az emberek 
közötti ellentéteik, érdekeik összeütközései általában 
lehetetlenné teszik, hogy szerethessék egymást, úgy
hogy talán infkábib ezek felszámolását kellene kérni 
a hivataltól, s mindjárt megszületne a szeretet is. 
A Síró Emiber szórakozottan hallgatott, fejét csóválta, 
és csak időnként vetett közbe néhány megjegyzést, 
olyanféléket, hogy „Maga a fejük tetejére állítja a 
dolgokat” , vagy „Különben mindegy is, mindkét meg
oldási javaslat egyformán jó, akár egyiket, akár má
sikat fogadná el a hivatal, az eredmény ugyanaz len
ne.” Egy idő múlva azt vetted észre, már nem is fi
gyel rád, tekintete ismét a semmibe mered. Feladtál 
tehát minden meggyőzési kísérletet, s még egyszer 
megkérted, legyen olyan jó, és teljesítse kérésedet. De 
a Síró Ember továbbra is a szemét törölgette: — 
Nem, nem — mondta szelíd és bánatos, de rendkívül 
határozott hangon. — Ezt nem tehetem. Ha átven
ném a ládát, és két konikurrens javaslatot adnék be 
az ügyben, csak megnehezíteném a hivatal dolgát, és 
elodáznám a döntést. Nincs sok idő a várakozásra, 
ütött a végső óra. És nincs is jogom átvenni semmiféle 
terhet, ami nem az én vállamra helyeztetett. . .  — 
Terjengősen beszélt arról, hogy mindenkinek egyedül 
kell vállalnia a sorsát, bármilyen nehéz legyen is az, 
biztosított, hogy kérésed megtagadása ellenére is csak 
szeretetet érez irántad, majd kifejezte meggyőződését, 
hogy megbékélt lélekkel távozol a színe elől. Búcsú
képpen felállt, és két karját áldón nyújtotta a fejed 
fölé. Sarkon fordultál, és faképnél hagytad. Valóban
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nem normális, állapítottad meg elkeseredetten. Akár
csak a vén filozófus, aki ezt a szerencsétlen ládát a 
nyakadba varrta. Hiába, csak olyannal ne legyen 
dolga az embernek, akinek elvei vannak, normális 
halandókkal sokkal könyebb szót érteni. . .  Kétségbe 
ejtett, amiért sehogy sem tudsz a ládától megszaba
dulni, perceken át komolyan foglalkoztatott a gon
dolat, hogy megfogadod a Síró Ember tanácsát, és 
mindenestül megsemmisíted. De megtenni mégse mer
ted: nem tudhattad, milyen következményekkel járna.

Vigaszt, feloldódást csak Mónika hozott számodra 
— a másodszori kihallgatás már csak azért sem le
hetett mindjárt másnap, mert nem rögtön a lány
nyal töltött első éjszaka után történt.. . Mónika ek
kor már több niapja, talán egy hete is rendszeres 
vendéged volt -éjszakánként: a tányérokért következe
tesen hozzád jött be utoljára, s csak a hajnal lassan 
beszivárgó, szürke fényénél távozott. Gyakran úgy 
érezted, nem is tudod, hogyan viselnéd el a további 
várakozást mindent feledtető éjszakáitok nélkül, sőt 
nemegyszer azon kaptad magad, titokban talán nem 
is kívánod már annyira, hogy ügyed túl hamar elin
téződjön, mivel ez egyben a hirtelen rád hullott má- 
morító csoda végét is jelentené. Sokszor már órákkal 
a vacsoraidő előtt várni kezdted, könnyű lépéseinek 
neszét lested a folyosó felől; napjaid értelme mintha 
csak ez az esténként megismétlődő látogatás lett vol
na. De rettegtél is, hátha a varázs hirtelen megszakad, 
s Mónika hosszabb időre ismét távol marad, vagy 
meg sem jelenik többé; ezek az időnként rád fonódó 
rettegések bizonyos árnyat vetettek titkos, földöntúli
nak, de földalattinak is érzett boldogságodra: már



csak azért sem lehetett egészen felhőtlen, mert kísérő
jévé vált a tilosban járás érzete, nem feledkezhettél 
meg róla, hogy árulást követsz el Ágival szemben . ..  
Lelkifurdalásodat többnyire mégis sikerült elaltatnod: 
arra gondoltál, itt és ilyen rendkívüli körülmények 
közt ez nem számít, sőt olyan érzésed volt, mindaz, 
ami azóta történt veled, hogy a kórházi fűtővel a 
kazánházba léptél, nem igazán valóság, illetve nem 
úgy az, ahogyan .korábbi „normális” életed volt. Ta
lán boldogságod is ezért olyan anyagtalanul légies, 
de egyben perzsedően forró, amilyen a valóság nem is 
lehet, Mónika nem úgy létezik, mint más, „közön
séges” lány . . .  De víziószerűsége néha zavart is, ket
tőtök kapcsolata valahogy egyoldalúan alakult: job
bára csak te beszéltél magadról, Mónika előszeretettel 
hallgatta, ha Ágiról, kettőtök életéről mesélsz, ilyen
kor néha könnyekig elérzékenyült, de ha te kezdted 
életéről faggatni, rendszerint mellébeszélt, könnyed, 
enyelgő-viháncoló viselkedésbe menekült, semmi ér
demlegeset nem tudtál kiszedni belőle; egy ízben, mi
kor a szokottnál kitartóbban kérdezgetted, hirtelen 
edkomolyodott, és kijelentette, ha nem hagyod abba, 
nemcsak hogy nem tölti többé veled az éjszakát, de 
át is helyezteti magát másvalaihová. Többé nem kér
deztél tőle semmit, sőt elhitetted magaddal, mi/nden 
úgy szép és jó, ahogy van: valahányszor ott feküdt 
melletted, kibontott haját sátorként rád borítva, át- 
heviilt bőrével hozzád tapadva, igyekeztél minden 
zavaró körülményt kizárni magadból. Alapjában véve 
sikerült is, talán belefeledkezésed miatt volt, hogy az 
újabb, ezúttal zöld színű idézésről úgy tetszett, meg
lepően hamar érkezett.



Az izgalom ezúttal is áramütésként ért, de a kézbe
sítő elé érve, fejedet nem kellett lehajtanod: a tudat, 
hogy Mónika melletted áll küzdelmedben, valahogy 
erőt kölcsönzött. A hatalmas, kövér ember arcáról 
bizonyos megbotránkozást olvastál le: láthatólag több 
félelemmel átszőtt alázathoz szokott.

A harminchetes szobában ugyanaz a két ember fo
gadott, mint az első alkalommal, azzal a különbség
gel, hogy ezúttal a tömzsi „főnök” ült, kezében a 
jegyzőkönyvvel, az íróasztal bal oldalán, míg a szú
rós szemű veled szemben foglalt helyet. De fennhan
gon most is az előhbi köszöntött, a másik csak kurta 
biccentéssel vett tudomást rólad.

— Ma ellenőrző kihallgatás lesz — világosított fel 
a főnök régi, szívélyes mosolyával. Bizonyos meg
könnyebbülést éreztél: a fordított elhelyezkedésből 
már azt hitted, most a szúrós szemű lesz a kérdező. 
— Űjra átvesszük múltkori kérdéseinket vagy lega
lábbis egy részüket. Kérem, foglaljon helyet. Szíves
kedjen a kollégám szemébe nézni.

Ez megrémített. Erőszakkal tudtál csak a feléd 
szúró, szénfekete szemekbe kapcsolódni; fejedet aka
ratlanul is folyton elfordítottad, tekintetedet az író
asztal lapjára hullattad. — Egyenesen a szemébe néz
zen — figyelmeztetett a főnök, majd felállt, és fe
jedet két tenyere közé fogva, igazított rajta egyet. 
Még néhányszor kénytelen volt megismételni ezt a 
műveletet, sőt a szúrós szemű állát is megemelte egy 
gondolattal. — Maradj mozdulatlan, öregem — fi
gyelmeztette. Ügy sürgölődött, mint valami buzgón 
körülményeskedő fényképész a régi, teljes mozdulat
lanságot igénylő fotografáló masinák korában; több



szőr hátrahúzódott, fejét jobbra-balra billentve hosz- 
szan vizsgálgatta a beállítást, míg végre úgy-ahogy 
megelégedett, s a helyére ment. — így jó. Kezdhet
jük. Először talán újra néhány bemelegítő kérdést. . .  
— Mire ezek elhangzottak, úgy érezted, ha akarnál, 
se tudnál elfordulni; szemeidet mintha két merev fém
rúd kapcsolta volna a rád meredő szempárhoz. Pis
logni se tudtál, szemgolyód mélyén furcsa égést kezd- 
tél érezni.

Bemelegítésként ismét személyi adataidat kellett be
mondanod. A főnök hangja monoton volt; ezúttal 
is a foglalkozásodhoz érve emelte föl először: — Miért 
választotta az építészi pályát?

— Mert jól megfizetik. — Gondolkozás nélkül vá
laszoltál, szinte kinyilatkoztatásszerű határozottság
gal. De ugyanakkor rémülten ébredtél rá: egészen 
mást mondtál, mint ami szándékodban volt. Helyes
bíteni akartál, szóra nyitni a szádat, de nem voltál 
rá képes. így csak elhatároztad, ezután jobban meg
gondolod, mit válaszolsz. Közben már el is hangzott 
a következő kérdés:

— Szereti a foglalkozását?
— Igen.
— Azért, mert jól megfizetik?
— Igen.
— Ha még jobban megfizetnék, még jobban sze

retné?
— Igen.
— Bármilyen foglalkozást képes lenne szeretni, ha 

jól megfizetik?
— Igen, bármilyet.
Riadtan tapasztaltad, nyelved önállósult, s kisajá



títva magának a válaszadás jogát, továbbra is szán
dékoddal ellentétes feleleteket ad. Hiába igyekeztél 
ennek gátat vetni: megpróbáltad 'kikapcsolni tekinte
tedet a merőn rád szegeződő szemekből, de megme
revedett nyakad nem engedelmeskedett akaratodnak. 
Homlokodra forró, kövér cseppek ültek ki.

— Büntetve volt?
— Nem. — Egy pillanatig örültél; végre sikerült 

a kívánt feleletet adnod.
— Elkövetett-e bármi lelkiismeretébe ütközőt, ami

nek, akarva vagy akaratlanul, káros következménye 
volt vagy lehetett volna másokra nézve?

— Ilyesmire nem emlékszem. — Nyelved most is 
a maga útját követte. De valóban nem emlékeztél, 
képtelen lettél volna bármit is említeni. Mégis, kissé 
bizonytalannak érezted magad.

— Biztos ebben? — A főnök hangja szigorúan pat
togott, nyoma se volt benne megszokott szívélyessé
gének.

— Biztos vagyok^ — Most már hangodon is érzett 
egy csöppnyi bizonytalanság.

A főnök a szúrós szemuhöz fordult, aki továbbra 
is mozdulatlanul fúrta beléd tekintetét: — Gyuszi, 
kérlek — szólította kollegiális hangon —, hajolj egy 
kicsit közelebb . . . Ügy . . .  elég, köszönöm. — Sze
med mélyén fokozódott az égés.

— Még most se emlékszik semmire?
— Még most se . . .  — Hangod nyögdécselő volt, 

emlékezeted valami bizonytalan, homályos pont kö
rül kezdett tapogatózni.

— Próbálja meg kissé megerőltetni az emlékeze
tét.



A pont sdhogy sem akart a ködből kibontakozni: 
— Igyekszem, nem megy . . .

— Pedig itt lennie kell valaminek — konstatálta 
a főnök enyhe diadallal. — Mindjárt fülön csípjük . . .  
Légy szíves, hajolj még közelebb.

