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I

Amikor felébredtem, már a hajnal beszűrődő derengése 
hígította a szoba sötétjét. Nem tudom, az üdülő ablakán 
piszkosszürkén 'becsorduló fénysugár ébresztett-e fel vagy 
inkább a közvetlenül a ház előtt gépfegyverként felropogó 
motorkerékpár zaja, amely fülsértőén lyuggatta át a csendet, 
és szitkokat csalt alvástól kiszáradt ajkamra. „A disznó — 
dünnyögtem — odébb is tolhatta volna a tragacsát. Távo
labbról is indulhatna, ha már ilyenkor támadt kedve a mo
torozáshoz.”

Néhány sikertelen kísérlet után végre begyulladt a motor, 
hangja valamivel csendesebbé és egyenletesebbé vált, majd 
fokozatos halkulással és tompul ássál jelezte a távolodást, vé
gül egészen elveszett. Verebek csiripeltek bele a hajnal csend
jébe, de a közéli fák valamelyikéről egy más madár hangja 
is hallatszott; talán fenyőrigó lehetett. Néhány percig úgy 
tetszett, agyam ernyedten visszazuhan az álom ölelésébe, de ek
kor belevillant a szó: kirándulás. Persze, a kirándulás. Mára 
terveztük, hegyet alkarunk mászni. Igen, a kirándulás. Valószí
nűleg nincs is idő már a további alvásra. Fejemet oldalt for
dítva az éjjeliszekrényen heverő karórámna pillantottam; jól 
láthattam a világító számlapot: negyed öt volt.

Úgy 'beszéltük meg, öt után indulunk; láttam, hogy itt a 
felkelés ideje. Nyújtózkodtam egyet, majd ásítva felültem az 
ágyban. Felkeltem, levetettem a pizsamám felső részét, és 
megindultam a mosdófülke felé; éreztem, hogy a beólálkodó 
csípős hajnali levegőtől karom és hátam lúdbőrös9é válik.



Ekkor már hallottam, hogy Irén és Feri is megmozdul a 
másik szobában; papucsban csoszogó lábak nesze, beszédfosz
lányok, tompított szavak szöktek be hozzám a csukott ajtón 
keresztül. Irén kissé fátyolos hangja most is egy kicsit fel
gyorsította a szívverésemet, ugyanúgy, mint valaha gimna
zista koromban. Haragudtam magamra ezért; úgy éreztem, 
ugyanolyan kerge kamasz vagyok .most is, mint akkor régen, 
amikor a patika sarkán vártam rá a sűrű lombú, árnyat adó 
öreg szilfák alatt, és lestem, hogy fürge, sebes léptű alakja 
mikor bukkan fel az utca végén. Megcsavartam a csapot, 
a hideg viz csobogva zúdult a mosdókagylóba; az álom utolsó 
maradványait is kimostam a szememből.

Mikor felöltözve, útra készen a teraszra léptem, Feri már 
kinn volt. Háttal a mellvédnek dőlve állt, cigarettájának kék 
füstje könnyű fátyolt vont szép, férfias, napégette arca elé, 
szeme még kissé vörös volt az álamtól, nyilván hirtelen éb
redt, s a sebtében végzett mosdás nem űzte el teljesen arcáról 
az éjszaka nyomait, de arckifejezése alapjában véve mégis 
friss volt, és nézésében az eljövendő nap örömeire váró ember 
egészséges izgalma ült. Zöld vászonihátizsákja kissé alakta
lanul hevert a lába mellett, hegymászó botja a korlátnak volt 
támasztva. Jó reggelt kívánó hangja vidáman csengett, s 
nekem — mint mindig és rendszerint teljesen alaptalanul — 
most is úgy tűnt föl, mintha egy csöppnyi diadalmas gúny 
csengene benne.

— Irén még nem készült el? — kérdeztem.
— Sajnos, nem jöhet velünk — válaszolta. — Az éjszaka 

hirtelen megfájdult a feje. — Alapjtában véve közömbösen 
mondta ezt, csak a bal szemöldöke szaladt fel egészen picit, 
kissé bosszús hirtelenséggel, mintha egy legyet akarna el
hessegetni a homlokáról. Egy pillanatra — azt hiszem, ismét 
teljesen alaptalanul — valami fürkésző vonást véltem fél
fedezni az arcában: mintha érdekelte volna, elszomorít-e a 
bejelentése. Engem ekkor már el is öntött egy hirtelen csa
lódáshullám; a kirándulás, a még soha nem próbált hegy
mászás, amire érdeklődéssel és lelkesedéssel készültem, egy
szerre már nem is látszott olyan i^gatómak és sokat ígérőnek 
a szememben.

— Kár — mondtam egészen őszintén, sőt némi tüntetéssel.



— De talán nekünk sem kellene mennünk. Elhalaszthatnánk 
holnapra az egészet. Sajnálom, hogy Irén kimarad a dolog
bó l. . .

Feri megfordult, és fejével a hegyek felé bökött. Én is a 
velünk szemben magasodó ormokra pillantottam: még majd
nem teljesen valami lilás homályba burkolóztak, csak leg
felül, a cikcakikos vonallal határolt sziklatarajokra kent fel 
néhány narancssárga színfoltot a felkelő nap, ez pedig arra 
engedett következtetni, hogy éppen most bújik elő a mögöt
tünk levő alacsonyabb, erdővel borított hegyhát mögül. A 
csúcsok alakja egészen tisztán kivehető volt, csak néhol lengte 
körül őket valami alig látható párafüggöny.

— Ma ragyogó idő lesz — szólt Feri. — Kár lenne ilyen 
alkalmat elszalasztani. Nem tudhatod, hogy holnap nem 
zuhog-e az eső. Akkor aztán egész nap a szobában kuporog
hatunk. Nagy kincs a jó idő errefelé.

— De mégis. Talán holnap is szép idő lesz.. .
— Arra nem lehet építeni. Jobb, ha mi ketten nekivágunk. 

Legfeljebb, ha az idő megengedi, később egyszer hármasban 
is felmegyünk.

Ojabb ellenérvet keresgéltem, de kinyílt az ajtó, és Irén 
lépett ki a házból; nagy, halványsárga virágokkal díszített 
sötétkék pongyola volt rajta, felül kissé kilátszott világoskék 
hálóinge, fején nedves borogatás. A fej fájós nők tompa, fény
telen tekintetével nézett ránk, de ajka mosolyra húzódott. 
Ügy látszik, meghallotta, miről vitatkozunk.

— Csak menjetek egészen nyugodtan! — mondta. — Még 
csak az kellene, hogy miattam itthon maradjatok. Semmi az 
egész. Ronda dolog tőlem, hogy éppen most rontom el a já
tékot . . .  — Ügy mondta, mintha alapos oka volna a mente
getőzésre. Igyekezett megtartani erőszakolt mosolyát, s köz
ben tekintetével egy kicsit mindkettőnket átölelt.

Elbúcsúztunk tőle, és útnak indultunk. Az üdülőtelep sötét 
fenyőkkel körülvett alpesi házad lassan elmaradtak mögöttünk. 
Egyelőre a nem túl meredeken emelkedő autóút széléh bak
tattunk, ez ebben az órában még szinte teljesen elhagyatott 
volt. Az első fél óra alatt csak egy tejszállító kocsi haladt el 
mellettünk, később azonban, mikor már elég magasan jár
tunk, ott, ahol az út hirtelen jobbra kanyarodik, úgyhogy



oldalt pillantva már szinte madártávlatból láthattuk a még 
mindig árnyékba vesző üdülőtelepei, elrobogtak mellettünk az 
első személykocsiik is, álmos szemű német turisták tekin
gettek ki belőlük; néhány motoros, sőt egy-két, a pedált el
szántan taposó kerékpáros is felbukkant valahonnan.

Miközben szótlanul mentünk egymás mellett, egyre inkább 
éreztem, hogy a nap máris el van rontva számomra. Irén 
távolmaradása csalódást okozott, az egész utat. már előre az 
ő jelenlétével kapcsoltam össze, úgyhogy sajnáltam, amiért 
nem ragaszkodtam jobban a kirándulás elhalasztásához. Ügy 
tetszett, tulajdonképpen nem is tudom, miért megyek fel a 
hegyre Ferivel, akivel csakis Irén fűzött össze; csak Irén 
tudta leolvasztani rólam a tartózkodó elfogódottságnak vagy 
még inkább a rejtett gyűlöletnek azt a páncélját, amely Feri 
társaságában mindig a lelkemre fagyott. Ha közöttünk volt, 
valami meleg, szeretetből, sőt asszonyi kifinomultságból szőtt 
puha selyemtakaróba burkolt bennünket, ez ideig-óráig szinte 
elhitette velem, hogy őszinte barátságot érzek Feri iránt. 
Csalódottságom nagyon hasonlított arra, amit egyszer gye
rekkoromban éreztem hasonló helyzetben, úgyhogy mialatt a 
sötét fenyvesekkel határolt úton haladtunk, minduntalan egy 
régi május elsejei kirándulás emléke surrant az agyamba. 
Tizenkét éves gyerekfantáziámiban akkoriban egy bizonyos 
Ildikó lebegett; velem egykorú, szőke copfos kislány volt, a 
koráihoz képest meglepően tudott mosolyogni, a szavakat af- 
fektáltan, kissé énekelve ejtette, s ezt én akkoT elbűvölőnek 
találtam; egy évfolyambeliek voltunk, de külön osztályba 
jártunk. Az ünnepi kiránduláson, amelyre közösen vonultunk 
ki az iskolából, és amelyre már napok óta izgatottan készü
lődtem, nem volt ott; hiába kutattam fehér, piros pöttyös 
szoknyája után. Ez annyira elrontotta a kedvemet, hogy a 
városszéli erdöcske lombosodó fái egyszerre szürkévé és ér
dektelenné váltak a szememben, s szinte úgy rémlett, mintha 
az erdőbe tóduló embertömegtől felzaklatott, eszeveszetten 
károgó varjak engem csúfolnának; a magammal hozott főtt 
tojás és hideg rántott hús izét alig éreztem, sokáig könnyek 
szorongatták a torkomat, és közel álltam a síráshoz; csak 
később ragadott magával a zsivajgó gyerekcsapat féktelen 
játékkedve. Másnap tudtam csak meg, hogy Ildikó váratlanul



torokgyulladást kapott. A párhuzam az akkori és mostani 
helyzet között szinte önmagától adódott, s ez valami keserű 
szájízt idézett elő; megállapítottam, hogy ugyanolyan nevet
séges és egyben szánalmas vagyok, mint akkor, tizenkét esz
tendős koromban. Miközben szöges cipőm ütemesen kopogott 
az úttest aszfaltján, mint az utóbbi években már annyiszor, 
az a bizonyos kellemetlenkedő hang is megszólalt bennem. 
Lépteim ritmusához igazodva ismételgette: „Portás vagy, 
portás vagy, az is maradsz, az is maradsz.” Gonoszkodó, csú- 
fondéros hang volt, és csak nagyon nehezen tudtam elhall
gattatni magamban, sőt az elfojtási kísérletek gyakran tel
jesen sikertelenek is maradtak, csak az segített, ha idővel el
feledkeztem a hangról. Bizonyos idő múlva magától elhall
gatott.