A Gyuszinak nevezett egészen ráhajolt az íróasz
talra, arca legfeljebb tíz centire lehetett a tiedtől, két 
szemét óriásinak láttad, a szemgolyódban parázsló 
égés elviselhetetlenné vált; a szoba furcsán inogni, 
forogni kezdett körülötted, a két szem még jobban 
megnövekedett, egyet/len óriási szemmé tágult: rajta 
kívül semmi mást nem láttál. Egy idő múlva úgy 
érezted, mintha mindenestül magad is benne ülnél 
ebben a szemben, kocsonyás anyagával mintha kö
rülfolyna, magába szívna . . .  a kétoldalt fasorral ha
tárolt autóúton kocsikat látsz, egymás után, egy
mással szemben haladni, ráismersz Homolyáék kocsi
jára, barátod és állandó kártyapartnered, Homolya 
Pista kivörösödve ül a volánnál, mellette Edit, a fe
lesége, kerek arcával, nevetés közben réssé szűkülő 
szemével, a hátsó ülés két utasában magadra és Ágira 
ismersz, az út sötét, csak a fényszórók világítják meg, 
a fénykéve kissé a fák derekát is éri, meg-megvilágít 
egy-egy törzset, már benne is érzed magad a kocsiban, 
de kívülről is látod, a kocsit is, magadat is, pár pil
lanatig kettős, egymásba fényképezett kép lebeg a 
szemed előtt, később a kívülről látott kocsi képe ki
huny, most már egész valódban benne ülsz, átkarolod 
Ági nyakát, tenyered alatt érzed a bőre simaságát, 
leheletén egészen enyhén az ital is érzik, hallani kez
ded a beszélgetést is, de a szavak értelmét nem tu
dod mindjárt kivenni, elsőnek Pista egy mondatát ér



ted meg: „Állatdan vezetek, ugye?” , aztán te szólsz: 
„Na hallod, egy állatorvos nem is vezethet másképp” , 
nevetés hangja csap föl, kicsit italos, hangosabb, mint 
amit a megjegyzés megérdemel. . .

— Mit lát? Mondja el, ha lát valamit! — A fő
nök hangja mintha a föld gyomrából érkezett volna.

— Egy barátom kocsijában ülök . . .  Négyen va
gyunk . . .  A barátom, a felesége, a feleségem és én . . .  
Kicsit italosak vagyunk, egy motelban vacsoráztunk, 
nagyon jód éreztük magunkat. . .  Most haza igyek
szünk . . .  Tíz óra elmúlt. . .  késő van már . . .

Válaszaiddal egyidőben továbbra is hallottad Pista 
hangját: „Ugye, nem is 'látszik rajtam a belső nyomás? 
Pedig most igazán nem szeretnék a közlekedésiek do
hányzacskójába fújni. Tizenegyre otthon leszünk . . . ” , 
aztán Edit szól: „Jó is lenne. A mama nem tudja, 
hol vesztünk el. Megkértük, maradjon nálunk Zsu- 
zsi'kával, azt ígértük tízre visszaérünk . . . ” , Pista hir
telen ránt egyet a volánon: „Az istenit a részeg disz
nójának, megérdemelte volna, hogy palacsintává la
pítsam”, hangja ijedelmében sipítóssá válik . . .

— Egy embert látunk heverni az úton — számol
tál be a látottakról. Szóról szóra ismételted a kocsi
ban elhangzottakat: Ági kérdését: „Te, Pista, biz
tos, hogy ez csak részeg volt?” , Pista válaszát: „Mi 
más lett volna?” , Ági hangján érezhető az aggoda
lom: „Hátha elütötte valaki. És otthagyta. . . ” (Han
god, ahogyan szavait tolmácsoltad a főnök felé, közel 
a megcsukláshoz, fátyolossá vált.) Pista: „Ugyan már! 
Nem úgy nézett ki” , aztán te szólsz, inkább csak 
kíváncsiságból: „Miből állapítottad meg ezt?” , majd 
újra Homolya válasza hangzik: „A fekvéséből. Akit



elütöttek, az nem heverészi'k ilyen kéjesen” , pár pil
lanatnyi csend után ismét Ági szólal meg, mintha 
hangosan gondolkozna: „Talán mégis meg kellett 
volna nézni, mi van vele” , Homolya erélyesen szól 
rá, nyersebben, mint ahogy általában a barátja fele
ségével beszél az ember: „Részeg, ha mondom” , Edit 
hozzáteszi: „Sietnünk kell, a mama már igazán nem 
tudja, hol maradunk . . . ”

— És aztán? . . .
— Semmi. Továbbmentünk. Pedig kicsit mégis gya

nús volt nekem. Meg akartam kérdezni a barátomat, 
hány elgázolt embert látott már, hogy olyan ponto
san tudja, milyen pózban hevernek . . .  Emlékeztetni, 
hogy csak egyetlen pillanatig láthatta. Meg akartam 
neki mondani, hogy még ha részeg is . . .  Hátha a kö
vetkező kocsi nem tudja kikerülni. Legalább le kel
lett volna húzni az útról. De aztán nem mondtam 
•semmit. . .

— Köszönöm. Gyuszi, húzódj vissza. Normálba . . .  
úgy . . .  Rendben van.

Újra az irodahelyiség falai zárultak köréd. A sze
medben parázsló égés enyhült, az előbbi kín után 
szinte alig érezted.

— Akadna más hasonló élmény is? — A főnök 
hangja leplezetlenül gúnyos volt.

— Bizonyára. Nem tartom számon az ilyesmit 
— felelted rögtön, könnyedén. Határozott nemmel 
akartál válaszolni.

— Gyuszi, kérlek . . .
A szúrós szemű ezúttal két tenyere közé vette a 

fejedet. Az óriási szem kocsonyája ismét magába 
nyelt: vállalatod igazgatói szobája, arcodon szívélyes



mosollyal, kezet rázva búcsúzol testes, vörös képű 
igazgatódtól, ő is mosolyog, szeméből ígéret sugár
zik, mindketten elégedettek vagytok; ahogy elfordul
tok egymástól, mintha a kölcsönös cinkosság szála 
szakadna meg . . .

— Mit lát?
— Magamat. Épp most váltam el az igazgatómtól. 

Megígért valamit. . .
— Mit ígért meg?
— Hogy a feleségem megkapja az állást. Megígér

te, hogy a jelentkezők közül mindenképpen őt veszik 
föl.

— Köszönöm . . .  Gyuszi, visszahúzódhatsz.
Megkönnyebbültél, örültél, hogy nem érzed többé

arcodon hálás-szívélyes mosolyodat. Nagyon kelle
metlenül hatott rád: kisgyerek korodban hangosan 
bőgtél valamiért, s nagybátyád hirtelen egy kis tük
röt tartott eléd: „Na, tessék, nézd meg, milyen szép 
vagy így!”

— Miért protezsálta be a feleségét?
— Hogy többet keressünk. — Rémületedre han

god most szinte hetyke volt, benne rejlett a ki nem 
mondott kérdés: „Hogy lehet ilyen hülyeséget kér
dezni?” — Említettem, hogy kocsit akarunk venni.

— Köszönöm . . .  Feleségén kívül volt más alkal
mas jelölt is a meghirdetett állásra?

— Ha nem lett volna, nem fordulok az igazgatóm
hoz.

— Volt-e a jelöltek közt olyan, aki jobban rászo
rult volna erre a munkahelyre?

Igyekezeted, hogy hangodnak legalább bizonyos 
megbánó tónust kölcsönözz, tökéletesen meddőnek bi



zonyult: — Nem tudom. Feltehetőleg volt. Nem ér
deklődtem iránta.

— És az igazgató? Milyen ellenszolgáltatást kapott 
öntől?

— Amikor pályázatot írtunk ki az igazgatói ál
lásra, amelyen persze ő is részt vett, rá szavaztam. 
És a munkaközösséget is igyekeztem rávenni, hogy is
mét őt válassza meg.

— Megállapodtak ebben?
— Nem. De a viszonzást természetesnek tartottam. 

Meg kellemetlenségek is érhettek volna, ha ellene lé
pek föl. Amennyiben persze a helyén marad.

— Tehetségesnek tartja az igazgatóját?
— Nagyképű és üresfejű fráternek tartom. Sem 

képességei, sem képesítése nem teszik alkalmassá a be
töltött állásra. De érdemei vannak.

— Értem. Tehát meggyőződése ellenére támogatta?
— Az érdekeimmel összhangban.
— Köszönöm. Életcélja?
— Autó — vágtad ki egyből. — Bár tulajdonkép

pen ez már meg is van . . .  — Pillanatokra elhallgat
tál.

— Egyéb semmi?
— De igen, hogyne . . .  Egy pillanat türelmet ké

rek . . .  Lássuk csak . . .  Hűtőszekrény, villanytűzhely, 
mosógép, televízió, igen, ez már mind megvan. . .  
Hát idővel persze egy szép családi ház vagy örökla
kás. Nem tudom, melyik is lenne jobb. . .  Esetleg 
még egy kis nyaraló a tengerparton . . .  de az már 
igazán a távolabbi jövő kérdése . . .  Higgye el, mindig 
akad valami megszerezni való. Ezért is szeretnék gye
reket. Hogy legyen kinek szerezni. . .



— Köszönöm. Mért akar kocsit venni? Okvetlenül 
szüksége van rá?

Nevetve válaszoltál: — Ilyesmit nem kérdez az 
ember. Csak azt, hogy megveheti-e. Fontos, hogy le
gyen. Másoknak is van. Legyen nyugodt, tudom hasz
nálni. Ha benne ülök, valaki vagyok. Autótulajdo
nos.

— Köszönöm. Csak személyes céljai vannak?
— Csak. Az élet rövid. Utána nem jön semmi. — 

Érezted, hogy testedet verejték önti el.
— Köszönöm. Milyen filmeket kedvel?
— A szórakoztatóakat. Van elég gondom. Semmi 

kedvem mások nyavalyáiba is beleélni magam. Meg 
a krimiket. Sok halottal.

— Szereti a sok halottat a filmekben?
— Szeretem.
— Miért?
— Mellettük jobban érzem, hogy élek.
— Köszönöm. Ha távoli országokból háborús ké

peket lát, felháborodik-e?
— Inkább unom az egészet. És örülök, hogy a há

ború nem itt van.
— Baráti körben miről szokott beszélgetni?
— Sok mindenről. Kedvelem a vidám témákat. 

Szeretek jókat nevetni.
— Beszélget közügyekről is?
— Ha közvetlenül érintenek. De néha a világ dol

gait is megtárgyaljuk a magunk módján. Azokról is 
kellemesen el lehet csevegni.

— Aggasztja-e a munkanélküliség kérdése?
— Nekem van állásom.
— Szokott olvasni?



— Attól függ, mire gondol.
— Verset?
— Ugyan, kérem . . .
— Újságot, könyvet?
— Átfutom az újságot. Unalmas könyvek olva

sására nem fecsérlem az időmet. Néha bűnügyi re
gényeket olvasok. Főleg, ha úton vagyok.

— Szakirodalmat olvas?
— Van néhány kézikönyvem. Ha éppen nem va

gyok tisztában valamivel, utánanézek. Tudok annyit, 
hogy megérdemeljem a fizetésemet.

— Miből gondolja ezt?
— Az igazgatóm még annyit se tud, mint én, mégis 

igazgató. Eleget tudok ahhoz, hogy egyszer még igaz
gató legyek.

A főnök nem szélt mindjárt, valószínűleg töpren
gett valamin. Aztán társához fordult: — Azt hiszem, 
ennyi éppen elég. Mielőtt rátérnénk az asszonykára, 
talán pihenjünk egy kicsit. Fordítsd el a fejedet.

A szúrós szemű azonban mozdulatlan maradt, de 
kiugró ádámcsutkájából fakadó basszusán, szokása el
lenére, megszólalt: — Talán ne rontsuk el ezt a töké
letes raport-állapotot. Remeikül be van melegedve. 
Minek vacakoljunk vele újra.

A főnök mélyet sóhajtott: — Hát akkor folytas
suk.

Könyörögni szerettél volna, kérni, tartsatok mégis 
egy kis pihenőt. De hiúba akartál szólni, képtelen 
voltál bármit is mondani, amit nem vallatóid kívántak 
hallani tőled. Érezted, teljesen foglyuk vagy, kizáró
lag óhajaik szerinti feleleteket ad/hatsz. Legfőképpen 
az döbbentett meg, hogy válaszaid lényegüket te



kintve igazak voltaik, csak éppen mindent rosszindu
latúan állítottak be; sőt, hibáiddal mintha egyenesen 
kérkedtél volna. Tiltakozni akartál, megmagyarázni, 
hogy mindennek ellenére nem olyan vagy, amilyen
nek látszol. Mindhiába, magatehetetlennek bizonyul
tál.

A főnök könyörtelenül tovább kérdezett: — Mivel 
tudjuk, hogy felesége állásban van, kezdjük talán az
zal, szereti-e a munkáját.

— A feleségem éppúgy szeretne kocsit, mint én. 
Ennek alapján szereti.

— Köszönöm. Olvasmányai?
— Főleg illusztrált lapok, divatlapok, képes film

magazinok.
— Köszönöm. Milyen filmeket kedvelt a felesége?
— Szeretett pazar ruhákban és fényűző lakásokban 

gyönyörködni. És szerette, ha a filmek jól végződ
nek. Szívesen nézett krimit is, akárcsak én.

— Köszönöm. Ha elutazott valahová, külföldre, 
mit nézett szívesebben? A városok kulturális neveze
tességeit vagy a kirakatokat?

— Természetesen a kirakatokat. Ilyenkor egészen 
transzba jött. Ácsorgása néha kissé idegesített is. De 
csak azért, mert engem más holmi érdekelt. Időnk 
nagy részét mindketten vásárlással töltöttük, alaposan 
megrakodva jöttünk haza. — Hangod -rikácsolóvá 
vált; mintha kimondottan élvezted volna, amint le
leplezed Ágit is, magadat is.

— Köszönöm. — A főnök minden egyes „köszö- 
nöm”-je kalapácsütésként ért. — Ezek után nem érzi 
kissé üresnek a feleségét? Felületesnek, felszínesnek?



— Nem. Én ilyennek szeretem, ö t is, magáimat
is.

— Köszönöm. Miért kívánja visszakapni a fele
ségét?

— Mert szeretem. — Egy pillanatra megkönnyeb
bültél: ez egyszer újra azt mondtad, amit akartál.

— Miért szereti?
— Nő, akit kívánok. Megszoktam, összeillünk.
— Közös érdeklődési körük?
— Sok minden érdekel bennünket, de semmi sem 

túlságosan. Szeretünk szórakozni, élvezni az életet. 
Gondolkodás nélkül. Ennyi az egész.

— Közös szenvedély? Cél, amiért vállvetve küz
denek? Ami egybeforrasztja önöket. Természetesen túl 
a személyes, anyagi érdekeken.

— Ugyan már! Aki ilyesmiről beszél, az fantaszta. 
Vagy föl akar vágni.

— Köszönöm. — A főnök hangja most valósággal 
diadalittas volt. — Meggyőződése tehát, hogy nagy 
szerelem, ami egybefűzi önöket?

Fogadat összeszorítva pár pillanatig sikerült ma
gadba fojtani -a választ. Óriási erőfeszítést tettél, hogy 
vallatóid kívánsága ellenére képes légy igent mondani, 
ellen/feleid azonban erősebbnek bizonyultak: — Egyál
talán nem. Jött egy lány, aki tetszett. Megvolt a meg
alapozott egzisztenciám. Mért ne nősültem volna 
meg?

— Köszönöm . . .  — A főnök, mint aki halálosan 
kimerült, mélyet sóhajtott: — Nos, akkor elég lesz. 
Befejeztük. Kapcsold ki magad . . .

A szúrós szemű levette rólad tekintetét, maga is 
kimerültén hátradőlt. Szemedből eltűnt az égető ér



zés, fejed viszont kóvályogni kezdett, a szoba for
gott körülötted; úgy érezted, mintha valami fogva 
tartó kötelék szakadt volna el hirtelen, s támasz nél
kül a semmibe zuhannál. Néhány másodpercig némán 
bámultál az előtted ingó két arcra, a szúrós szemű 
fáradtan lehunyta szemét, a főnök kicsit szomorúan, 
szánakozva tekintett rád, torkodat sírás szorongatta, 
újra meggyötört, becsapott gyereknek érezted magad, 
tiltakozni akartál, elmondani mindazt, amit eddig 
nem mondhattál el, tiltakozni, de torkodból csak ta
golatlan nyöszörgés tört fel, hiába próbáltad sza
vakká formálni. . ,  Utoljára a főnök két nagy, pár- 
nás tenyerét érezted, amint estedben fölfog. . .

Arcodba fröcskölő jeges vízsugarat ereztél. Hanyatt 
feküdtél az iroda podlóján; a főnök melletted tér
delt, halántékodat dörzsölte. A szúrós szemű, kezé
ben a szódásüveggel, mérhetetlenül magasnak tűnt.

A főnök régi, barátságos mosolyával szólt hozzád: 
— Ejnye, de ránk ijesztett. Ilyet csinálni az ember
re l. . .  Hogy érzi magát?

— Köszönöm. . .  Már jobban. Kicsit kimerített ez 
a dolog. . .  — Vértelen hangon beszéltél, erőtlen mo
sollyal próbáltad jelezni, hogy semmiség az egész.

— Hja, az ellenőrző kihallgatás során megesik az 
ilyesmi. Sokszor még súlyosabb közjátékok is adód
nak . . .

Megmozdultál, hogy feltápászkodj. A főnök előzé
kenyen fölsegített, sőt a szúrós szemű is hozzád lé
pett, hogy a másik oldalról is beléd karolva, a fotel
hoz támogasson. A helyiség kissé még mindig ingott 
körülötted; kicsit később kezd tél csak emlékezni, mi 
is történt az előbb.



— Szabad egy kérdést? — tapogatóztál.
— Természetesen. Kettőt is.
— Szeretném tudni, hogy az az ember, aki mel

lett elhaladtunk, csakugyan sebesült volt-e, vagy csak 
részeg? — Találomra föltett kérdés volt, nem tud
tad, mért éppen ez jut eszedbe. Azt sem, mért hi
szed, hogy a főnök képes válaszolni rá. Talán korábbi 
megjegyzésére emlékeztél: „Mindent tudunk magá
ról.”

A főnök mentegetőzve mosolygott: — Erről, saj
nos, nem vagyok informálva. Egyébként pedig hivata
los titok. De mért érdekli ez?

— Csak úgy . . .  — Cipőd orrát bámultad. — Ügy 
érzem, sok minden függ ettől.

— Téved. Ennek semmi jelentősége. Mi a jellem
vonásait vizsgáljuk, nem tetteinek következményeit.

— Tudom . . .  de . . .
— Sajnos, semmi „de” . Jobban kellett volna erős- 

ködnie, hogy álljanak meg.
Újra lehajtottad a fejed. Akár el is mehetsz, a ki

hallgatás voltaképpen véget ért. Távozásra viszont 
nem szólítottak föl, túl gyengének is érezted magad 
hozzá. Vallatóid is kimerültnek látszottak, különösen 
a szúrós szemű arca hatott megviseltnek: mindunta
lan fáradtan lehunyta szemét.

— Még valamit kérdeznék, ha megengedik.
— Csak tessék.
— Visszavonhatnám a vallomásomat?
A főnök arca meglepetést tükrözött: — Vissza kí

vánná vonni?
— Igen ...
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— Sajnos, az ügyrendi szabályzat értelmében ez 
lehetetlen. De miért akarja visszavonni?

— Ügy érzem, nem voltam őszinte — mondtad 
elszántan.

— Lehetetlen! — A főnök hangján nyilvánvaló 
sértődöttség érzett. — Kizárt dolog, hogy most ne lett 
volna őszinte.

— Nem voltam az — folytattad konokul. — Önök 
engem hipnotizáltak.

A főnök rosszalólag csóválta a fejét: — Hipnózis 
után az ember nem emlékszik arra, amit a hipnózis 
alatt tett vagy mondott. De maga mindenre jól em
lékszik.

— Csakhogy én nem azt akartam mondani, amit 
mondtam.

— Az ember akkor igazán őszinte, ha nem azt 
mondja, amit akar. Vagy nem azt akarja, amit mond.

— De én kényszer hatása alatt rágalmaztam ma
gamat. Mindent rosszabb színben tüntettem föl a 
valóságosnál. Higgyék el, nem vagyok ilyen.

A főnök elgondolkozva nézett végig rajtad: — Az 
ember nem olyan, amilyennek hiszi magát.

— Hát milyen? Amilyennek mások hiszik?
— Mások sokan vannak. És a sok különböző vé

lemény között akadhat olyan is, amely megfelel az 
igazságnak. Sajnos, korábbi válaszain érzett, hogy 
igyekszik magát jobb színben feltüntetni a valóság
n ál. . .

— Ismét úgy érezted, elvörösödsz: — De ha a dön
tést a most elhangzott válaszok alapján hozzák 
meg. . .

— Á, dehogy. Erről szó sincs. — A főnök hang



ján érezhető volt a megnyugtatási szándék. — A 
személyiségi értékmérleg úgy készül, hogy összevetjük 
a kétféle válaszokat, és egy középarányost határo
zunk meg. Mint pozitív és negatív számok összeadása 
esetében.

A legszívesebben hangosan felkacagtál volna: elő
ször tehát féktelenül öndicsérő válaszokat kellett volna 
adnod, másodszori válaszaidat csakis így ellensúlyoz
hattad volna. — Hát akkor. . .  — mondtad felállva, 
megtört hangon —, csak az<t kérem, legyenek elné
zőek irántam . . .  — Hogy ügyed miként végződik, ab
ban már nem is kételkedtél.

Estefelé kinyitottad Máté doktor ládáját, kivetted 
belőle a pénztárcát, amit mindeddig ott őrizgettél. 
Sokáig ültél a megbeszélt pádon, az öreg platánok 
alatt, amíg a borotvált fejű végre megjelent. Sétapál
cáját lóbálva, fiatalosan ruganyos járásával úgy lép
kedett el előtted, mintha észre sem venne. Ekkor még 
türelemmel vártál: talán ez a szokása, talán csak bi
zonyos idő múlva lép ügyfeleihez, miután egyszer- 
kétszer elsétál előttük. Másodszorra már komoly ag
godalmat éreztél: legalább egy biccentéssel vagy szem- 
hunyorkással jelezhetné, hogy észrevett. Amikor har
madízben sem közelített a pad felé, fölkeltél, és el
álltad az útját.

— óhajt valamit? — kérdezte felvont szemöldök
kel, mintha most látna először.

— Elnézést. . .  Ma ismét kihallgatáson voltam . . .  
Mi tagadás, minden jel arra vall, hogy rosszul áll az 
ügyem . . .

— Igen? — nézett rád továbbra is csodálkozva. 
— Hát ez igazán nagyon sajnálatos. De nem értem,



mennyiben tartozik ez rám. Nem tudom, mivel le
hetnék szolgálatára.

— De hiszen megbeszéltük . . .
— Velem beszélt meg valamit?
— Igen . . .  Emlékeznie kell rá . . .  Elhoztam a 

pénzt is . . .  Ahogy megállapodtunk . . .
Az ismeretlen összeráncolta homlokát, húsos, felső 

ajkára hajló orrával a levegőbe szimatolt, mintha on
nan akarná kiszagolni a múltkori beszélgetés emlé
két; láthatólag erősen gondolkodott. — Itt valami 
tévedés van — mondta aztán, ezúttal különösen na
zális hangon. — Én semmiképpen sem beszélhettem 
önnel. Uraságodat most látom életemben először.

— De h át. . .  Ez lehetetlen . . .  — verejtékezted el
gyötörtén. — Nagyon kérem, ne tessék most velem 
tréfálni. így is éppen elég súlyos helyzetben va
gyok . . .  Itt beszélgettünk, ezen a pádon . . .  Azt tet
szett mondani, hogy csak hozzam el a pénzt, és ön 
mindent elintéz. , .  Hogy ismeri az utakat módo
kat . . .

— Mit intézek el? Nem értem.
Egyszerűen nem hittél a fülednek. Nem hitted, 

hogy valóság, ami végbemegy. Mélyet lélegeztél: — 
Hát az ügyemet, természetesen . . .  Azt ígérte, beszél 
az illetékesekkel, akik bizonyos ellenszolgáltatás fejé
ben hajlandók az ügynek . . .  hát hogy is mondjam . . .  
kedvező fordulatot adni. . .

— Ez kérem, lehetetlen! — kiáltotta ismeretlen is
merősöd most már felháborodva. — Ilyet én nem 
ígértem! Sem magának, sem másnak! Senkinek, érti!

— De könyörgöm . . .  Azt tetszett mondani, hogy 
csak a listán kell kicserélni a nevet é s . . .