Ezzel szemben Feri szemmel láthatóan vidám volt, Irén 
otthonmaradása nyilván nem izgatta túlságosan. Hol a foga 
között halkan sziszegve, hol erőteljesen fütyülve, állandóan 
egy dallamot ismételgetett. Rendszerint előttem haladt, ke
mény, hosszú lépésekkel, úgyhogy néha alig tudtam a nyo
mában maradná, de sokszor meg is állt, jobbranbalra néze
lődött, mindent észrevett és megfigyelt. Nem sokat beszélt; 
főleg csak akikor szólt hozzám, ha valamire föl akarta hívni 
a figyelmemet — egyszer például a magasban mozdulatlanul 
lebegő szirti sasra, máskor egy fenyő törzsére fürgén felfutó 
mókusra —, de ilyenkor ugyanolyan nyílt, s már szinte a 
naivitással határosán természetes volt, mint mindig. Én csak 
rosszkedvemet és szórakozottságomat nehezen palástoló lát
szólagos könnyedséggel feielgettem neki.

Közben a nap egyre feljebb kúszott az égre, és a pára
fátylak utolsó maradványait is eloszlatta; a fenyők tűleveledn 
töméntelen harmatcsöpp csillogott. Letértünk az autóútról, 
és egy méllékúton mentünk tovább. Ez már csak afféle, gyalo
gosok vagy legfeljebb hegyilovak számára készült, meredeken 
fölfelé kaptató út volt, a lehullott fenyőtűkkel vastagon bo
rított talajból itt-ott kisebb-nagyobb meztelen sziklák mene- 
deztek elő; lábikránk egyszerre sokkal erősebben megfeszült, 
s a hátizsák nehezebbé vált. A hatalmas lucfenyőtörzsek va
lami nagy, gótikus katedrális pilléreiként emelkedtek a ma
gasba az út két oldalán, emeletes magasságokig szinte teljesen



csupaszon, mindössze néhány csenevész ágacskával, de feljebb 
az ágaik mind sűrűbbé váltak, összeértek, egymásba fonódtak 
a fejünk felett. A lombok között ferde sávokban esett be a 
napsugár, és szabálytalan alakú, különböző nagyságú fény
foltokat fröcskölt az útra; a törzsek között beszivárgó fényiben 
apró rovarok, főleg legyek táncoltak, vagy álltak mozdulat
lanul parányi, zajtalanul működő helikopterekként. Szélnek 
a legcsekélyebb jele sem mutatkozott; a csend tökéletes volt, 
rám szinte nyomasztóan hatott. Emberekkel itt már alig ta
lálkoztunk, csak két parasztlányt láttunk, fejükön egyensú
lyozott csomagokkal jöttek lefelé, velünk szemben; valami 
hegyi faluból valók lehettek.

Később az út oldalt kanyarodott, s többé már nem egye
nesen fel, a csúcs irányába vezetett, meredeksége is jelen
tősen csökkent, majd egy bizonyos pont után ereszkedni 
kezdett egészen egy mély, ék alakú mederben sebesen alá
zúduló, tajtékos, köveken átbukdácsoló patakig, amelyen 
durva, hántoliatlan kérgű fenyőtörzsekből összetákolt fahíd ve
zetett keresztül. Áthaladtunkban láttam, hogy a fatörzsek 
nincsenek is egészen szorosan egymáshoz illesztve, közöttük 
helyenként két ujjnyii rést is találhattam, s ezeken keresztül 
lepillanthattam az örvénylő, zúgó vízre. A híd egy másik 
fahíd emlékét idézte föl bennem, amely, amennyire hasonlí
tott erre, ugyanannyira különbözött is tőle: odahaza egy pos- 
hadt vizű csatornán át vezetett, deszkából készült, és a fa
korlátot cölöpökre feszített szögesdrót helyettesítette. Egyezer, 
nyilván annak hatására, hogy a moziban egy égő hidat lát
tunk, pajtásaimmal fel akartuk gyújtani. Valaki egy kis üveg 
benzint hozott, ezt ráöntöttük a deszkára és meggyújtottuk, 
azután elrejtőztünk a közeli bokrok közé, s vártuk, hogy az 
egész híd lángba boruljon, hogy utána szirénázva jöjjenek 
a tűzoltók; de legnagyobb csalódásunkra a korhadt deszkák 
nem fogtak tüzet, csak a benzin égett el, s a helyén nagy, 
elszenesedett fekete folt maradt. Csalódásom ellenére meg
könnyebbülést is éreztem, s örültem, hogy senki sem kapott 
rajta ezen a veszedelmes csínytevésen. A híd után az út 
ismét balra fordult, és meredeken emelkedni kezdett; a talaj 
egyre sziklásabbá vált, s a fenyők egyre alacsonyabbak, rit
kábbak lettek körülöttünk. Mind több napfény érte arcunkat.



Első pihenőnket körülbelül nyolc óra tájban tartottuk. Ekkor 
értünk ki az erdőövezetből; borókacserjékből és törpefüzekből 
álló, bozótosokkal borított, meredek lejtők álltak előttünk, 
amelyeket néhol füves részek szakítottak meg. Sok tarka virág 
volt itt; számos pillangó és egyéb rovar repdesett körülöttünk.

A helyről, ahol megálltunk, jól láthattuk a csúcsot, melyet 
a fenyők egy ideig elzártak a szemünk elől. Valójában nem 
volt túl magas, nem érte el a hóhatárt, tudomásunk szerint 
alig haladta meg az ezerötszáz méteres tengerszint feletti 
magasságot; megmászását nem tartottuk olyan feladatnak, 
amihez szakszerűen szervezett csoportra, különleges fölszere
lésre, mászóvasra, jégcsákányra vagy kötélre lenne szükség; 
mi csupán két egyszerű hegymászóbotot hoztunk magunkkal. 
Az is igaz viszont, hogy mi sem voltunk igazi, gyakorlott 
hegymászók, kettőnk közül csak Feri szerzett némi tapasz
talatot ezen a téren, én iteljesen kezdő voltam, olyannyira, 
hogy még hegymászó cipőt is csak az üdülőbe utazásunk 
előtt vettem, de úgy tudtuk, ezt a csúcsot nagyon sokan meg- 
mászták már, s lentről, a völgyből nézve, erről az oldalról 
egészen könnyen megközelíthetőnek látszott. Most azonban, 
ahogy felpillantottunk a félelmetesen felmeredő, zordon, 
sárgásszünke sziklákra, melyeknek minden részlete tökéletes 
tisztasággal rajzolódott ki a ferdén sütő nap fény- és árny- 
játékában, s amelyek fenyegetően, uralkodói gőggel emel
kedtek a táj fölé, felsejlett bennem, hogy hiányos tapaszta
latainkkal nagyon is veszélyes dologra vállalkoztunk, s azt hi
szem, Feri is valami hasonlóra gondolhatott. Talán valami, 
önmagának be sem vallott aggodalomnak adott hangot, amikor 
megszólalt. — No, mát gondolsz — kérdezte kezével a csúcs 
felé mutatva —, megbirkózunk vele?

— Hát ezt neked kell jobban tudnod — válaszoltam kissé 
bizonytalanul.

— Én azt hiszem, igen. . .
— És ha nem? — (kérdeztem némileg kötekedve.
— Hát akkor annyi baj legyen. Ha valami legyőzhetetlen- 

nek látszó akadályba ütközünk, hát legfeljebb nem folytatjuk 
az utat.



— Igaz. Elvégre nincs megírva, hogy nekünk mindenáron 
fel kell jutnunk a csúcsra.

— Hát persze. . .  — mondta Feri, miközben lecsatolta háti
zsákját. — Bár, őszintén szólva, bosszantana, ha megakad
nánk. Ha valamit eltervezek, szeretem meg is valósítani. Ép
pen ezért nem is bánom olyan nagyon, hogy Irén nem jöhetett 
velünk, hátha ő mégsem bírná úgy ezt az erőfeszítést.

— Valószínűleg — hagytam rá szórakozottan.
Hátizsákjainkból takarókat szedtünk elő, és letelepedtünk

a földre. Csak ekkor vettük észre, hogy az ingünk egészen 
átizzadt már. Fáradtak és éhesek voltunk, pedig az út neheze 
még előttünk állott.

II

Reggeli után egy ideig még a takarón heverésztünk. Szót- 
lanok voltunk, bár úgy éreztem, hogy beszélgetnem kellene 
Ferivel; kutattam is valami beszédtéma után, ami mindket
tőnket érdekelhetne, de sikertelenül, talán azért, mert mégsem 
igyekeztem igazán. Ezekben a percekben ismét éreztem azt 
a légüres teret, ami Irén távollétében mindig közénk került; 
valóban Olyan volt ez, mintha valami áram- vagy hővezető 
közeg hiányozna közülünk. Ilyenkor teljesen eltűnt az az 
illúzió, amit Irén jelenlétében minidig igyekeztem valóságnak 
venni, az ugyanis, hogy kedvelem Ferit.