A borotvált fejű kihúzta magát, és megvetően vé
gigmért. Fenséges pózba merevedett, mint valami 
rossz színész. — Uram! — kiáltotta ünnepélyesen. 
— Felszólítom, hagyjon fel tisztességtelen ajánlatai
nak ismételgetésével, és a lehető leggyorsabban tűnjön 
el a szemem elől. Tisztességérzetem számára az ön 
jelenléte a legnagyobb mértékben elviselhetetlen. Mie
lőtt azonban távozna, rebegjen köszönetét, amiért 
megdöbbentő ajánlatát nem jelentem az illetékesek
nek. Mit képzel ön a Legfelsőbb Hivatalról?

— De kérem . . .  Hát az nem lehet, hogy . . .  — 
kezdted újra, most már elcsükló hangon.

— Kikérem magamnak! — ordította a kopasz ez
úttal már paprikavörösen, magából kikelve. — Volt 
szerencsém! Alászolgája! — Sarkon fordult, és bot
jával dühösen hadonászva elsietett. Ahogy bénult láb
bal, remegő állal utána bámultál, láttad, hogy még 
a feje búbja és a tarkója is rákvörös a felháborodás
tól. Utóbb képtelen lettél volna megmondani, hogyan 
is értél vissza a szállodába.

Mintha csak Mónika simogató keze alatt tértél vol
na magadhoz. A lány melletted ült az ágyon, ujjai
val belefésült a hajadba, arcodat cirógatta. Amikor 
később magadhoz szorítottad, arra gondoltál, ha Ágit 
nem kapod vissza, végleg itt maradsz Mónikával. A 
láda miatt talán amúgy is itt kell maradnod. De Mó
nikával lehet hogy ez sem lenne annyira borzalmas. 
Mónikával minden szép, Mónikával semmi se fáj
hat . . .
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A következő időszakot eleinte idegtépő feszültség
ben töltötted. Nem annyira a bizonytalan vára
kozó szorongása volt ez, inkább a halálraítélté, aki 
még az ítélet vágróhajtását is elviselhetőbbnek érzi a 
további várakozásnál — a döntés többé nem volt 
kétséges a szemedben. Később egyre inkább csodál
koztál: a második kihallgatás után azt hitted, már 
nem sok idő lehet hátra; úgy látszott, ez alkalommal 
kihallgatóid szemében minden tisztázódott. De ami
kor azt 'tapasztaltad, ügyed mégis jobban elhúzódik, 
mint ahogy számítottad, türelmetlen rettegésed va
lami egykedvű, sorsváró beletörődésnek adott helyet, 
sőt titokban, szinte a felszín alatt, lassan még a re
ménység is újra csírázni kezdett benned: a hosszú 
csend talán mégis arra vall, hogy az illetékesek még 
mindig vitatják ügyedet, képtelenek könnyen és egy
értelműen dönteni: talán még sincs veszve minden. 
Néha percekre belefeledkeztél ezekbe a félénk, tétova 
reményekbe — aztán könyörtelenül lecsaptál rájuk, 
megsemmisítetted őket: túlságosan is rettegtél a csa
lódástól, semhogy kockázatát újra vállalni merted 
volna. De bensőd egy rejtett zugában mégis meghúzó
dott valami babonás ravaszkodás: ha csökönyösen 
megmaradsz magadba roskadt semmit sem várásod- 
nál, talán mégis magadhoz édesgeted a kellemes csa
lódás lehetőségét.



Mónika társaságában a kétségbeesés sohasem tu
dott egészen hatalmába keríteni, szavából, mosolyá
ból, minden egyes pillantásából és mozdulatából va
lami konok biztatás, reménykeltés áradt feléd, maka
csul azt sugallva, hogy bármiképpen is lássad most 
a helyzetet, a végén minden jóra fordul. Ilyenkor, 
ha a lány szavai átmenetileg túlságosan is felszították 
bizakodásodat, megtörtént, hogy hirtelen rettegés fo
gott el: ügyed lezárulása egyben a Mónikával való 
kapcsolat, a „nagy varázslat” végét is jelentette volna. 
Szerencsére azonban a láda tárgytalanná tette furcsa 
és sokszor szégyenletesnek érzett félelmedet: az álta
lános osztály felől a változások legkisebb szele sem 
fújdogált, komolyan remélhetted, hogy első számú 
ügyed véget érte után sem kell mindjárt elszakadnod 
a lánytól. Kérvényed kedvező elintézésére, józanul vé
giggondolva a dolgokat, mégse számíthattál igazán, 
s a kettős csapást — végleg elveszteni Ágit és Móni
kától is elszakadni —, úgy érezted, képtelen lennél 
elviselni; a láda tehát mindinkább fordított szerepet 
kapott: úgy hevert ágyad alatt, mint Mónikával 
folytatott viszonyod, szenvedélyes pótból dogságod 
meghosszabbításának biztosítéka. Éppen ezért nem 
is nagyon igyekeztél megszabadulni tőle. Pedig gyak
ran gondoltad, érdeklődnöd kellene, nem adhatnád-e 
át mégis valakinek, aki kérelmével ugyancsak az ál
talános osztályhoz fordul, és ellentétben a Síró Em
berrel, a láda terhét hajlandó lenne magáva vállalni. 
Ilyen ügyfél azonban alig akadt, mindössze egynkét 
furcsa külsejű fickó, ezeket is messze elkerülted; csöp
pet se kívántad a társaságukat: eddigi tapasztalatod 
szerint ezek az emberek többnyire lehetetlen, hóbor



tos alakok, nehezen értetheted meg magad velük, fő
leg pedig az teszi Őket elviselhetetlenné, hogy önnön 
prófétaságu'k rögeszméjétől elikapatva, szüntelenül ké
szek szemrehányással illetni és önző, bűnös lénnyé 
nyilvánítani. Elég, hogy a hivatal ezt tette veled, az 
élő lelkiismeret szerepében tetszelgőkkel és a vádasko
dásban szadista kielégülést kereső megszállottakkal 
végleg beteltél. Máté doktor és a Síró Ember után 
csakis ilyennek tudtad elképzelni őket.

Éppen az étterem ajtaján léptél ki, amikor a kéz
besítő megérkezett. Egészen meglepődtél, hogy az idé
zés mégis neked szól: már azt hitted, valamiképpen 
megfeledkeztek rólad, oly sok idő telt el legutóbbi 
kihallgatásod óta. Hogy valójában mennyi, azt még 
hozzávetőlegesen se tudtad: mindenesetre hosszú hó
napoknak kellett elmúlniuk köziben, a park fái hetek 
óta egyre vastagabb levélréteggel borították az uta
kat, a söprögető munkások mind nagyobb kupacokat 
gereblyéztek össze. . .  de erre mintha csak akkor 
reggel figyeltél volna föl, egyszerre ébredve rá a ju
harfák lombjának valószínűtlen sárgaságára és a pla
tánok jórészt már csupasz, csontvázszerűen fehér 
ágaira, mintha most döbbentél volna csak rá, hogy 
újabban mind hűvösebbek az esték, s hogy a sokszor 
napokon át tartó esők miatt mind többször szorulsz 
szobád vagy a szálloda valamelyik társashelyiségének 
falai közé: más elfoglaltság híján gyakran biliárdoz- 
tál, főleg egy alacsony, göndör hajú kereskedősegéd
del, aki mindenáron motorcsónakot szeretett volna, 
vagy beszálltál egy-egy kártyapartiba. . .  Az ajtón 
kilépve, szinte beleütköztél a kézbesítőbe, az idézés 
ezúttal vörös színű volt; gyerekkorodban egyszer a



folyóban gázoltál, közel a parthoz, alig combtőig érő 
vízben, gyanútlanul pooskolva a sárgás hullámok kö
zött, amikor hirtelen eltűnt lábad alól a talaj, egy 
gödörbe huppantál, nyakig merültél — akkor érez- 
tél hasonlót. Most ismét nem mertél a kézbesítőre 
nézni, pár pillanatra szemed is lehunytad, a cédulát 
a küldönc hatalmas csónakcipőjére bámulva vetted 
át.

Néhány másodpercre kénytelen voltál az ajtófélfá- 
nak támaszkodni. El^elakadó lélegzettel álkáT, közben 
magadon érezted az étteremben ülők tekintetét: irigy, 
de egyben szánakozó pillantásokat vetettek feléd; jól 
ismerted ezt a nézést, magad is gyakran nézted így 
a távozás előtt álló vörös oédulásokat, tudva róluk, 
hogy nem látod őket többé; kevesen tudtak csak ki
vételes helyzetedről, még csak nem is sejtették, hogy 
bizonytalan időre valószínűleg visszatérsz még — a 
ládáról jóformán senki se tudott. Ismerőseid közül 
többen hozzád léptek, s ahogy ez ilyenkor szokásban 
volt, szerencsekívánatokkal halmoztak el; arcodra mo
solyt erőltettél, úgy fogtad a feléd nyújtott kezeket, 
vállalva a búcsúzkodó szerepét. Ismeretlen-ismerős ar- 
cog kavarogtak előtted, némelyikről nem is tudtad, 
mikor váltottál vele szót; miközben szórakozottan 
köszönő szavakat (mormogtál, átfutott agyadon, hátha 
mégis végleg távozol, talán nem is láthatod Mónikát 
többé, el se búcsúztál tőle . . .  A csoportosulás lassan 
már oszladozni kezdett, amikor orrán az elmarad
hatatlan harmatcseppel, a Síró Ember lépett ki mel
letted az ajtón; most is a szemét törölgette, de elvéve 
arca elől a zsebkendőt, mégis észrevett. Megállt előt
ted, s két hosszú karját fejed fölé nyújtva, mintegy



megáldott: — Nyugodjék meg a lelked, gyermekem, 
a Legfelsőbb Akaratban. Távozz békességben, alázat
tal és szeretettel a szívedben. — A ládáról, s hogy 
miatta talán nem is távozhatsz, alighanem megfeled
kezett, vagy pedig szándékosan figyelmen kívül hagy
ta. Miután kötelességszerűen köszönetét dünnyögtél, 
néhány pillanatig egész hosszában felmagasodva még 
ott állt, mint aki mondani akar valamit, arra gondol
tál, talán még egyszer szólnod keílene a ládáról, hátha 
megmásítaná elhatározását, de aztán, meglehet at
tól félve, esetleg hajlandó is lesz rá, tehát mégis men
ned kell, néma maradtál. A Síró Ember végül is el
fordította rólad tekintetét, és továbbindult. Mintha 
lemondóan legyintett volna.

Az idézés délután négyre szólt, a hátralevő órák 
alatt egyre nyugtatókikai tömted magad. De mire a 
hivatal épülete elé értél, újra annyira elfogott a gyen
geség, hogy a harmdnchetes szoba ajtaján belépve, rög
tön engedélyt kellett kérned, hogy leülhess.

Az íróasztalon sakktábla állt, a főnök és a szúrós 
szemű egy játszmába temetkezett. Kérésedre a főnök 
felütötte fejét, egy pillanatig homlokát ráncolta: — 
A szabályok szerint állva kellene végighallgatnia az 
ítéletet. . .  — mondta tűnődve, aztán hirtelen hoz
zátette: — De csak foglaljon helyet. — Elfordult a 
táblától, egy összehajtott papírlapért nyúlt, szátnyi- 
tocta, ünnepélyes arcot öltött, megköszörülte a torkát. 
Aztán hirtelen meggondolta magát: — Tudja mit? — 
mondta cinkos mosollyal az írást feléd nyújtva. — 
Mivel úgyis megszegtük az előírásokat, talán nem ol
vasom föl. Olvassa el egyedül, ha nincs kifogása el



lene. Addig mi befejeznénk a játszmát. — Válaszo
dat be sem várva, újra a sakktábla felé fordult.

Mielőtt a kezedben remegő papírlapot olvasni kezd- 
ted volna, arra gondoltál, talán el is mehetnél, majd 
később olvasod el, egyedül, zárt ajtók mögött, ne le
gyen tanúja senki, hogyan fogadod az ítéletet. De 
hátha nem áll jogodban magaddal vinni az írást, az, 
hogy a főnöknek kellett volna felolvasnia, erre vall. 
Meg erőd se lenne a távozáshoz . . .  Szemed közben 
elindult a gépek sorokon, megiramodott, előrevág
tatott, hosszú, homályos értelmű körmondatokat ug
rott át. Aztán megtorpant a kiemelt elutasítják szó
nál . . .  az előtte álló mondatrész mintha gúnyosan 
táncra perdült volna: „őszinte sajnálkozásunk kife
jezése mellett. . hát mégis?. . .  azaz nem „mégis” , 
végül is erre számítottál, jó ideje már, a második ki
hallgatás után lényegében tudtad, mást aligha vár
hatsz, tehát inkább „mégse” . . .  Mégis, miért? . . .  Te
kinteted le-föl ugrált a szövegen, csupa sajnálkozás, 
emelkedett humanizmus, precízen nehézkes és zagyva 
hivatali stílus, malaszt, maszlag, paragrafus, rende
let, bekezdés, cikkely. . .  aztán mégis találtál egy 
részt, részletes megokolást tartalmazott, nem, a pró
bákat nem álltad ki, sem szellemed, sem jellemed nem 
indokolja a hivatal beavatkozását, és Ági személye 
sem: „bár halálay fiatal kora miatt igen sajnála
tos . . sőt az sem áll, hogy ne tudnál meglenni nél
küle, már csak azért sem, mert a hivatal tudomására 
jutott, hogy „bensőséges kapcsolatra” léptél (micsoda 
hülye megfogalmazás) a Reménység szálló egy alkal
mazottjával (mindent tudnak rólad, még azt is, de hát 
mért épp ezt ne tudnák), meg különben is, az illeté



kesek véleménye szerint sokkal egészségesebb lelki al
kat vagy annál, hogy a csapást ne tudnád kiheverni, 
a hivatal a maga részéről kész is ebben segítségedre 
lenni stb. stb . . .  ám szigorú megrovásban részesít, 
megvesztegetési kísérlet miatt, nem utasítottad visz- 
sza az ügynökük ajánlatát, tehát az ő ügynökük volt, 
miég csaik nem is átallják bevallani. . .  Mindent tud
nak rólad, persze, mindent. . .

Tekinteted még néhányszor végigfutott a sorokon, 
azután összehajtottad a papírlapot; mozdulatlanul, 
tehetetlenül ültél, egyetlen szót se szóltál. A két hi
vatalnok láthatólag tudomást se vett rólad, tovább 
sakkozott; üres tekintettel a tábla fekete-fehér mezőit 
bámultad, még a játszma állását is felfogtad, a főnök 
vesztésre állt, csodálkoztál, mért folytatja mégis a 
küzdelmet. Miért nem adja föl? A játszma sehogy 
sem akart véget érni. Aztán a főnök mégis feladta.

— Elolvasta? — fordult feléd felvont szemöldök
kel. A szúrós szemű most se vett rólad tudomást; 
zsebébe nyúlt, rágyújtott, az ablakon át a park al- 
konyi fénybe vont, ritkuló lombú fáit bámulta.

— El. — Tagjaid mintha érzéketlenek lettek volna.
— Megnyugszik az ítéletben?
— Itt az áll, hogy fellebbezésnek helye nincs. . .
— Nem így értettem. Arra gondoltam, igazságos

nak érzi-e?
— Nem érzem ennek. Igazságtalannak tartom. — 

Anélkül válaszoltál, hogy hangodat fölemelted volna. 
Mégis nagyon határozottan.

— Csakugyan? — A főnök csodálkozva nézett 
rád, arca mélységesen szánakozó kifejezést öltött,



hangján megjbántottság érzett. — Hát ezt igazán saj
náljuk . . .

— Talán hagyjuk ezt. . .  — Legyintettéi, hangod 
mentes volt minden indulattól vagy gúnytól.

A főnök őszintén szomorúnak látszott: — Megér
tem magát. És nem is csak holmi kötelező udvarias
ságból sajnálkozom. — Meglepő élénkséggel kezdte 
magyarázni: — Higgye el, mindannyiunknak nagyon 
fáj, ha intézkedéseinket igazságtalannak tartják.

— Fájni, azt hiszem, csak nekem fájhat most va
lami . . .

— Nagyon téved . . .  De miért nem érzi ítéletünket 
igazságosnak, ha szabad kérdezni?

— Ezt nem érdemeltem . . .
— Másnak véli magát, mint amilyennek vizsgála

tunk tükrében mutatkozott?
— Nem vagyok olyan.
— Mentesnek érzi magát azoktól a hibáktól és bű

nöktől, amelyeket, fájdalom, kénytelenek voltunk fel
róni?

— Ez most igazán mellékes. Elmehetek? — Fel
állni készültél.

— Egy kicsit maradjon még. Szeretném tisztázni, 
miért érzi igazságtalannak az ítéletet?

— Nekem itt csupa olyan vétket olvastak a fe
jemre, amit a legtöbb ember elkövet életében. — 
Hangodat most már érezhető indulat fűtötte át: — 
Azért hibáztatnak, mert olyan vagyok, mint a többi.

A főnök, mint aki megtalálta elveszettnek hitt szí
vélyességét, elmosolyodott: — Tévedés. Nem hibáz
tatjuk érte. Éppen osak nem érezzük mentő körül
ménynek. Érzi a különbségiét a kettő között?



Nem feleltél, arcodat a tenyeredbe temetted. Tá
voznod kellene. Mit akarnak még tőled? De nem volt 
erőd a felálláshoz. Mialatt mozdulatlanul ültél, azon 
csodálkoztál, hogy nem jön könny a szemedbe; nem 
így képzelted el a legrosszabbat, teljes összeroppa
násra, kétségbeesett kitörésre számítottál. De így ta
lán sokkal rosszabb . . .

Újra a főnök hangját hallottad: — Meg vagyok 
győződve, ha alaposan végiggondolná a dolgokat, be
látná, hogy eljárásunk a lehető legkorrektabb volt.

Fáradtan felpillantottál: — Mért olyan fontos ez? 
Magának igazán mindegy lehet.

— Szeretném, ha megnyugodna a ledkiismeretem 
— mondta a főnök halkan.

— Értem. Tehát mégis maga hozta az ítéletet? — 
mondtad ellenségesen.

A főnök hevesen tiltakozott: — Ugyan már! Hová 
gondol? De aki ennyi ideje áll egy intézmény szol
gálatában, annak, lelki egyensúlya érdekében, okvet
lenül hinnie kell, hogy az intézmény tökéletesen mű
ködik. Ne fosszon meg ettől az illúziótól. Próbálja 
meg belátni, hogy igazságosan jártunk el. — Várako
zásteljesen, kérőn pillantott rád.

Nem láttad értelmét a vitának, de valahogy le kel
lett vezetned felgyülemlett keserűségedet: — Ha úgy 
tetszik, igazságosnak hihetik magukat. Akár azok is 
lehetnek a maguk módján. De ha azt hiszik, hogy az 
ilyen igazságtevést annak áldozata is képes elfogadni, 
akkor nem állnak a valóság talaján.

A főnök aroa újból színt váltott, ajka körül ravasz- 
kás mosoly jelent meg: — Sose állítottam, hogy a va
lóság talaján állunk. Még csak azt se, hogy valóság



vagyunk. Mégis vagyunk, és figyelembe kell venni 
minkét. . .  De maradjunk inkább a tárgynál. Biztos 
benne, hogy nem érzi igazságosnak a határozatunkat? 
Talán csak elhiteti magával.

— Ugyan mért tenném? Nem éppen kellemes azt 
érezni, hogy az emberrel igazságtalanul bántak.

— Talán szüksége van rá, hogy áldozatnak érezze 
magát. Mi lenne, ha még egy próbát tennénk?

— Miféle próbát?
— Nézzen még egyszer a kollégám szemébe. Úgy 

válaszoljon erre a kérdésre.
— Változtat ez valamit a dolog állásán? — Han

god csüggedt volt, mégis mintha egy parányi remény
sugár éledt volna újra benned. Hátha csak beugrattak 
ezzel a határozattal. Vagy meg akartak leckéztet
n i. . .

— A lényegen, sajnos semmit. De ha kiderülne, 
hogy lelke mélyén mégsem érzi eljárásunkat igazság
talannak, mindketten megnyugodnánk. Mindkettőnk 
számára könnyebb lenne, ha úgy éreznénk: győzött 
az igazság.

— Semmi kedvem megnyugodni — mondtad nyer
sen. — És különben sem mondhatnék mást. Azt, hogy 
a határozatot igazságtalannak és embertelennek ér
zem.

— Ez egyáltalán nem biztos — ellenkezett a fő
nök. Tekintete könyörgővé vált: — Nagyon kérem, 
tegye meg a kedvemért. Enélkül képtelen lennék meg
nyugodni. És rettenetesen zavar, hogy nem értem az 
egészet. Igazán, legyen olyan szíves. . .

— Semmi értelme. Engedje meg, hogy távozzam.
A főnök sóhajtott: — De nekem kötelességem meg



győzni az ügyfelet a határozat feltétlen igazságossá
gáról. Nem tagadom, ebben még anyagilag is érde
kelve vagyok. Ha nem sikerül, az hibapontnak szá
mít. Levonnak érte a fizetésemből. Végül is én mind
végig igyekeztem méltányos lenni. Nem az én hibám, 
hogy így alakultak a dolgok . . .  Igazán nagyon kér
ném . . .

A főnök arca annyira kétségbeesett volt, hogy 
helyzeted ellenére szinte nevethetnéked támadt. Mon
dani akartál valamit, de a szúrós szemű, .aki egy idő 
óta zsebkésével a körmeit tisztogatta, hirtelen feléd 
fordult: gerinceden zsibbasztó áramütés futott vé- 

g Í g  ’  ’  ’Apatikusan vállat vontál: — Legyen, ha annyira 
akarja. . .

— Nagyon köszönöm. Gyuszikám, légy szíves. . .  
— A főnök ragyogó arccal állította be a távolságot. 
Szemüregedben újra égést éreztél; de most szinte jól
esett: talán ez kell, minél több fájdalom. . .  A beme
legítés kedvéért a főnök újra a személyi adataid iránit 
érdeklődött.

— Igazságosnak érzi a határozatot? — kérdezte 
aztán.

— Nem. — Nyelved most is önállósult, hangod 
idegenné vált, mégis azt mondtad, amit akartál.

A főnök hangja csalódott volt: — Miért nem?
— Mert semmit se bocsát meg nekem. Hiányzik 

belőle az irgalom — felelted az előbbi hangon.
— Ez érdekes. Ügy gondolja, hogy az irgalom az 

igazság része.
— Ügy gondolom.
— Mire alapozza ezt az állítását?



— Nem tudom. . .  Csak úgy érzem.
A főnök hangja tűnődő lett: — Ügy érzi? . . .  Ez, 

sajnos, a mi számunkra kevés. Mi abszolút mértékkel 
mérünk. Csak logikus érvekkel alátámasztott válaszo
kat fogadhatunk el. Olyasmit, hogy „úgy érzem”, nem 
vehetünk figyelembe. Tehát? Tartalmaz a határozat 
szövege esetleg valótlan állításokat?

Dacosan azt szeretted volna mondani, „igenis, tar
talmaz” , de nem sikerűt. — Nem tartalmaz. Tény 
szerint a határozat megállapításai mindenben meg
felelnek a valóságnak.

— Na látja — mondta a főnök diadalmasan. — 
Felhozhatna esetleg valami mást az ítélet igazságta
lanságának alátámasztására? Hangsúlyozom, kizáró
lag racionális érvekre gondolok.

— Azonkívül, hogy hiányzik belőle az irgalom, 
semmit.

A főnök hangján ingerültség érzett: — Hát ez iga
zán nem racionális érv. De mondjuk, hogy kielégítő
nek tekintem. Ám mért gondolja, hogy éppen ma
gával szemben kellene irgalmasnak lennünk? Nem 
tehetünk meg nem történtté minden közleke
dési balesetet. Akármilyen mindenhatók legyünk is, 
ehhez szűkek a kereteink. Viszont ha magával kivételt 
tennénk, másokkal lennénk igazságtalanok . . .  A kér
dés tehát: mért éppen maga iránt legyünk irgalma- 
sak?

Nem válaszoltál mindjárt; homlokodon, arcodon, 
hátadon ismét érezted a kiütköző verejtékoseppeket. 
Nem ismertél a saját hangodra: — Természetesen 
azért, mert rólam van szó?!

14 Életveszély 209



— Ez a válasza? — kérdezte a főnök megdöb
benve.

— Igen, ez! — kiáltottad habozás nélkül.
A főnök nagyot fújt, érezhető volt, belülről heves 

indulat feszíti: — Te Gyuszi, hajolj egy kicsit kö
zelebb! Ügy . . .  jól van . . .  Feleljen még egyszer! 
Miért éppen maga iránt legyünk irgalmasak?