Feri sem igyekezett beszélgetést kezdeni. Hanyatt feküdt 
a takarón, két térdét erősen felhúzta, kezét összekulcsolta a 
tarkója alatt. Az eget nézte. Később lehunyta szemét; nem 
audom, aludt-e, vagy csak úgy tett, mintha aludna. Ha feje
met oldalt fordítottam, jól láthattam és zavartalanul szem
lélhettem az arcát: megfigyeltem, hogy arca felém eső 
oldalára árnyék borult, úgyhogy aroéle rendkívül élesen ki
rajzolódott: szemem a mellkas és a nyak találkozási pontjáról 
indult el, onnan lassan továbbkúszott, egy pillanatra megálla
podott a gégefő dombján, azután a nyak és az alsó állkapocs al
kotta derékszög csúcsába gurult, arra a helyre, amelyet 'kövér 
embereknél a toka tölt ki, msyd az áll alsó felének, a jelen
legi testhelyzetben függőleges vonala mentén haladt fel a



kerek, erős állcsúcság, ezen túl arcának körvonala ismét elég 
hirtelen süllyedt lefelé az áll és az enyhén duzzadt alsó ajak 
közötti kis mélyedésbe. Külön-külön néztem meg a profil 
minden egyes hajlatát, az ajkak közötti kis, ék alakú beszö- 
gellést; az orr kissé szabálytalan, két, alig észrevehető dom
borulatra tagolódó vonalát s a meglehetősen erős homlok- 
ereszt, egészen addig a pontig, ahol fejének felső részét a 
felemelt felső kar eltakarta. Itt már csak a tudatom egészít
hette ki a képet: tudtam, ihogy a feje sima, domború, de nem 
túlságosan magas homlokban és sűrű, hullámos, gesztenye- 
barna hajiban folytatódik.

Miközben a békésen kisimult, lehunyt szemű arcát néztem, 
egyszerre vágyat éreztem, hogy áttörve koponyacsontján, be
hatoljak az agyvelejébe, s betekintsek az ott nyüzsgő gondo
latok és érzések közé, mert az arc semmit sem tükrözött 
vissza, a nyugalom kifejezéstelenségén kívül semmiféle han
gulat nyomait nem tudtam felfedezni rajta. Ügy éreztem, 
van valami rejtélyes Feriben, az egész irántam megnyilvánuló 
magatartásában; szinte képtelenségnek tetszett, hogy a velem 
szembeni, nyíltnak és természetesnek látszó barátságos visel
kedése egészen őszinte legyen. Kétségtelenül tudott arról, 
milyen szerepet töltöttem be valaha Irén életében, s éppen 
ezért sokszor szinte sértőnek találtam, hogy egy csöppet sem 
nyugtalankodik emiatt, és teljes jóváhagyással tekint mostani 
barátságunkra. Néha kifejezetten dühítőnek találtam a maga- 
biztosságát s azt, hogy ennyire veszélytelennek ítél. Ismét 
a „portás”-t idéző hang szólalt meg bennem, majd azon kezd
tem tűnődni, miért is fekszem itt mellette, és miért is jöttem 
fel ide egyáltalán, meg hogy tulajdonképpen mit érzek iránta. 
Vajon gyűlölöm-e igazán? Nem tagadhattam le magam előtt, 
hogy alapjában véve rokonszenvesnek találom, s tisztáiban 
voltaim azizal, hogy gyűlöletem (ha igazán az) csakis helyze
tének, az Irénnél betöltött szerepének szól, de éppen rokon- 
szenvességét találtam gyűlöletesnek, mert tudtam, hogy fe
lettem aratott győzelmének titka éppen ebben rejlik. Ugyan
akkor tisztán láttam azt is, hogy ha okom van is, jogom 
semmi esetre sincs a gyűlöletre. Ha akkor régen én vagyok 
a helyében, nyilván ugyanúgy járok el, mint ő; csak azt tette, 
amit minden épeszű, szerelmes férfi megtett volna. Lassan



annak a régi napnak egyes mozzanatai kezdtek az agyamba 
tódulni, amikor hanyatt feküdtem szobámban a díványon, 
kívülről eső verte az ablaküveget; undorító idő volt, mintha 
a természet igyekezett volna megfelelő aláfestésről gondos
kodni ahíhoz, ami történt. A szobában piszkos, mosogatóié 
színű félhomály uralkodott; tanulni vagy olvasni nem lehetett 
ennél a világításnál, de nem is lettem volna rá képes, mert 
ekkor már egészen hatalmába kerített az Irénnel kapcsolatos 
féltékenység. Napok óta nem láttam már, a beígért találko
zóra nem jött el, az egyetemen sem láttam; kétszer a lakásén 
is kerestem, de csak szobatársnőjét, egy kis, kreol bőrű, kes
keny arcú, fekete lányt találtam otthon, s ő először nem 
tudott felvilágosítást adni Irén hollétéről, másodszor pedig azt 
mondta, hogy váratlanul hazautazott. Valami gyanúsan ala
muszi mosollyal közölte ezt velem, ami mögül egy bizonyos, 
nem egészen őszinte cinlkostársi szolidaritás sejlett elő, úgy
hogy viselkedését szinte kárörvendőnek találtam. Éreztem, 
valami nincs rendjén Irénnel. Eltűnése egészen szokatlan je
lenség volt, hiszen azelőtt mi mindenről beszámoltunk egy
másnak, mindent megtárgyaltunk, s ha valamelyikünk el
utazott valahova, előzőleg mindig bejelentette. Mindez a Fe
rivel kapcsolatos, kezdetben alaptalannak hitt gyanúmnak 
adott tápott: Ferit különben alig ismertem még, mindössze 
néhányszor láttam; Irén mutatta be egy egyetemista össze
jövetelen, ő sem ismerte régen, nem tartozott a társaságunkba, 
nem volt orvostanhallgató, a testnevelési főiskolára járt, de 
én mégis valami különös nyugtalanságot véltem felfedezni 
Irén viselkedésében; ez néhány öntudatlan pillantáson kívül 
tüneteiben egyáltalán nem volt pontosan körülírható, úgy
hogy megfigyelésemet hamarosan nevetséges képzelődésnek 
minősítettem. De akkor, ott a félsötét, gyengén fűtött szobá
ban, ahova a rosszul záródó ablalk résein alattomosan ólálko
dott be a nyirkos, hideg novemberi levegő, világosan láttam, 
hogy alapjában véve pontos és helytálló, amit megfigyeltem, 
sőt az a bizonyos hatodik érzékem úgyszólván teljes határo
zottsággal adta tudtomra, hogy Irén eltűnése Ferivel függ 
össze. Ahogyan Feri őszinte arcára, nyílt tekintetére, szép, 
egyenletes, elefántcsontszínű fogait megmutató férfimoso
lyára gondoltam, teljesen hurokra kerített az az érzés, hogy



benne Irén valami olyan vonásra talált, ami belőlem hiányzik. 
Éppen valami nevet kerestem e tulajdonság számára, az „erő” , 
a „férfiasság” és a „vitalitás” kifejezések között ingadoztam, 
amikor hallottam, hogy megcsikordul az előszoba ajtaja. 
Tudtam, hogy ilyenkor a lakásadónőim is mintegy arasznyira 
kinyitja az ajtót, és a résen félig kidugja szürkülő, felhősze- 
rűen bizonytalan körvonalú hajikoronával borított fejét abban 
a reményben, hogy hozzá érkezett látogató, részben kíván
csiságból, hogy lássa, ki jön hozzám; de ugyanakkor már azt 
is tudtam, hogy Irén érkezett meg, sebes lépéseit soha sem
milyen más lépésekkel sem tévesztettem össze. Amikor két 
rövid koppantás után feleletet sem várva benyitott hozzám, 
már állva talált.

Halványkék, átlátszó esőköpeny volt rajta, ez alatt tisztán 
kivehettem kockás átmeneti kabátjának mintáit; csuklyáján 
kövér cseppéklben állt vagy pergett le az esővíz. Első pillan
tásra mosolya ugyanolyannak tetszett, mint mindig, s ez talán 
egy másodpercnyi időre elhitette velem, hogy mindaz, amit 
az előbb gondoltam róla, teljesen a képzeletem terméke volt, 
de aztán, ahogy ott állt az ajtóban, és szokása ellenére nem 
jött beljebb, gyanúm újra lángra lobbant; lassan valami szo
katlan, habozó kifejezés vonta be az arcát, s ebbe hol szomo
rúság, hol félelem, hol elszánás vegyült. Minden jel arra mu
tatott, hogy valami nagyon fontos és számomra lesújtó hírt 
szándékozik közölni velem, de nem tudja, hogyan is fogjon 
hozzá.

A véget érni nem akaró különös csendet én törtem meg 
először; hangom valahogy idegenül és szokatlanul szárazon 
csengett a saját fülemben. — Hol voltál? — kérdeztem.

— Éppen erről szeretnék veled beszélni — válaszolta. — 
Azért jöttem, hogy megmondjam neked. Nagyon szeretném, 
ha nem haragudnál rám.. .  — Elhallgatott, és zavartan a 
táskájával kezdett játszani.

— No halljuk, miről van szó! — sürgettem, belülről fesze
gető balsejtelmeimmel küszködve.

— De ígérd meg, hogy nem fogsz megharagudni!
— Nem tudhatom előre, hogy haragudni fogok-e — vála

szoltam, bár nagyjából ©ejtettem, mit szándékozik mondani. 
— Mindenesetre mondj el őszintén mindent!



— Azt is szeretném. Én nem* tudok hazugságban élni. . .
— Értem — szakítottam félbe. — Szóval eddig abban éltél?
Erre nem felelt mindjárt. Becsukta maga mögött az ajtót,

beljebb jött, és egy székhez ment; azt hittem, leül, de csak 
a táskáját tette le rá. Állva maradt a szék mögött, két kezével 
a támláját szorongatta.

— Csak egészen rövid ideig — mondta aztán, majd újabb 
csend következett. Arca végsőkig töprengő volt, apró, fehér 
egénfogait mélyen belevájta rózsaszín alsó ajkába. Én közben 
feszülten várakoztam, éreztem, hogy a gyomron elhagyja szo
kott helyét, és felfelé kezd emelkedni. Homlokomon és nya
kamon apró tűszúrásokkal jelentkeztek az első verejtékcsep- 
pek, galléromat egyszerre nagyon szűknek találtam, úgyhogy 
önkéntelenül is a nyakamhoz nyúltam. Ez arra késztette Irént, 
hogy egy kicsit összeráncolja homlokát, arcára valami hű
vösen reális kifejezést erőltessen, és az eddiginél sebesebben 
kezdjen beszélni: — Tehát arról van szó, hogy.. .

Rövid, ideges nevetéssel félbeszakítottam.
— Fölösleges, hogy gyötörd magad, úgyis tudom, hogy 

Ferivel voltál. Legfeljebb az a kérdés, hogy hol.
— D-ben, egy szállodában . . .
Néhány pillanatra a düh heves vérhuiláma borította el az 

agyamat; érdekes, inkább a szálloda háborított fel, mint an
nak beismerése, amit úgyis tudtam már. Egy pillanatra ökölbe 
szorult a kezem, közel álltam hozzá, hogy megüssem, de végül 
mégis sikerült erőt vennem magamon. Ehelyett csak annyit 
mondtam. — Gratulálok. Egészen nagystílű vagy.

Egy kicsit meg is hajoltam, de közben éreztem, hogy egy 
arcizmom hevesen megvonaglik. Viselkedésemben volt valami 
természetellenes. Hogy képes voltam gúnnyal reagálni, az sok 
tekintetben nem illett az életkoromhoz. Azt hiszem, a legtöbb 
huszonkét éves fiatalember valóban ütött volna a helyemben, 
de bennem nagyon korán kifejlődött az a tulajdonság, hogy 
indulatkitöréseim ironikus szavaikban nyilvánuljanak meg. Ez 
mindig megóvott a később megbánandó tettektől; oka részben 
fejlett kifejezőkészségembe, részben pedig abban rejlik, hogy 
gyomorbajos apám otthon korán hozzászoktatta fülemet az 
irónia és a cinizmus megnyilvánulásaihoz.

— Ne gúnyolódj! — felelte Irén. Hangjában egyszerre sok







lett a mellékzönge, s arca valami szomorú, kérő kifejezést 
öltött. Azt hiszem, legalább olyan közel állt a síráshoz, mint 
én az előbb ahhoz, hogy megüssem. — Tudom, hogy ez most 
nagyon fáj neked, de ennek így kellett történni. Meg kellett 
ezt mondanom neked, s talán mégis szebb tőlem, így, mintha. . .

— Hagyd ezt a kenetteljes hangot! Mondd, hogy be van 
fejezve az ügy, és kész. Kár cirkuszt csinálni.

— Én abban a reményben jöttem hozzád, hogy mi azért 
barátok maradunk. Próbálj egy kicsit megérteni!

— Nem hiszek a férfi és nő közötti barátságban.
— Ostoba vagy. És azelőtt? Még régen az iskolában? Akkor 

is csak barátok voltunk . . .
— Akkor éretlen .kölykök voltunk. S ami most történt, az 

még baráti gesztusnak sem nevezhető . . .
— Hát azt alkarod, hogy egészen elszakadjunk egymástól?
— Ha az ember egyszer már igazgatói állást töltött be, 

akkor semmi kedve sincs ugyanannál a vállalatnál portásnak 
lenni. — Nem tudom, hogyan ugrott ki belőlem ez a rögtön
zött hasonlat, amiről akkor persze, még nem is sejtettem, 
hogy kísérteni jár majd vissza hozzám. Teljesen spontánul 
jött ki a számon, nem emlékszem, hogy előzőleg akár csak egy 
pillanatig is fogalmazgattam volna.

Ezután ismét egy kis csend következett. Irén megváltoztatta 
testtartását; most előrehajolva, két könyökével támaszkodott 
a szók hátára, majd teljesein céltalanul levetette egyik kesz
tyűjét, és rögtön utána újra felhúzta. Fejét lehajtotta, úgy 
nézett, mintha nagyon erősen gondolkodna valamin; nyilván 
előbbi szavaim értelmét latolgatta. Azután felemelte fejét, és 
egy kicsit felrántotta a szemöldökét. — így is fel lehet fogni 
a dolgokat — mondta azitán, — csakhogy én azt hittem, te 
annyira értelmes vagy, hogy képes leszel másként is felfogni 
őket. . .

— Nem tudom, melyikünk értelmi képességével van baj 
tulajdonképpen — törtem ki most már dühösen. — Azt, hogy 
te néhány heti ismeretség után, se szó, se beszéd, elutazol 
egy harmadrendű vidéki fürdőhelyre, lefekszel egy leendő 
tornatanárral, s aztán visszatérve hozzám barátságról és meg
értésről szónokolsz, nem lehet teljes egészében az ész meg
nyilvánulásának tekinteni.
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— Igazad van — felelte bizonyos keserűséggel. Kiegyene
sedett. Most már csaik az ujjai hegyével érintette a széktámlát.
— Ogy látszik, mind a ketten értelmesebbnek hittük egymást, 
mint amilyenek vagyunk. — Ismét szünetet tartott, nyilván 
arra várt, hogy én szóljak valamit, de nekem egyetlen szó 
sem jött a számra; cinikus hangom egyszerre cserben hagyott. 
Irén job kezének kávébarna kesztyűbe bujtatott ujjai idege
sen zongoráztak a szék hátán.

— Az hiszem, jobb, ha most elmegyek — szólalt meg aztán.
— Túlságosan hirtelen zúdítottam rád mindent. . .  — Meg
fordult, és lassan az ajtó felé indult. Mielőtt arcát egészen 
elfordította volna, még láthattam, hogy szempilláján néhány 
apró, csillogó gyöngyszem jelenik meg.

— Tulajdonképpen mi történt veled? — kérdeztem várat
lanul komolyan, egészen más hangon, mint ahogy eddig be
széltem.

Megállt, de csak félig fordult felém:
— Nem tudom. . .  — mondta.
— Ébredj fel, Irén! Józanodj ki, és minden ed van gereb

lyézve! Megbocsátok neked.
— Nem akarok felébredni, és nem hiszem, hogy megbo

csátani valód lenne. Ferivel két hét múlva házasságot kötünk.
— Ügy látszik, tökéletesen megbolondultál.
— Lehet. De a bolondokra elsősorban az jellemző, hogy 

nem tehetnek a bolondságukról. És vannak rettenetesen szép 
bolondságok.

— De hát hogy lehetsz ennyire őrült? óriási tervekkel in
dulsz, és aztán egyszerre felrúgsz mindent egy olyan ember 
miatt, akit valójában még nem is ismersz.

— Néha pillanatok alatt meg lehet ismerni valakit, s ón 
most megtanultam hinni az ilyen pillanatokban.

— Az olyan dolgok, amelyekben hinni kell, édeskeveset 
érnek. Ezzel az erővel akár a szeplőtelen fogantatásban is hi
hetnél.

— Mondtam, hogy jobb, ha most elmegyek. Ebben a pil
lanatban aligha tudnék veled vitatkozni. Egyébként nem rú
gok fel mindent, a tanulást ugyanúgy folytatom, minit eddig.

— Abból ugyan semmi sem lesz.
— Majd meglátod. Már volt példa ilyesmire.



Erre már nem is válaszoltam, csak legyintettem.
— Most megyek. A viszontlátásra.
Nem viszonoztam a köszönését. Amikor kiment a szoibából, 

nem csukta be egészen maga mögött az ajtót. Körülbelül húsz 
centiméter széles rést hagyott, ezen kiláthattam az előszobába. 
Jól láttam a falra erősített fogast, melyen a lakásadónőim ko
pott, fekete kabátja és egy gyanús tisztaságú, nagy kék pety- 
tyefkkel díszített fehér selyemsál függött. Szobám egyszerre 
nagyon szűknek, sötétnek és elviselhetetlenül sivárnak hatott. 
Kabátot öltöttem, és elmentem hazulról, órákon át járkáltam 
az esőáztatta utcákon, anélkül, hogy a fejemre zuhogó és az 
arcomon végigfolyó vízről tudomást vettem volna; az egy
hangúan gitározó csatornák neszét hallgattam. Tócsákba lép
tem; csak másnap vettem észre, hogy nadrágon szára apró 
sárfoltokkal lett tele.

Az ezután következő válság, vagy legalábbis annak első 
viharos szakasza, viszonylag nem tartott soká. Néhányszor 
kábán, borgőzös cfiejjel tértem haza, de hamar felismertem, 
hogy a vigasztalódásnak ez a módja nem hatásos a számomra. 
Bőszülten, konok elszánással vetettem magamat a tanulásra. 
Hogy képes voltam ilyen magatartást tanúsítani, abban nagy 
szerepe volt a bennem levő dacnak; elsősorban olyasféle buz
dításokkal állítottam talpra magamat, hogy „egy nő miatt 
nem fogok meginogná” , és hogy „a szerelem olyan tehetségű 
ember számára, mint én, csakis mellékfoglalkozás lehet” . 
Sikerült meggyőznöm magamat arról, hogy Irén nem az, sőt 
sohasem volt az, akinek egy ideig hittem. Abban az időben 
nagyon sokat zuhant a szememben; egyre azt ismételgettem 
magamban, hogy aki olyan esztelenségre képes, mint ami
lyenre ő szánta el magát, az sohasem juthat valami messzire 
pályáján. Összes tulajdonságai közül ugyanis éppen elbűvölő, 
hűvüs okosságát, nőknél szokatlan logikai képességét becsül
tem a legtöbbre (egy időben azt hittem, ezért szeretem), s 
most egyszerre ezt láttam, halomra dőlve, romokban heverni. 
Ferit ugyan ez időben alig ismertem még, de egy pillanatig 
sem kételkedtem abban, hogy szellemi képességei messze az 
enyémek mögött maradnak, s így, ha az okotat bonoolgatbtam, 
amelyek Irént tőlem hozzá vitték, a levont következtetések 
nagyon lesújtóak voltak Irénre nézve, és legtalálóbban a pri



mitivizmus szóval jellemezhettem őket. Az efféle, „első lá
tásra*’ keletkező, spontánul kirobbanó szerelmet különben 
egyáltalán nem értettem, sőt lényegében még ma sem értem. 
Az Irénnel való szerelem lassan kifejlődő gyerekkori barát
ságból alakult lépésről lépésre, én tulajdonképpen csak ezt 
ismertem (azt, hogy valaki tetszik, szinte sohasem kevertem 
össze a szerelemmel), úgyhogy ez a teljesen más jellegű sze
relem kívülesett az élményvilágomon. De különben is, azt 
hiszem, túlságosan is racionális agyberendezésem, amely sok 
esetben még a számára illetéktelen területeken sem szűnik 
meg működni, s mindenhova odaállítja a maga miértjét, már 
eleve alakalmatlanná tesz az ilyenfajta szerelemre. Vagy 
lehet, hogy a szerelemre egyáltalán? Már sokszor gondoltam 
arra, hogy csak azt a másikat, azt az észbontót lehet igazán 
szerelemnek nevezni.