A szúrós szemű arca most alig tíz centire volt 
tőled, az égés szinte elviselhetetlenné fokozódott. Vá
laszod mégis ugyanaz volt: — Mert rólam van szó!

— Hallatlan! — kiáltotta a főnök önuralmát 
vesztve. — Hajolj még iközelebb! Ne sajnáld, a ke- 
servit neki! Mért éppen ön iránt legyünk irgalmasak?

A szúrós szemű nagy, horgas orra majdnem hoz
zád ért, fejedet ismét két tenyere közé vette. Or
dít va-^sírva szakadt ki belőled: — Mert rólam van 
szól Mért olyan nehéz ezt megérteni?. . .

Ügy tűnt, a főnök percekig nem talál szavakat a 
dühtől. Aztán fáradtan megszólalt: — Na, jól van. 
Elég volt. Kapcsolódj ki, az istenfáját a makacs fe
jének . . .

Kissé szédültél, attól tartottál, elveszted eszméle
tedet, de a forgó szoba mégis megállt körülötted. Va
lami különös fölényt éreztél, kissé mintha még örül
tél volna is, amiért isikerült a főnököt felbőszítened.

A főnök homlokát és nyakát törölgette, halán
tékán vastagon kidagadtak az erek; de már sikerült 
szokott modorából valamit magára erőszakolnia: — 
Elnézést. Az előbb kissé elragadtattam magam . . .  De 
hát egyenesen hihetetlen, hogy valaki ennyire ne le
gyen képes a saját személyétől elvonatkoztatni. . .



Furcsa diadalérzeted még mindig tartott, nem is 
értetted, hogyan tudsz finoman elmosolyodni: — Ta
lán az a baj, hogy ember vagyok — mondtad csende
sen.

A főnök az ajkába harapott: — Az meglehet. — 
Aztán, mint aki hangosan gondolkodik, hozzátette: — 
Lehetséges, hogy csakugyan ez a baj. És hogy min
denki ugyanannyira „ember” , mint maga . . .  Alig
hanem ebbe rokkant bele az általános osztály i s ..  . 
Azoknak gyűlik csak meg, szegényeknek, a bajuk a 
magához hasonlókkal . . .

Ügyet se vetettél a megjegyzésre. — Elmehetek? 
— kérdezted.

— Távozhat. De csak a szállodába. Amint tudja, 
a másik ügye még nem intéződött e l . . .

— Ja igaz, a láda. . .  — mondtad zavartan.
— Csak nem feledkezett meg róla?
— Nem, dehogy. . .  — Pedig a láda csak most 

jutott eszedbe: egyszerre éreztél csalódást és megköny- 
nyebbülést. Kifelé indultál, de két lépés után meg
fordultál: — Talán nemcsak én feledkeztem meg ró
la?! — mondtad szemrehányóan.

A főnök felvonta szemöldökét: — Mire gondol?
— Végeredményben mégiscsak elhoztam . . .  Pedig 

valójában nem az én ügyem . . .
— A főnök a fejét csóválta: — Rettenetesen téved: 

nagyon is a magáé. És nem is egészen önzetlenül hozta 
el. Mi csak tökéletesen önzetlen gesztusokat írhatunk 
a javára.

E pillanatban szeretted volna megütni. De csak meg
kérdezted: — És mikorra számíthatok az általános osz
tály megnyitására?



A főnök két kézzel legyintett: — Ennek csak az 
isten a megmondhatója. De idejében értesítjük . . .

Ahogy a Lépcsőn lefelé haladtál, úgy érezted, min
den lépéssel mélyebbre merülsz valami kocsonyás, 
meghatározhatatlan színű ragadós iszapba. Tehát vé
ge. Visszavonhatatlanul, végérvényesen . . .  Megpróbál
tál arra gondolni, hogy Mónikát mégis viszontláthatod, 
de ez se vigasztal többé. Még őt is a fejedre olvas
ták . . .  Talán éppen ez volt a legnagyobb hiba, vele 
rontottál el mindent. . .  Odakint teljesen sötét volt 
már.
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Amikor Mónika a vacsorával megjelent, ruhástul 
feküdtél a vetetlen ágyon. Nyitott szemmel bámultad 
a plafont, anélkül, hogy láttad volna. A szobára sö
tétség borult, nem csavartad föl a villanyt, nem is 
tudtad, miért azért-e, mert úgy érzed, a fény 
zavarná a szemedet vagy inkább gyászodat (amibe 
e percekben, valóságos fájdalmad mellett, valahogy 
még kötelességednek is érezted, minél mélyebben el
merülni), vagy csak mert egyszerűen nem jutott eszed
be. Szemed száraz volt, pedig szinte erőltetted volna 
a sírást, akárcsak a hányingerrel küszködő, aki ujját 
a torkába mélyeszti, hogy mielőbb megkönnyebbül
jön; fájdalmad inkább belülről mardosott, képtelen 
volt felszínre törni, majd egyfajta zsibbadtság uralko
dott el rajtad, anélkül, hogy enyhülést hozott volna, 
ellenkezőleg, valami furcsa, riasztóan valószerűtlen ál
lapotba ömlesztett át, nem érezted magad igazán va
lóságosnak, élőlénynek, akinek ereiben vér kering, 
többször úgy rémlett, szíved megszűnt dobogni, ag
gódó orvosnak érezted magad, aki páciense érverését 
igyekszik kitapintani, azt remélve, hogy megállapít
hatja, betege már nincs az élők közt, erre gondoltál, 
csak a halottak érezhetnék így magukat, ha képesek 
lennének bármit is érezni, néha csakugyan nem tud
tad, létezel-e még. Órákon át fefküdtél mozdulatla
nul, mintha láthatatlan kötelékek rögzítettek volna az



ágyhoz. . .  a szálloda életének hangjai, kisebb-na- 
gyobb zörejei mégis eljutotta/k hozzád, a folyosó felől 
lépéseket hallottál, beszélgetés-foszlányok szűrődtek 
be, egy lány vihogott, tudtad, hogy mindenféle kap
csolatok szövődnek alkalmazottak és alkalmazottak, 
vendégek és vendégek, alkalmazottak és vendégek kö
zött, megszokott dolog ez, már csak azért is jogta
lan, hogy Mónikát a szemedre vetették, igaz, nem 
tudni, felróják-e az ilyesmit másoknak is . . .  a szem
közti szoba ajtaja nyitva állhatott, lakója rádiót vagy 
lemezjátszót hallgathatott, tisztán kivetted egy diva
tos sláger dallamát. Aztán Mónika lépéseit hallottad, 
ezer más személy léptei közül fölismerted volna, né
hányszor a hangja is megütötte a füledet, a vendégek
kel válthatott néhány szót, de most ez se hatott rád, 
pedig máskor mindig várakozásteljesen gyorsította föl 
szívverésedet. Csak korábbi, a hivatal lépcsőjén ér
zett bűntudatod éledt újra, Mónika miatt romlott el 
minden, hát persze hogy tudomást szereztek róla, ho
gyan is hihetted, hogy titokban maradhat, viszont 
hát itt volt, talán nem is a szépsége, a vonzósága 
volt a döntő, hanem hogy ő volt az egyetlen, akivel 
itt emberi szót válthattál . . .  átmenetileg harag lob
bant föl benned a lány iránt, amiért szinte a karja
idba dobta magát. Aztán legyintettéi: ha egyszei^el 
akartak utasítani, okot éppen eleget találhattak. . .  
Később hallottad, hogy lépései az ajtó felé közeled
nek . . .

— Alszol? — A lány meglepődött, hogy a szobát 
sötétben találja. Felkattintotta a villanyt. — Vagy 
csak sötétben ábrándozol? — érdeklődött vidáman.

Hunyorogva néztél rá, a hirtelen kigyúlt fény za



vart; a lány nyúlánk alakja, kezében a tálcával, a 
szokottnál is valószínűtlenebbnek hatott, bizonytalan 
körvonalaival kissé inogni látszott. Sóhajtottál, erőt 
igyekeznél gyűjteni a beszédhez, egyszerre szerettél 
volna elmondani neki mindent, hozzá menekülni, vé
delmet keresni.

Minden az arcodra lehetett írva, mert Mónika hir
telen ijedten nézett rád. Sietve letette a tálcát, és hoz
zád lépett: — Valami baj van?. . .

Visszanyert hangodat tökéletesen idegennek érez
ted: — Befejeződött az ügyem. Úgy, ahogy gondol
tam.

— Elutasítottak?
— El. Megfellebbezhetetlenül.
Mónika elsápadt, mellkasa gyors egymásutánban 

néhányszor kitágult, megemelkedett: — Ez nem lehet 
igaz . . .

Megmozdultál, feltápászkodtál. A lány jelenléte, 
együttérzése mintha visszaadta volna erődet. Szó nél
kül a kabátod zsebébe nyúltál.

Mónika csak egy pillantást vetett a határozatra; 
felindultságában még mindig szaporán lélegzett. — 
A disznók — mondta haragtól kipirulva. — De 
hát. . .  nem értem . ..  Hogy lelhet ez . . .

Torkodat most könnyek fojtogatták: — Nincs 
ezekben emberség. Belém hatoltak, átvilágítottak, da
rabokra szedtek. Semmi se maradt titok előttük. Még 
azt is a fejemre olvasták, hogy mi ketten . . .  — Vá
ratlanul elhallgattál, s a lány arcába néztél. Hirtelen 
merült föl benned a gyanú, csodálkoztál, hogy koráb
ban nem jutott eszedbe erre gondolni. Nevetséges. 
Hát persze. Miért éppen ő nem? Amikor itt minden



k i . . .  Ha a kopasz ügynököt a nyakadra küldhet
ték . . .  De a lány arca semmit se árult el. — Mindent 
tudnak — ismételted. — Rólunk i s . . .  Pedig ez bi
zonyára szabályellenes és neked i s . . .  Nem lett volna 
szabad . . .

— Fütyülök rájuk! — szakított félbe Mónika in
dulatosan. Ahogy most könnyekkel küszködő, hara
gos arcára pillantottál, képtelenségnek érezted előbbi 
feltevésedet. — Vigasztalni akartalak, és kész. Ki
nek mi köze hozzá . . .  — Egy pillanatra elhallgatott, 
mint akiben szilárd elhatározás érlelődött, keményen 
összeszorította a száját. — De majd én megmutatom 
nekik — szólalt meg aztán.

— Ugyan, Mónika . . .  Mit tehetnél te? . . .  — Meg
hatódtál gyerekes kijelentésén.

Mónika szeme villogott a felháborodástól, e pilla
natban nagyon szépnek láttad. — Meg fogják tudni, 
hogy nullák. Hogy le vannak . . .

— Mónika, az istenért. . .
A négyfelé tépett okirat darabjai a földre hullottak. 

A lány rugalmas teste ugrásra készen megfeszült, sze
méből továbbra is az indulat szikrái csaptak ki. Ajka 
körül magabiztos mosoly jelent meg: — Ne izgulj. 
Fölmegyek a Nagyfőnökhöz.

— Miféle Nagy főnökhöz? . ..
A lány a falon függő képre mutatott: — Csak egy 

Nagyfőnök van . . .
— És? . . .
— Beszélek a fejével. Ha én kérem, egészen bizto

san elintézi, hogy visszakapd az Ágidat.
Azt hitted, gúnyt űz belőled. Mért ne tenné? Ed



dig mindenki ezt tette. — T e . . .  te bejáratos vagy 
hozzá?. . .

— Újabban. — Mónika úgy felelt, mintha valami 
apróságról lenne szó, látszólag közömbös hangja mö
gül mégis a büszkeség és boldogság keveréke sütött át.
— Csodálkozol?

— Eddig erről semmit se mondtál. . .  — Még min
dig nem tértél magadhoz a meglepetéstől. Remélni 
kezdted, hogy megmenekültél, szádban mégis egy kis 
keserű ízt érezték — Te, Mónika — szólaltál meg 
hirtelen kissé rekedten, miközbén felálltál, és a lány 
két csuklóját megragadva, közelről a szemébe néztél.
— Árulj el valamit.

— Neked mindent elárulok . . .
— ő  küldött hozzám?
A lány mosolyogva állta tekintetedet: — Nem ő. 