Egyetemi éveim alatt egyébként nem békültem ki Irénnel, 
bár formálisan nem sokáig voltam haragban vele. Az egye
temi előadásokon vagy a klinikák kórtermeiben és folyósóin 
úgyszólván mindennap láttam; a köszönő viszony helyreállt, 
sőt egyszer-kétszer az is előfordult, hogy néhány közömbös 
szót válltottam vele. Ezt elsősorban azért tettem, mert nem 
akartam feltűnést kelteni a kollégáim előtt, akik közül a 
legtöbben tudtak a kapcsolatról, aimely Irénhez fűzött, de 
azért is, mert a haragtartást ostoba, elavult, nyárspolgári és 
primitív dolognak tartottam. Néha úgy rémlett, Irén szívesen 
tett volna néhány lépést felém, hogy kapcsolatunkat, már 
ami a barátságot illeti, helyreállítsa, de a vele szemben meg
nyilvánuló hidegségem ezt már eleve lehetetlenné tette. 
Mindenképpen elintézett ügynek nyilvánítottam, mint ahogy 
egy kicsit magát a szerelmet is annak tekintettem. Csak futó 
kalandokba bocsátkoztam, ügyelve arra, hogy mélyebb érzel
meimnek minél kisebb része legyen bennük.

III

Nem tudom pontosan, mennyi idő múlva zökkentem vissza 
a valóságba. Arra sem emlékszem, mikor fordítottam el a 
tekintetemet Feriről, csak azt tudom, hogy egyszerre az eget



néztem, s az innen hihetetlenül kéknek és magasnak látszott. 
A részben parányi tépett vaittacsomókra, részben fosztott toli
ra, részben pedig alig sejthető tüllfátylakra emlékeztető apró, 
fehér felhők mozgása elárulta, hogy ott fenn a magasban 
fúj a szél. A csúcs körül egy madarat láttam lebegni, csak 
ritkán meglebbenő szárnnyal, szinte mozdulatlanul; repülési 
módja valami ragadozó madárra vallott, de a távolságot nem 
tudtam pontosan felbecsülni, s így nem lettem volna képes 
határozottan megmondani, szirti sas-e vagy valami kisebb 
faj, vércse, ölyv vagy más, hasonló. Itt lenn körülöttem tel
jes volt a szélcsend, a fűszálak és a különféle színű virágok 
legfeljebb csak a reájuk szálló nagyobb rovarok súlya alatt 
rezdültek meg, s az itt-ott még elszórtan álló csenevész fe
nyők is ernyedt ágakkal álltak.

Néhány percig a csúcsot néztem. Hozzánk közelebb eső 
keleti lejtője, legalábbis azon a részen, amely innen nézve az 
éggel érintkezett, körülbelül negyvenöt fokban látszott emel
kedni egy darabig, majd egy kisebb csipkézetét nem számítva, 
majdnem vízszintes rész következett, hogy aztán újra az 
előbbihez hasonló szögben emelkedjen; közvetlenül az orom 
közelében az emelkedő szöge ismét kisebb lett, maga az 
orom leghegye pedig — egy innen mindössze néhány centimé
ternek tetsző részen — teljesen vízszintesnek látszott. A má
sik oldalon hihetetlenül meredek volt a lejtő, még talán a 
nyolcvan fokot is elérte, sőt egyes helyeken éppen függőleges 
is volt. Ezt a meredeket csak jóval lejjebb váltotta fel, min
den átmenet nélkül, egy sokkal szelídebb, mindössze negy
ven fok körüli hegyoldal, de ez már nem tartozott egészen a 
csúcshoz, többé nem is állt csupasz sziklákból; a szeszélyes 
foltokban eloszló világos- és sötétzöldek tanúsága szerint ott 
is ugyanilyen, bozótokkal tarkított füves terület volt, mint 
itt körülöttünk, ahol mi heverésztünk. Teljesen elnagyoltan 
szemlélve, a szorosan vett csúcsnak egyenlőtlen oldalú, 
majdnem derékszögű háromszög alakja volt.

Hogy ismét Feri arcát lássam, valamivel jobban oldalt kel
lett fordítanom a fejemet, mint mikor a csúcsot néztem. 
Szeme most nyitva volt, egy kicsit hunyorogva nézett az 
égre, gyakran pislogott. Megint az az érzésem támadt, hogy 
szólnom kellene hozzá valamit; kívülről szemlélve furcsának



és érthetetlennek találtam, hogy két ember itt fekszik, majd
nem ezer méteres tengerszint feletti magasságban, teljesen 
egyedül, egyikük sem alszik, és mégsem szólnak egymáshoz, 
de lusta voltam, nem volt elég erőm elpukkasztani a csend 
buborékját. Feriben talán nagyon is hasonló gondolatok mo
toszkáltak. Megmozdultam, és kissé odébb helyezkedtem; 
most vettem csak észre, hogy valami töri a lapockámat, egy 
kisebb kődarab lehetett a takaró alatt.

Ismét az égre néztem, időközben a csúcs mögül a többinél 
valamivel nagyobb felhő bukkant elő; egészen egyszerű for
mája volt, egy meglehetősen keskeny részen egymáshoz forrt 
körből s egy ennél valamivel nagyobb, ovális alakzatból állt, 
fejből és testből; úgy hatott, mintha egy kar és láb nélküli 
torzszülött csecsemő volna. A többi felhőnél nagyobb sebes
sége elárulta, hogy azoknál jóval alacsonyabban úszik; útja 
során fokozatosan megváltoztatta alakját, a „test” szétfolyt, 
szétlapult, s a „fej” szinte belepréselődött a testbe, ugyanak
kor a szélénél apró, gubancos, cémaszálszerű foszlányok sza
kadtak le belőle. Aztán gondolataim az égről lassan újra 
Irénre siklottak, mint mindig, ha agyam felszabadult, és nem 
állt szigorúan meghatározott feladat előtt. Ezek a gondolatok 
most a „második Irén” korszakára vonatkoztak. Ez akkor kez
dődött, mikor négy évvel az orvosi diplomám megszerzése 
után Irén is a Kutatóintézethez került. Alapjában véve semmi 
meglepő sem volt ebben, hiszen nem sok ilyen jellegű kutató- 
intézet van az országban, s így elsősorban nem az lepett meg, 
hogy éppen ide került, hanem inkább az, hogy kitartott régi 
elképzelésünk mellett. Talán hetedikbe jártunk, amikor elha
tároztuk, hogy majd bakteriológiával foglalkozunk. Már nem 
tudnám pontosan megmondani, mi váltotta ki belőlünk ezt 
az elhatározást, talán az, hogy éppen akkor olvastuk nagy 
lelkesedéssel Sinclair Lewis Arrowsmithjét, vagy az, hogy 
abban az időben sokszor volt alkalmunk a gimnázium mik
roszkópjába pillantani, de annyi bizonyos, hogy mi kitartot
tunk elhatározásunk mellett, s az egyetemre is ezzel a szán
dékkal iratkoztunk be. A Ferivel történt kalandja s a röviddel 
utána megkötött házassága után azonban én egyáltalán nem 
hittem albban, hogy Irén kitart célja mellett, amely eredetileg 
az én személyemmel volt kapcsolatos, sőt még abban is kétel



kedni kezdtem, lesz-e belőle orvos egyáltalán. Abban az idő
ben erősen hajlottam arra, hogy a végsőkig következetlennek 
és minden kitartásra képtelennek tekintsem. Arról ugyan ha
mar meggyőződtem, hogy ezután is ugyanolyan szorgalmasan 
látogatja az előadásokat, mint azelőtt, de további programjá
ról semmit sem tudtam; terveiről néhány közömbös mondat
ból álló futólagos beszélgetéseink során nem esett szó. Éppen 
ezért lepődtem meg nagyon, amikor a főnököm, V. professzor 
asztalán heverő egyik kérvénybe kukkantva felfedeztem a 
nevét.

Az első pillanatban nem is jöttem rá, kiről van szó, hiszen 
a keresztneve mellett Feri családneve állt (erre pedig nem is 
emlékeztem), egy másodperccel később azonban, amikor lány
kori nevét is észrevettem, magasra húzódott, a szemöldököm. 
Az arcomon kicsapódó csodálkozásra a professzor is felfigyelt. 
Vastag, borostyánkőszín keretbe foglalt szemüvege fölött rám 
pillantva megkérdezte:

— No, mi az, talán ismeri ezt az elszánt fiatalasszonyt? 
Itt az áll, hogy magával egy évfolyambeli.

Közömbösséget erőltettem az arcomra, és összeráncoltam a 
homlokomat. — Nem emlékszem rá — válaszoltam. Közben 
éreztem, hogy a szám egyik sarka kissé felszaladt, mint sok
szor, amikor hazudtam.

Az idős ember újra az előtte levő iratba pillantott, talán 
egy fél percig redőkbe vont homlokkal nézte, aztán ismét 
rám pillantott, szemében a kétkedés apró szikrái táncoltak. 
Szerettem ezt a szemet, mert úgy éreztem, rajta keresztül 
csodálatos koponyájába látok. — Ismernie kellene — mondta. 
— Csak most látom, hogy maguk egy helyről származnak. 
Egy gimnáziumba kellett járniuk. Ha jól tudom, maga is Z-be 
való.

— Igen — válaszoltam gyorsan —, most már emlékszem 
rá. Elég csinos, barna lány volt. . .  — Közben ugyanis eszembe 
jutott, milyen ostoba helyzetbe kerülhetek a hazugságommal. 
Hátha Irén éppen a professzor jelenlétében fog régi ismerős
ként üdvözölni.

— Az emlékei alapján milyennek ítéli? Mit gondol, hasznát 
vehetjük majd? — Ha a professzor a beszédtémában megta
lálta vesszőparipáját, nagyon nehezen lehetett leráncigálni



róla. Ebben az időben egyébként meglehetősen sokra értékelt 
már, és eléggé méltányolta a véleményemet; akkor már több 
mint egy éve voltam a Kutatóintézetben.

— Azt hiszem, érdemes lesz vele foglalkozni. Amennyire 
vissza tudok emlékezni, az iskolában és az egyetemen nagyon 
szorgalmas és kitartó volt, amellett nem sablonos fej. önál
lóan is képes gondolkodni. Amint látjuk, kiváló eredménnyel 
végzett. Különben nem ismertem annyira, hogy valami köze
lebbit is mondhatnék róla . . .

A professzor gúnyosan nézett rám:
— A fejemet tenném rá, hogy maga sokkal jobban ismerte, 

mint ahogy mondja — szólt, nyelve hegyével megnedvesítve 
felső ajkát —, de úgy látszik, azok közé az ismerősei közé 
tartozik, akikről nem szívesen beszél. — Elhallgatott, és az 
arcomat fürkészte. Bosszankodva éreztem, hogy elpirulok; köz
ben a professzor vastag, rövid ujjaival az íróasztalon dobolt. 
— De hát ez nem tartozik rám — tette hozzá egészen más 
hangon*. Arca váratlanul szigorú kifejezést öltött, mintha előb
bi, kissé komolytalan bizalmaskodását korához és méltósá
gához nem illőnek tekintené. — No, mi újság a maguk osztá
lyán?

Nem tudom, az első pillanatban örültem-e neki, vagy szo
morú voltam amiatt, hogy Irén az intézethez kerül, csak azt 
tudom, hogy az az évek során szigorú önmeggyőzéssel ma
gamra erőszakolt felfogás, hogy már semmit sem jelent szá
momra, egyszerre valahová az éterbe illant; vele kapcsolatos 
szép és gyötrő emlékeim úgy keltek életre, mint kristályokká 
fagyott vírusok, ha ismét melegebb környezetbe kerülnek. 
Hangulataim tarka, kaleidoszkópszerű képsorozatként váltot
ták egymást: egyik pillanatban szikrázó türelmetlenség sister- 
gett bennem, szinte karácsonyfára várakozó gyerekként szá
moltam a napokat, s vártam, mikor fog végre megjelenni, 
máskor pedig a végtelenbe szerettem volna kitolni az időpon
tot, sőt néha még olyan elképzelés is foglalkoztatott (még ha 
nem is komolyan), hogy valami kitalált okra hivatkozva ott
hagyom az állásomat, s más városba költözöm. Pihenőóráim
ban sokat töprengtem, milyen magatartást vegyek fel Irénnel 
szemben, hogyan üdvözöljem, amikor annyi idő után újra ta
lálkozunk. Néha úgy gondoltam, továbbra is hidegen és tar



tózkodón fogok viselkedni, ugyanúgy, mint egyetemi korsza
kunk második részében; máskor gúnyos vagy szemrehányó 
akairrtam lenni, de hamarosan annál a megállapításnál kötöttem 
ki, hogy ennyi idő eltelte után ezek közül a magatartások közül 
bármelyik is kifejezetten ostoba és nevetséges lenne, s emel
lett túlságosan is sokat elárulna azokból az érzésekből, melyek 
akaratom ellenére még mindig éltek, vagy, helyesebben, újra 
életre keltek bennem. Végül is úgy határoztam, hogy (lega
lábbis egy időre) egyszerű, természetes baráti arcot igyekszem 
majd magamra ölteni, és megpróbálom elhitetni vele, hogy 
ami volt, már régen elmúlt, s legfeljebb szép emléknek te
kintem csupán. Néha, mikor nagyon beleéltem magamat ehbe 
a hangulatba, ideig-óráig még azt is hittem, hogy a lényeget 
tekintve nincs is másként. Vagy legalábbis azt kívántam, hogy 
így legyen; ez tett volna a legegyszerűbbé mindent.

Amikor végre találkoztunk, Irén viselkedése nagyon meg
könnyítette a dolgomat.

Az intézet falai között először az igazgatónk előszobájában 
akadtam össze vele. Egy széken ülve várakozott; könnyű, 
drapp tavaszikabátját nem vetette le, csak kigombolta, úgy
hogy látni lehetett csinos, barna ruháját. Nem ismertem meg 
rögtön, csak egy pillanattal később; haját másképp viselte, 
mint azelőtt, de amikor felnézett, arca ugyanolyan félreismer
hetetlenül és egyedülállóan Irén volt, mint régen. Amikor 
észrevett, meglepődve nézett rám, majd felállt, és olyan 
őszinte, nyílt örömmel üdvözölt, hogy nem volt nehéz átven
nem tőle ezt a hangot.

— Nem is tudtam, hogy itt dolgozol — mondta melegen, 
köszönés után. Ahogy kezet fogtam vele, úgy éreztem, mintha 
egy csöppet izzadna a tenyere.

— Már majdnem másfél éve — válaszoltam. — Ügy látszik, 
most te is ide kerülsz.

— Honnan tudod?
— Láttam a kérvényedet a professzor asztalán.
— Ja úgy . . .  Csodálkoztál?
— Egy kicsit. Szóltam néhány jó szót az érdekedben. Meg

mondtam, hogy régebbről ismerlek már.
— Köszönöm. Ez kedves volt tőled. Nagyon izgulok, hogy 

felvesznek-e.



— A kérvényed már el van intézve. Minden rendben van.
Egy pillanatra úgy tetszett, a legszívesebben a nyakamba

ugrana. Ez különben jellemző vonása volt; a túláradó öröm 
sokszor áttörte látszólag hűvös nyugodtságát. Barna szemei egy 
árnyalattal, mintha sötétebbé és fényesebbé váltak volna. — 
Komolyan mondod ezt? Szóval biztosra megyek be?

— Igen. De tégy úgy, mintha nem biztosra mennél. Az 
öreg nagyra értékeli a kezdők szerénységét, és nem szereti, 
ha az alkalmazottai előre kifecsegik a dolgokat.

Irén nevetett, de apró, szabályos egérfogait csak egészen 
kicsit mutatta meg. — Te most is olyan vagy, mint régen. 
Semmit sem változtál.

— Lehet, pedig állatian dolgozom. Különben, te sem vál
toztál.

— Mit dolgozol? Nem is képzeled, mennyire érdekel ez a 
munka.

A kutatásaimról kezdtem volna beszélni, de kinyílt az igaz
gatói szoba ajtaja, és a titkárnő beszólította Irént. Én is a 
dolgom után mentem; csak utólag éreztem valami izgalomfé
lét és egy bizonyos megkönnyebbülést, hogy túl vagyok az 
első beszélgetésen, örültem, hogy sikerült letépni magamról 
az elfogódottság láncait, és képes voltam normálisan visel
kedni.

Később újra találkoztam vele a folyósón. Ogy rémlett, a tel
jes bizonyság öröme megszépítette; egész lénye mintha sugár
zott volna. Az érettségi bizonyítvány kiosztásakor láttam 
ilyennek, amikor a csupán fehér gallérral és egy fényes mű
anyag övvel díszített egyszerű, sötétkék ruhájában kilépett 
velem az osztály ajtaján. Eszembe jutott, milyen féktelenek 
voltunk akkor, járásunk szinte lebegésnek tetszett, s körülöt
tünk minden — az iskola nehéz, barna, faragott kapuja, a 
házak ablakai, a kocsiút macskakövei, a világ legkifej ezéste- 
lenebbb fái, a gömbakácok, az egész napsütötte utca — szik
rázni látszott. Irén most majdnem ugyanolyan volt, mint 
akkor.

— Rád várok — mondta. — El akarok köszönni tőled. Bár 
igaz, hogy nemsokára (mindennap láthatjuk egymást.

— Hát igen, munkatársak leszünk.
— Ráérsz néhány percre?



— Ha nagyon alkarom, ráérek.
— Akkor kísérj el a kapuig! Feri már biztosan lenn vár 

a kocsival, ö  közben elment néhány dolgát elintézni, de bi
zonyára visszatért már.

Az óta az esős nap óta először esett közénk súlyos kőként 
Feri neve, de bennem mégis ez a rövid, kétszavas mondat állt 
össze: „Máris Feri.” Szándékosan tettem úgy, mintha nem 
vennék tudomást erről.

— Kocsitok is van? — kérdeztem.
— Igen.
— Ez aztán gyorsan ment, hamar nyélbe ütöttétek. Mikor 

vettétek?
— Az ősszel. Az utóbbi két évben elég sokat kerestünk. — 

Ezt egy bizonyos mentegetőző hangsúllyal mondta; úgy lát
szik, megérezte a hangomról, hogy nekem nincs kocsim. — 
De különben Feri szülei is hozzájárultak.

„Kifizetődik ilyen szülőket tartani” — akartam mondani, 
de még idejében lenyeltem, nehogy megbántsam epés meg
jegyzésemmel. Ezért hallgattam, csak az alsó ajkamat szívtam 
be egy kissé.

Lehet, hogy leolvasta arcomról a koponyámban rejtőzködő 
gondolatot, rám mosolygott: — Ha majd ideköltözünk, re
mélem, részt veszel velünk néhány autókiránduláson.

— Szívesen. Már előre is örülök neki.
Közben lementünk a lépcsőn. Az intézet épülete előtt egy 

kis park terült el, mintegy ötven métert kellett megtennünk 
az utca mentén húzódó rácskerítésig és a kovácsoltvas kapáiig. 
A kora április apró, zöld lángocskákat ugrasztott ki az orgo
nabokrok ágaiból, a vadgesztenyék is terpesztgetni kezdték 
kis, zöld tenyereiket, de a platánok még csupasz, csontváz- 
szerű ágakkal meredeztek az ünnepélyesen álló ezüstfenyők 
mellett. A nap csak félig sütött, korongja tisztán rajzolódott 
ki a laza, füstszerű felhők mögül, fénye halvány volt, úgyhogy 
hunyorgás nélkül belenézhetett az ember. A kapu előtt, köz
vetlenül a járda mellett egy szürke Opel Rekord állt. Az ab
lakon bepillantva egy férfit vettem észre; újságot olvasott a 
kormánykerék mellett, s bár az újságlap majdnem egészen 
eltakarta arcát, hullámos hajáról mégis azonnal felismertem 
Ferit. Búcsúzni akartam, hogy minél előbb visszafordulhassak,



de Irén meghiúsította szándékomat: — Várj egy pillanatig! — 
mondta, s intett Ferinek, hogy szálljon ki az autóból.