Mások. De azok még nem tudnak róla, hogy egy ideje 
följárok az öreghez.

— A szeretője vagy?
— így is mondhatjuk . . .
Ez már nem lepett meg igazán. De valami apró 

nyilailást mégis ereztél.
Mónika szívből nevetni kezdett: — Jaj, hogy né

zel rám . . .  Mit csodálkozol? Megesik néha az ilyes
m i . . .  — Aztán lelikesen-szelesen kezdte mesélni: — 
Igazán, csak nemrég lettem az. Egészen véletlenül 
alakult ki a dolog. Az öreg éppen a kocsijából szállt 
ki, amikor elmentem a hivatal előtt. Rögtön láttam, 
hogy észrevett. Másnap kaptam tőle egy nagyon ked
ves levelet, hogy látogassam meg, és aranyozzam be 
öreg napjait. így írta, képzeld. Ugye, milyen kedves, 
ti fiatalok, nem is tudtok ilyen kedvesek lenni. . .  Ezt



nem lehetett visszautasítani. . .  Meg mondják, hogy 
nem egészséges. Talán nem is él már sokáig. És itt 
minden női alkalmazott erről ábrándozik. Elsejétől 
kezdve nem is dolgozok itt. Az öreg maga mellé vesz 
személyi titkárnőnek . . .

Továbbra is értetlenül bámultál: — Mónika, Mó
nika . . .

A lány még mindig nevetett: — Az istenért, csak 
nem vagy féltékeny? R á ? . . .

— Persze. Igazad van . . .
— Ugyan né komplikáld a dolgokat. Ebből csak 

hasznod lehet. Rögtön felhívom, biztosan benn van 
még. Esténként intézi a legrázósabb ügyeket. Megké
rem, csináljon valamit.

Kissé még berzenkedett benned valami, de csak 
nyeltél egyet: — Gondolod, hogy sikerül? — Még 
mindig nem mertél hinni a kedvező fordulatban.

— Egészen biztosan — mondta a lány meggyőző
déssel. — Nagyon megértő, jóságos, öreg bácsi, csak 
érteni kell a kezeléséhez. Egyelőre mindent megtesz 
a kedvemért. . .  Máris rohanok. Addig vacsorázz meg. 
Egészen kihűlt az étel. . .

Amikor kiviharzott, kábultan, hülyén néztél szét 
magad körül. Kissé szédültél, még mindig nem tud
tad hinni, amit Mónika mondott, még kevésbé re
mélni, hogy közbelépése sikerrel jár. Nyilván elka- 
patta a siker, fordult meg a fejedben, a szép nők 
gyakran túlbecsülik a befolyásukat, a Nagyfőnök ta
lán majd szépen, atyaian megmagyarázza neki, hogy 
ő ugyan mindent megtenne érte, de vannak dolgok, 
amelyekbe nincs joga beavatkozni, bizonyos szabá



lyok az ő kezét is megkötik . . .  Rágyújtottál, de két 
szippantás után észrevetted a vacsorát, a levest a 
csészéből a tányérba öntötted, de két kanálnál töb
bet nem tudtál lenyelni, újra cigarettát vettél elő . . .  
Ügy tűnt, Mónika mérhetetlenül soká tér vissza, a te
lefonbeszélgetés alighanem elhúzódik, ezt rossz jelnek 
érezted; le-föl kezdtél járkálni, az ajtóból az ablakig, 
hét lépés oda, hét vissza, a Nagyfőnök képére pillan
tottál, a nyájas mosolyú kép volt, hát persze, ide ezt 
tették, világos, a vendégekben ébren akarják tartani 
a reményt, de végül is ki tudja, melyik az öreg igazi 
arca, bárcsak ez volna . . .  aztán szemed megakadt a 
filozófus ládáján, ott lapult az ágyad alatt, csak kissé 
lehajolva, láthattad . . .  Tehát itt hagyod? Hát persze, 
mi mást tehetsz, ha ügyed mégis kedvezően elintéző
dik, valószínűleg mindjárt távoznod kell, az öreg 
nyilván nem is tud a ládáról, tehát nem is fog miatta 
itt tartani; de hátha mégis tud róla, azt mondják, 
mindent tud, megeshet, hogy mégis maradásra kény
szerít . . .  de mindegy, Mónika csak intézze el, hogy 
Ágit visszakapd, aztán majd meglátod, ha az egyiket 
ki lehet könyörögni, talán ki 'lehet a másikat is . . .  
mindenesetre szólni kell Mónikának a ládáról, eddig 
sohasem beszéltél neki róla, ha már bejáratos a Nagy
főnökhöz, alkalomadtán említse meg neki, beszélje rá, 
lapozzan bele az anyagba, ha személyesen venné ke
zébe az ügyet, talán tudna szegény emberiséggel is 
csinálni valamit, szólni kell neki okvetlenül. . .  A fo
lyosó felől Mónika léptei hallatszottak.

Arcáról mindent leolvastál. Az utat futva tehette 
meg, egészen kifulladt, pár pillanatig szóhoz sem ju
tott, zihálva szedte a levegőt; fésűjét elveszthette va-



laihol, pompás haja bő zuhatagban ömlött végig a há
tán.

— Szedd össze a cuccodat és gyere.
— Hová? Mi történt? . ..
— Minden rendben . . .  — Még mindig levegőért 

kapkodott. — Velem kell jönnöd. Az öreg már csi
nálja a papírokat, mire odaérünk, készen is lesznek 
Én majd fölugrok értük, te pedig megvársz a hivatal 
előtt. Azt mondta, legjobb ha még az éjszaka el
tűnsz ..  .

Egy pillanatra magadhoz ölelted: — Mónika, drá
g a . . .  Hogyan köszönjem ezt meg neked?. . .

— Csomagold be a holmidat. . .
— Nincs semmiféle holmim. Ügy vágtam neki az 

útnak. Minden nélkül. — Futólag az jutott eszedbe: 
talán egy órád sincs már, és végleg el kell válnotok.

— Akkor indulás. Az öreg aranyszívű, de könnyen 
zabos lesz, ha megvárakoztatják. Bogara a pontos
ság . . .

A folyosón Mónika beléd karolt, de inkább előt
ted ment, mint mögötted, szinte vonszolt maga után, 
vezetett, mint egy gyereket, aki nem ismeri az utat; 
mint valami álomban, úgy követted. A lépcsőházban 
mosolyogva odaszólt egy ott lebzselő boynak: — Jós
kám, légy olyan kedves, szedd össze az edényt. Egy 
kis dolgom akadt. . .

Kint hűvös levegő fogadott, a fák ritkuló lombú 
ágait időnként szél rázta meg. A törzsek közt könnyű 
párafátylak gyülemlettek föl, ezüstösen csillogtak a 
hóid és a lámpák fényében. A hivatal sok emeletes 
toronyháza, így távolról nézve, messze a fák fölé 
magasodott; a LEGFELSŐBB HIVATAL felírás va



kító fénybetűk és két világító ablakszemet kivéve 
az épület teljesen sötét volt. Mónika a két fénylő ab
lakra mutatott: — Látod? Az öreg szobája. Csak ő 
virraszt ilyenkor. Drága ember. Én nem is tudom, 
mi lesz a világgal, ha egyszer. . .  — Nem fejelte be 
a mondatot; amíg az épülethez értetek, nem is szól
tatok egymáshoz.

— Akkor, ahogy megbeszéltük. Pár perc az 
egész . . .

A bejárat fölött vastag neoncsövek világítottak. A 
csengetésre azonnal kinyílt a kapu; a portás, mint 
aki tisztában van Mónika különleges státusával, fel
tűnő tisztelettel köszöntötte, talán számított is érke
zésére. Ahogy a lány felhaladt a lépcsőn, alakját né
hány másodpercig sziluettként láthattad a feltáruló 
előcsarnok elílenfényében; mielőtt eltűnt volna, biz
tatásképpen még visszaintett.

Egyedül maradva, ismét ide-oda kezd tél járkálni 
az épület előtti aszfaltozott térségen, amelyen egy ha
talmas, fekete Mercedesen kívül most egyetlen kocsi 
sem parkolt. Még mindig nem mertél egészen hinni 
a megmenekülésben, újabb fordulattól tartottál, ked
vezőtlen meglepetéstől — éppen elégben volt már ré
szed. Nem, amíg a papírok nincsenek a kezedben . . .  
az ilyen főmókusokról sohasem tudhatja az ember, 
mikor gondolják meg magukat. . .  Ahogy sebesen lé
legeztél, a beszippantott hideg levegőtől orrod áthűlt, 
kellemetlennek találtad, ismét cigarettára gyújtottál, 
orrodon engedted ki a füstöt, ettől kissé fölmelege
dett . . .  Kis időre újra a láda jutott eszedbe: szemre
hányást tettél magadnak, amiért útközben nem em
lítetted, éppen elég időd lett volna rá; de talán még



mindig nem késő, feltétlenül szólnod kell róla, ha az 
öreg csakugyan őrködik a világ fölött, ahogy Mónika 
mondta . . .  Percenként órádra néztél, mindannyiszor 
úgy tűnt, közben mérhetetlenül sok idő telt el. A lány 
árnyképe már messziről lobogtatta feléd az okmányo
kat:

— Már itt is vagyok — jelentette lelkesen. Most 
is kissé kifulladtnak látszott. — Itt van . . .  Ezt itt 
fölmutatod a kórházban, ha hazaérsz. Végzés, hogy 
a hivatal nem hagyja jóvá a feleséged halálát. Ez meg 
az eltávozási engedély. A portásnak adod le a kapu
nál . . .

Valahol mintha hosszú ideje szorító abroncs pattant 
volna el benned. Hangod elcsuklott: — Mónika, ezt 
én neked soha . . .  én nem is tudom . . .  — Miközben 
átvetted a papírlapokat, egy pillanatra keresztülsu
hant agyadon a kérdés: vajon ez a megoldás most mit 
jelent? Csak nem azt, amit a kopasz ajánlott, hogy 
Ági helyett más valaki kerül a veszteséges tár a ? . . .  
De hát szükséges firtatni ezt? Ugyan! Kit érdekel?. . .  
Mindkét okmányt olvasatlanul a tárcádba tetted. — 
Én egyszerűen képtelen vagyok szavaikat találni. . .

— Nem is fontos. . .  Elkísérlek a kapuig, jó?
— Nagyon, nagyon drága vagy . . .
Egymásba karolva mentetek végig a sötét parkon, 

az öreg fák között. A holdvilág most valószínűtlenül 
erős volt, kísérteties-varázsos fénybe vonta a parkot, 
különösen egyes csupaszon felnyúló ágakat öntött le 
furcsa, zúzmaraszerű ezüsttel; lépteitek nyomán szá
raz levelek zörögtek, egy-egy gally is megroppant a 
lábatok alatt. Az úton végig szótlanok voltatok.



— Legjobb, ha átmászol — igazított útba a lány, 
amikor a parkot határoló (kerítéshez értetek. — Ne
kem most vissza kell mennem . . .

Szembefordultál vele, hogy még egyszer utoljára át
öleld, de mielőtt hozzáérhettél volna, hirtelen meg
fordult, és futni kezdett visszafelé. Meglepődve utána
kiáltottál, tettél is néhány lépést a nyomában, aztán 
megálltál. Valószínűtllenül gyorsan szaladt, láttad, 
képtelen lennél utolérni; cipője elhalón kopogott az 
út aszfaltján. Távolabb egy holdfényfoltban még egy
szer megállt, és kezét magasra emelve, feléd intett. 
Aztán elnyelte a sötétség.

Nyeltél egyet, felsóhajtottál. A kovácsoltvas kapu 
rácsára fonódó, tekergő indadíszek megkönnyítették 
a mászást, minden nehézség nélkül a túloldalra kerül
tél. Kétszer is megkocogtattad a portásfülke ablakát, 
amíg a portás jelentkezett: álmából riaszthattad föl, 
kissé szédeílegve botorkált elő. Szemét dörzsölve, meg- 
hökkenten bámult rád: — Mit akar? — kérdezte ba
rátságtalanul. Alacsony, vállas ember volt. — Hogy 
•kerül ide?

— Átmásztam. Távozni szeretnék. Legyen szíves, 
engedjen ki.