— Bemutatom egy régi, kedves ismerősömet — mondta 
neki, amikor hozzánk lépett. — Bár ti már láttátok valaha 
egymást, de hát az nagyon régen volt. — Feri barátságos mo
sollyal nyújtott kezet. Mosolyában akkor egy csöppnyi gúnyt 
véltem felfedezni, később azonban rájöttem, hogy csak képze
lődtem.

— Nagyon örülök — mondta Feri. — Irén sokat mesélt ma
gáról . . .

Oldalt Irénre sandítottam. Észrevettem, hogy hol rám, hol 
Ferire néz; arckifejezése fürkésző, de zavart is volt; mosoly
gott, de mosolya aggodalmat leplezett; minden gesztusa azt 
látszott kifejezni, mennyire örülne, ha mi ketten Ferivel jó 
barátokká válnánk.

Körülbelül öt percig beszélgettünk. Ha jól emlékszem, Feri 
arról mesélt, hogy valami sportfelszerelést vásárolt az is
kolája számára. Aztán elfoglaltságomra hivatkozva elköszön
tem tőlük. Már eléggé bent jártam a park kavicsos útján, 
amikor hallottam, hogy hátam mögött felbúg az Opel motorja.

Irén két hét múlva munkába lépett. Nem sokkal ezután si
került lakást kapniuk, úgyhogy végleg a városba költöztek. 
Gyakori vendég lettem náluk, szabad időnkben hármasban 
hosszú autókirándulásokat tettünk. Már az első alkalommal 
észrevettem, hogy Feri remekül vezet, erős kezében biztosan 
tartja a kormány kereket, de szereti merészen venni a kanya
rókat; egész lénye vakmerőségre való hajlamot árult el. Egyéb
ként középszerű koponyának találtam, aki semmiképpen sem 
ostoba, sőt gyorsan felfogja a dolgokat, de akit bizonyos szel
lemi színvakság jellemez, és összetettebb, árnyaltabb gondol
kodásra képtelen. Gondolataiból hiányzott a szenvedély, a bo
nyolult szellemi feladatok és általában a tudás iránti delejes 
vonzódás, amely Irénre és rám egyaránt jellemző. Torkomban 
keserű nyál gyűlt össze, ha arra gondoltam, hogy Irén, a tö
kéletes, nagyszerű Irén erről nem vesz tudomást. Nem tudtam 
megállapítani, annyira elvakult-e, hogy egyáltalán nem veszi 
észre: olyan valakivel él együtt, aki szellemileg mögötte ma
rad, vagy tudja, de ez nem zavarja. Elkeseredetten vettem 
tudomásul, hogy házasságuk — habár én kezdettől fogva a



gyors összeomlást vártam — szilárdan áll, úgyhogy hiába ku
tatom a legkisebb jelt is, sehol sem tudok valami rést vagy 
akár csak hajszálnyi repedést felfedezni rajta, hogy a táma
dást azon a ponton indítsam meg. Egy pillanatig sem kétel
kedtem abban, hogy jogom van Irénre. Nem azért, mert sze
retem (ez ostobaság, hiszen akkor Ferinek is joga volna rá), 
hanem mert szellemileg Feri fölött állok.

Udvarolni egyébként úgyszólván meg sem kíséreltem Irén
nek. Egyszer ugyan a laboratóriumban megpróbáltam egy ha
nyag, kellő jóindulattal (munkatársinak is értelmezhető moz
dulattal átkarolni a vállát, Irén azonban minden felháboro
dás nélkül, de határozottan elutasított, úgyhogy egyelőre 
céltalannak láttam a szerelmemmel ostromolni. Féltettem 
felújult barátságunkat, ami végeredményben mégiscsak egy 
rész volt Irénből.

Célomról azonban, hogy visszaszerezzem, sohasem mondtam 
le. Csodát reméltem, váratlan fordulatok bekövetkeztére vár
tam még ott fenn a hegyen fekve is, ahol, mikor újra tudo
mást vettem a fölém boruló kék égről, a végtag nélküli 
csecsemőre emlékeztető felhő már messze, valahol tőlem jobb
ra, a fenyők csúcsai fölött járt. Időközben teljesen elvesztette 
eredeti alakját; egy rendkívül nagy fejű és csenevész farkú 
hal formáját vette fel, de egészében kisebbé is vált, elmosó
dott körvonalúvá lett, a légáram valószínűleg néhány száz 
méterrel magasabbra ragadta. Feri most az oldalán, arccal 
felém fordulva feküdt; észre sem vettem, mikor változtatta 
meg helyzetét. Az órájára pillantott:

— Indulhatnánk — mondta. — Igyekezni kell, ha még 
világoson alkarunk visszatérni.

— Igazad van. Hihetetlenül ellustálkodtuk az időt.
Mindketten feltápászkodtunk; felszedtük a takarókat a

földről, és összegöngyölítve a hátizsákokba gyömöszöltük.
— Te aludtál közben? — kérdezte Feri.
— Nem. Csak lehunytam a szememet. Az eget néztem, és 

közben elfáradt a tekintetem.
Feri órája kilenc óra öt percet, az enyém három perccel töb

bet mutatott, amikor végre nekivágtunk a meredeknek. Kez
detben bokrok között haladtunk, de hamar elértük a csupasz 
sziklák világát. A szirtek szürkék és ridegek voltak, szélcser



zette felületűiket számtalan kisebb-nagyobb dudor, (bütyök, 
üreg, hasíték tette egyenetlenné, de még a távolabbról simának 
látszó felületeket is át meg át hálózta a repedések szövevénye. 
Egyes helyeken vékonyabb-vastagabb zuzmó és moharéteg 
borította a köveket, a mélyedésekben pedig bámulatos élet
erővel és leleményességgel számomra ismeretlen növények 
vertek gyökeret, némelyikük csodálatosan szép virágba szök
kent.

Itt már valóban nehéz volt az út, gyakran a szó igazi értel
mében másztunk, mert kénytelenek voltunk a kezünket is 
használni. Feri haladt elöl, és bár a környezetet, a hegy jel
lemző tulajdonságait ő sem ismerte igazán, mégis rendkívül 
ügyesen találta meg a könnyebben járható részeket. Maga- 
biztosságában volt valami megnyugtató; ahol lehetett, támo
gatott, sokszor lenyújtotta kezét, és felsegített egy-egy sziklá
ra, ahol ő már megvetette lábát. Időnként egy-két percre meg
álltunk, hogy kifújjuk magunkat; mellkasunk szomjasan 
tágult, tüdőnk szenvedélyes mohósággal szívta magába a le
vegőt.

IV

A csúcson nem túlságosan erős, de elég metsző, hideg szél 
fújt, s arcunkra és testünkre dermesztette a több mint három 
órán át tartó izommunka verejtékét. Egy kicsit dideregtem, 
s orrom elég intenzíven érezte kihűlő izzadságom szagát, s 
ezt most szokatlanul kellemetlennek találtam. A szél Feri 
hullámos haját borzolgatta, társam orrcimpái szimatolva re
megtek, látszott rajta, hogy teljesen a friss, kristálytiszta le
vegő élvezetének igyekszik átadni magát.

— Ugye pompás a kilátás? — kérdezte.
— Valóban.
— Azt hiszem, nem volt kár a fáradságért.
— Semmi esetre sem. Bár azt máris érzem, hogy holnap 

pokoli izomlázait kaipok.
Erre nem válaszolt. Csend hullott közénk; mindkettőnk 

tekintete a távolban kalandozott.
Az orom leghegyén, a „csúcs csúcsán” járkáltunk, szemlé-



löd ve, időnként meg-megállva. Egy nagyjából vízszintes, 
nyugat felé ailig észrevehetően emelkedő, mintegy százhúsz 
méter hosszú, hozzávetőlegesen háromszög alakú terület volt, 
szélessége a háromszög alapját képező nyugati oldalon körül
belül negyven méter lehetett; itt kezdődött hirtelen lebukva, 
szinte szakadékszerű eséssel a csúcs legmeredekebb oldala. Az 
északi és déli oldal aránylag sokkal enyhébb lejtésű volt, 
mindkét oldalon talán ötven fokos lejtéssel kezdődött az esés, 
majd lejjebb egyre szelídebbé vált. Kelet felől, a háromszög 
hegyénél nem volt igazi lejtője a csúcsnak, mert a hegy itt 
éles, tarajos sziklákból képezett gerincben folytatódott, arány
lag csekély behajlással, egy másik, valamivel alacsonyabb 
csúcsig, amely talán öt-hatszáz méternyire lehetett tőlünk 
Lábunk alatt teljesen csupasz szikla volt, melyet zegzugos ha- 
sadékok osztottak szabálytalan alakú, egyenlőtlen nagyságú 
mezőkre, ezeket pedig sokkal keskenyebb repedések tömege 
szabdalta keresztül-kasul. A rideg és könyörtelen kő itt még a 
zuzmóknak sem adott életlehetőséget.

A kilátás valóban lenyűgöző volt. Szemünk hatalmas távol
ságokat fogott át. Északi irányban tekintve a fokozatosan 
lankává váló, fenyőerdőkkel borított hegyoldalakon túl egy 
folyó keskeny, fehér szalagját láthattuk, e mögött pedig ismét 
magas hegyek lánca emelkedett. Ez már a szó szoros értelmé
ben vett magashegység volt, hófedte csúcsokkal; a kék, fehér- 
sapkás ormok óriási, kővé dermedt, tajtékos tengeri hullá
mokként meredték a magasba. Nyugat felé fordulva egy elég 
széles völgybe 'pillanthattunk le, ott a fenyők sötétzöldjét több 
helyen a lombos erdők valamivel világosabb zöldje váltotta 
fel, sőt itt- ott a szántóföldek világos pasztellszínekben kibon
takozó csíkjai is változatosabbá tették a képet; a lenn ka
nyargó autóút élesen kirajzolódó fehér csíkja szabályos S 
alakban jutott el észak felé a folyón átvezető hídig, s azon 
túl elveszett a szemünk elől. Itt több falu rozsdavörös cserép- 
és kékesszüike palatetői meg világos, innen szintté egészen fe
hérnek tetsző falfelületeit is láttuk kivillanni a fák közül, két 
kis tavat is láthattunk itt. A völgyön túl ismét magas, kékbe 
vesző hegyek emelkedtek.