— A portás csodálkozott: — Most?
Zsebedbe nyúltál: — Tessék. Itt az áll, hogy azon

nal mehetek.
A portás ráncolt homlokkal, hosszasan silabizálta 

a kilépőcédulát; arcáról lerítt, ilyet még életében nem 
tapasztalt: — Hogy mi nem jut eszükbe. A fene a jó 
dolgukat. . .  — Intett, hogy várj, kelletlenül belépett 
a fülkébe, majd kulccsal a kezében visszatért. A ka
puig még vagy húsz lépés volt hátra; dobogó szívvel



követted, zaigereidiben kicsit a szökés izgalma vibrált. 
De hát erről is van szó, szökésről. . .

Az óriási kapun a portás egy kis csapóajtót nyitott 
ki: éppen csak kifértél rajta. Mögötte vaksötét volt; 
egy pillanatig azt kérdezted, „és most hogyan to
vább?” , de nem aggódtál túlságosan. Az ajtószárny 
már becsapódott mögötted, amikor eszedbe jutott: a 
ládáról mégis megfeledkeztél.

Teljes volt körülötted a sötétség, a hold fénye egy
szerre semmivé lett. Hogy hová kerültél, nem tud
tad, mégse féltél. A távolból feléd közeledő kettős 
reflektorfényről rögtön tudtad, a kocsi csakis érted 
jöhet. . .

Hirtelen ébredek. Alighanem valami zajra. Ajtócsa- 
pódás lehet. . .

Szemem kinyitom: rögtön tudom, Z.-ben vagyok, 
a hotelszobában, a reggel ragyogó, a redőny hasadé- 
kain benyomuló erős fény megijeszt, úgy érzem, 
mintha lekéstem volna a vonatot, nyolc óra múlt, az 
altató az oka az egésznek, de én is, nem kellett volna 
kettőt bevenni, persze jó volt, hogy nyugodtan töl
töttem az éjszakát, mégis, nem lett volna szabad be
lealudnom a reggelbe is: arcom égni kezd, nem is 
tudom, miért támad olyan érzésem, hogy valami 
alól kihúztam magam. Kicsit még kábult vagyok, úgy 
tűnik, véget nem érő, nyomasztó álmok vannak mö
göttem, semmire sem emlékszem belőlük, nem is ér
dekelnek, nem vagyok vénasszony, hogy az álmaimra 
figyeljek, meg most különben is . . .  Á gi. . .

Kapkodva hányom magamra a ruhát: talán már



a kórházban is csodálkoznak, hogy még mindig nem 
jelentkeztem, esetleg meg is botránkoznak rajtam, na 
szép, tegnap hogy odavolt, most meg. . .  talán egyál
talán nem is lett volna szabad aludnom, végig vir- 
rasztanom kellett volna, igen, ez lett volna a köteles
ségem, nem is tudom, miért hiszem ezt, semmin se 
változtatott volna, ha átszorongom az éjszakát. . .  de 
most el kell űznöm a bizonytalanságot, még a leg
rosszabbat is jobb tudni, mint így . . . Nem, a leg
rosszabb nem következhetett be, tudom, tudom, egészen 
biztosan, persze ez öncsalás, ettől még . . .  ám legyen, 
szükségem van rá, csakhogy erőm legyen a telefon- 
kagylóhoz nyúlni, de nem, a legrosszabb semmikép
pen se következhetett be, ez a ragyogó nap nem kez
dődhet így . . .  És tegnap reggel? Amikor a távirat 
jött? Akkor talán nem így sütött a nap? . . .  Kettesé
vel veszem a lépcsőfokokat, szembe kell néznem a 
valósággal, minél előbb . ..

Behúzom magam mögött a fülke ajtaját: reszkető 
kézzel, tapadás ujjakkal lapozom a telefonkönyvet, 
maszatos, szamárfüles, beszakadt szélű lapok, zsíros 
ujjhegyek nyomai, végtelenül soká találom meg a szá
mot, nem tudom, mért lapozok túl rajta, amikor tu
dom, a kórház számát elöl kell keresni, a rendőrség, 
tűzoltóság, a mentők, általános tudakozódó szomszéd
ságában ..  . Másodpercekre megbénulok, képtelen va
gyok akár a legkisebb mozdulatra is, menekülnék, ki 
a fülkéből, ki az utcára, el, nem tudom hová . . .  mé
lyet lélegzem, lehunyom a szemem, mint aki valami 
ijesztő látványtól igyekszik megkímélni magát, va
kon nyúlok a kagyló után, kétszer is elvétem a szá
mot . . .  Végre!
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Női hang, elég mély alt, kissé reszelos, tulajdonosa 
erős dohányos lehet. Középkorú, elég testes, hanya
gul lóg rajta a fehér köpeny, zsebén a ráhímezett név, 
vörösszőke festett haj, nagy sápadt arc, égőpirosra 
rúzsozott száj: miközben bemondom a nevem, s pár 
szóban azt is, miről van szó, nem tudom, miért kép
zelem ilyennek.

— Egy kis türelmet. . . Mindjárt küldöm az or
vost . . .

— Köszönöm . . .  De addig i s . ..  — Magam se tu
dom, mit akarok. A nő persze nem tud semmiről, nem 
ismerheti Ági esetét.

— Rögtön küldöm az orvost. . .
Nem merem megkérdezni tőle, amit eredetileg akar

tam: volt-e haláleset az éjszaka. Még egyszer köszö
netét mondok, nem tartom vissza.

Fülemre szorított kagylóval várakoztam: a fülke 
ablakán besüt a nap, fényében világító porszemek, 
fülemben a vonal zümmögése, apró, ismeretlen ere
detű zörejek ütődnek a dobhártyámhoz, kinézek az 
ablakon, az utcán éppen egy hatalmas hűtőkocsi, 
utánna két moped, szemben egy szürke O pel. . . hát 
sohasem érkezik el a pillanat hogy a túloldalról újra 
hangot halljak? .. .

Rögtön felismerem, nem a tegnapi ügyeletes, hangja 
sokkal mélyebb, alacsony, zömök, kerek arcú ember
nek képzelem, a sebészeti osztály főnökének mondja 
magát. Nem tudja mindjárt, ki iránt érdeklődöm, Ági 
nevét kérdezi:

— Tegnap került be ..  . Autóbaleset. . . Súlyos 
eset. . .  Az este életveszélyes állapotban volt. . .

— Tudom m ár.. . Valamit javult az állapota . . .



— Túl van az életveszélyen? . .  .
— Lényegében . . . Amennyiben nem áll be valami

váratlan komplikáció . . .
— Köszönöm . . .
Nem tudom, miképpen szivárogtak elő a köny- 

nyeim; de itt vannak, érzem, ahogy végiggördülnek 
az arcomon. Mégse sírok. Nem, nem mondhatnám; 
arcizmaim nem rándulnak görcsbe, torkom nem szo
rul össze, hangom se csuklik el.

— Még mindig eszméletlen? . . .
— Nemrég tért magához. . .  De persze nagyon 

gyenge. A sok vérveszteség . . .
— Láthatnám? Bemehetnék hozzá? . . .
— Talán ne most mindjárt. Egyelőre minden izga

lom ronthat az állapotán. Jöjjön inkább délután. Ma 
úgyis én leszek az ügyeletes. Majd meglátom. Lehet, 
hogy néhány percet beszélhet is vele. Attól függ. . .

— Köszönöm . . .
— Kérem . . .
Leteszem a kagylót; újra gyengeség fog el, másmi

lyen mint eddig, a megkönnyebbülés gyengesége, talán 
a teher hirtelen eltűnéséből származik, kissé szédülök, 
elszoktam a nélküle való mozgástól, mintha ki tudja 
mennyi ideje nehezedett volna rám. Csak a szobába 
lépve jut eszembe, hogy tulajdonképpen azt sem tu
dom még, mi lesz ezután, azonkívül, hogy Ági élet
ben marad . . . Teljesen felépül-e? Vagy pedig . . . 
Nem, tegnap az ügyeletes nem említett semmiféle tö
rést vagy ilyesmit, csak a nyakütőér sérüléséről be
szelt, az viszont. , . persze az jelentette az életve
szélyt, de egyébként. . .  hát végül is nem értek hoz
za .. . De rendbe jön, rendbe jön, okvetlenül. ..



Az ablakredőny még mindig leeresztve, a délelőtt 
szikrái csak a lécek közt hatolnak be, berácsozzák a 
padlót, a bátorokat; megragadom a redőny heveder
jét, dübörögve felhúzom, szélesen kitárom az ablakot, 
a levegőt frissnek, tisztának érzem, élvezem a mell
kasom tágulását, mintha hosszú ideje gyötrő légszom
jat csillapítanék, vérem minden cseppjét oxigénnel 
igyekszem telíteni. Szemem, arcom még mindig ned
ves, szám sarkában megállapodott egy könnycsepp, 
lusta vagyok letörölni, percekig állok mozdulatlanul, 
cigarettára gyújtok, de továbbra is ott maradok, nem 
gondolkodom, puszta szemmé válók.

A város élénk: a járdán háziasszonyok tömött sza
tyorral, férfiak aktatáskával, egy festékes ruhájú srác 
létrát visz a túlsó oldalon, vödröt, benne ecsettel, köz
vetlenül alattam egy vasutas egy civillel, gesztikulál, 
élénken magyaráz valamit, társa zsebre dugott kéz
zel lépked mellette, megrövidült teste majdnem egé
szen eltűnik a feje alatt, apró kerek tisztást képez 
rajta a kopaszság, a másik irányból diákcsapat jön, 
lányok, fiúk vegyesen, testületileg vonulhatnak vala
hová, fel-felcsapó nevetésük betölti az utcát; a túl
oldali kirakat előtt szürke szoknyás, kék szvetteres 
lány, alacsony, vörös fiúval beszélget, hogy lehet va
lakinek ilyen vörös haja, szinte szemtelen rikoltásnak 
hat, tulajdonosa hátát egy fatörzsnek veti, a lány pár 
lépésnyire tőle minduntalan a lábát váltogatja, több
ször is mintha menni készülne, mozdulataik félreért
hetetlenül elárulják, hogy hangosan, kirobbanó jó
kedvvel nevetnek valamin, de hangjuk nem jut el 
hozzám . . .  ma egészen kedves, jókedvű ez a város, 
tegnap gyűlöletes volt, ellenséges, megsemmisítéssel fe-



nyegetett. . .  Az úttesten kocsik, többnyire vadonat
újak, Fiatok, Opelok, Fordoky Skodák, vajsárgák, /;*/- 
vány zöldek, fényesfeketék, elegáns-szürkék, meggypi
rosak . . . minden színben beragyogják az utcát, egyet
len zsongó zúgásba olvadnak össze, mo5i már csd£- 
ugyan hamarosan meg kell kapnom a kocsit, épp e/eg 
iáe/e z>áro& rá, Ad v4g* felépül, meri biztosan felépül, 
teszünk egy kis utat, Olaszországban még nem vol
tunk, kocsival egészen más, <*z ember nincs kötve a 
menetrendhez, ^rra megy, amerre akar, oíí á// meg, 
aAo/ £e</ve tartja, persze nagyon fogok vigyázni 
Ágira, eddig nem vigyáztam rá eléggé, nem kellett 
volna egyedül elengedni. . .  de azért neki is átadom 
majd időnként a volánt, ragaszkodni fog hozzá, hiába 
is ellenkeznék. . .  és sok várost megnézünk, minden 
várost, rengeteg kirakatot, mindenfélét vásárolunk, 
mindent megveszünk, mindent, mindent. . . /og

ttdp, o/y<w ragyogóan, mint most, még ragyogób
ban . . . Kinek mondjam el, mit tesz az megkönnyeb
bülni? . . .

Észbe kapok. Lássuk csak, mi most a teendő. Nos 
igen . . . Először is interurbán felhívom az apósomé- 
kat, azt se tudják, hová tűntem, tegnap ebédre vártak, 
még mindig nehéz lesz elmondani, ami történt, de 
mindenképpen könnyebb, mint tegnap lett volna . . . 
mégis okosan tettem, hogy úgy rohantam el, anélkül, 
hogy bárkinek is szóltam volna . . .  De telefonálnom 
kell a vállalatomnak is, megmagyarázni távolmara
dásomat, néhány nap szabadságot kell kérnem, amíg 
a legválságosabb időszak el nem múlik. . .  Most fél 
tíz. Talán el tudom ütni a délelőttöt valahogy . . .

Délután beszélek Ágival. Egészen biztosan . . .
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