Tőlünk délre keskeny, hosszú, a hegyvonulatokkal párhuza
mos völgy húzódott (itt állt az üdülő, ahonnan reggel elin-



dúltunk), de a mögötte sorakozó hegyek jóval alacsonyabbak 
voltak a mienknél; tompa, lekerekített, tevepúpokra emlékez
tető hátukat erdő borította, s ennek folytonosságát csak elvét
ve szakította meg valami meredeken leomló sziklafal, ahol a 
talaj és az erdő nem bírt megkapaszkodni. Bal felé, délkeleti 
irányba nézve láttuk a vöílgy fellett áthaladó drótkötélpályát 
is, ennek magasban lebegő gondolái most apró, hálóik szá
lain mászó pókokra hasonlítottak. Keleti irányba tekintve, 
szemünk a hegygerinc vonulatát követhette egy darabon, amíg 
csak a mienknél magasabb csúcs el nem zárta a kilátást.

Bár elmerültem a táj szemlélésébe, gondolataimat mégsem 
tudtam teljesen kikapcsolni; a különleges helyzet, a magasból 
való alátekintés mindenféle képzettársítást váltott ki. Először 
a régi, otthoni templomtorony jutott eszembe, ahova hatéves 
koromban Béla, az unokabátyám, egy nyurga, szőke tizenhét 
éves kamasz vitt fel a meredek csigalépcsőn; jól emlékszem, 
először a patinás öreg harangokat néztem meg, majd észrevet
tem a korhadt gerendákon harmonikaszerű redőkbe szedett 
szárnnyal, aszott, barna bőrzacskóként csüngő denevéreket; 
kezdetben féltem tőlük, de Béla megnyugtatott, hogy ártal
matlan állatok. Aztán lepillantottam az utcára: a korzót sze
gélyező hársfáknak megszűnt törzse lenni, csak a lombjukat 
láttam, s a házak kéményei valószínűtlenül nagyoknak rém- 
lettek. Később egy pillanatig azt hittem, most vagyok életem
ben a legmagasabb tengerszint feletti magasságban, de nyom
ban utána eszembe jutott egy repülőutam; a gép akkor ennél 
jóval magasabban repülhetett. Ennek ellenére úgy éreztem, 
jelenlegi helyzetemben mégis van valami különleges, eddig 
soha áit nem élt, ami lényegesen megkülönbözteti a repülő- 
utamtól: akkor ott a gépben az emberi civilizáció egy kis zárt, 
magasba küldött világában voltam, itt viszont valahogy a civi
lizáció fölött éreztem magam. Valóban, a civilizáció itt tény
leg rég megszűnt már, valahol az autóútnál és az utolsó 
távírópóznánál maradt el mögöttünk.

Azután egyszerre Ferire esett a pillantásom. A csúcs nyu
gati lejtőjének közelében voltunk; a kilátás ezen az oldalon 
nyújtotta a legváltozatosabb képet. Egymás mellett álltunk, 
azaz Feri valamivel előrébb állt, mint én. Nem egészen velem 
egy irányba nézett, úgyhogy jól megfigyelhettem az arcát;



összeszűkített szemmel nézte a tájat, egészen belefeledkezett. 
Megint úgy néztem, mintha még sohasem láttam volna; az 
arcát tanulmányoztam. Egy sportarc — állapítottam meg, ki 
tudja, hányszor —, feszült arcizmok, erőfeszítésekhez, gyors, 
rugalmas mozdulatokhoz alkalmazkodott arcvonások; egészen 
közönséges sportarc. Hát hogy lehet az, hogy most is, két 
évvel az újbóli összekerülésünk és a védőoltással kapcsolatos, 
másfél éven át tartó közös munkánk után is, Irén még min
dig . . .  Irén még most is ...?  Hát még most sem látja, hogy 
Feri egy senki, egy nulla?

Ez a szó, „nulla” , egy pillanatra egy néhány héttel ezelőtt 
lejátszódott jelenetet juttatott eszembe. Este fél hét tájban 
érkeztem Irénhez. Azért indultam hozzá, hogy megvigyem 
neki az örömhírt. Előzőleg egy kávéházban dr. J.-vel beszél
gettem, aki tagja volt a szakbizottságnak, amely a védőol
tással kapcsolatos kísérleteink eredményét ellenőrizte, s ott a 
kávéházi asztalnál elújságolta, hogy a bizottság eredménye
inket a lehető legkedvezőbben ítélte meg, az oltóanyag töme
ges előállítását javasolja, és hogy az erről szóló határozatot 
rövidesen hivatalosan, írásban is kézhez kapjuk. Miközben 
útban voltam Irénék lakása felé, diadalérzetem örömtáncot 
járt bennem. Siettem, hogy minél előbb megosszam örömömet 
Irénnel; szerettem, ha örül, mert ebben mindig volt valami 
túláradón kirobbanó tűz, ami érdekes ellentétben állt a ko
molyságával; ilyenkor mindig valami olyan ragyogás ült ki 
az arcára, ami majdnem kislányossá tette, és szinte bakfissá 
fiatalította vissza. Már előszobájának zöld futószőnyegét ta
postam, amikor eszembe jutott, hogy Irén említett nekem 
reggel valamit Feri elutazásáról egy iskolai kirándulással 
kapcsolatban, örültem, hogy Ferit nem találom otthon, s 
örömöm alapjában véve hátsó gondolat nélküli volt; ekkor már 
rengeteg időt töltöttünk együtt Irénnel a laboratóriumban, 
mikroszkópok, lombikok, kémcsövek, vírusos táptalajok, fes
tett preparátumok és temérdek vegyszeres üveg társaságában, 
sőt időnként a lakásán is egyedül maradtam vele, s ez elég 
volt ahhoz, hogy ne legyenek illúzióim a kettesben maradás
sal kapcsolatban, tehát nyilván csak annak örültem, hogy 
Feri kimarad a játékból, s az öröm kettőnké lesz csupán.

33 3 K irá n du lás



Még mielőtt az ajtókilincset lenyomtam, elhatároztam, hogy 
beugratom Irént.

Mikor beléptem hozzá, ugyanazt a pongyolát viselte, ame
lyet reggel, amikor a kirándulásra indultunk. Kedvetlen, bosz- 
szús arcot vá(gtaim, és úgy (kezdtem beszélni:

— Az előbb dr. J-vel találkoztam. Hát bizony nem valami 
kedvező híreket hozok. A bizottság néhány kifogást támasz
tott. Még legalább egy fél évig elpiszmoghatunk.

Irén arcára csalódás és elkeseredés ült ki: — Nem értem. 
Hiszen mi mindent a legnagyobb alapossággal ellenőriztünk.

— Tulajdonképpen dr. K-nak köszönhetjük az egész cir
kuszt — folytattam a játékot. — Hiszen ismered, tudod milyen.

— Nem értem — ismételte Irén. Egészen belesápadt az iz
galomba. — Mi baja tulajdonképpen?

— Hja, fiam, ha már te is annyi baklövést követtél volna el 
életedben, mint dr. K., te is féltékeny lennél mások eredmé
nyeire.

Ügy látszik, valami áruló jel szabadult ki az álarcként ma
gamra öltött rosszkedv mögül, mert Irén gyanút fogott.

— Te ugratsz engem.. .
— Persze, hogy ugratlak. Minden rendben van, Irén! Érted? 

Minden rendben van!
A kirobbanó öröm, amit annyira vártam, hogy mestersége

sen eltolva még fokoztam is egy kicsit, csak most szikrázott 
szét Irénből.

— Te vagy a legnagyszerűbb ember! A legkitűnőbb tudós! 
T e . . .

Hozzám ugrott, két keze közé fogta a fejemet, és jobbról- 
balról arcon csókolt; a harmadik csókot már én adtam neki 
a szájára. Nem húzódott el, de a szó igazi értelmében nem 
viszonozta a csókomat, nyilván csak nem akarta örömömet 
elrontani.

Én erre egészen magamhoz szorítottam. Egy pillanatig úgy 
rémlett, győztem, s ekkor az is átcikázott az agy velőmön, 
hogy már régen ezt kellett volna tennem, nem sokat teketó
riázni, hanem heves, elsöprő rohamot indítani, de mikor ész
revette, hogy kezem a lapockájáról a hóna alatt előrecsúszva 
a melle puhaságát keresi, s hogy a heverő felé igyekszem 
irányítani, egyszerre éreztem, amint tenyerét a mellkasom



nak feszítve el akar tolni magától. Fejét hátravetve igyeke
zett minél távolabbra kerülni az arcomtól. — Engedj el! — 
mondta levegő után kapkodva. — Engedj el!

Először tudomást sem vettem erről, de ellenállása nem er
nyedt megadássá. — Engedj el — ismételte —, engedj el!

— Eszemben sincs ...
— Engedj el! Engedj el, ha mondom!
— Irén! Hát nem érted, hogy én még most is . . .  ? És min

dig . . .  Eh, mit magyarázzak neked . . .  !
— De én nem.. .  Én nem akarom Ferit. . .
— Ki az ördög törődik most Ferivel?
— Én.
— Feri egy senki, úgy nulla.
Erre nem válaszolt. Egy-két másodpercig némán viaskod

tunk, s csak azután szólalt meg: — Hát mindenáron azt aka
rod, hogy könyörületből feküdjek le neked?

Ez a kérlelhetetlen józansággal megfogalmazott mondat 
jobban lehűtött,, és jobban meggyőzött a helyzet reményte
lenségéről, mintha teljes erejéből arcul üt vagy sípcsonton 
rúg. Elengedtem; két karom csüggedten hullott az oldalam 
mellé.

— Hát jó. Ahogy parancsolod. — Mint általában, most is 
az öngúny és a komédiázás pajzsa mögé menekültem. — Kö
szönöm, nem tartok igényt a részvétére, madame.

Irén a haját rendezgette:
— Ne hülyéskedj! — mondta. Az asztalon levő cigarettás

dobozt egy kicsit közelebb tolta felém. — Inkább gyújts rá! 
— Tökéletesen jellemző volt Irénre, hogy nem küldött el az 
előbbi jelenet után.

Gépiesen egy cigarettáért nyúltam; Irén is kivett egyet, 
ugyanazzal a szál gyufával gyújtottunk rá.

Egy kis ideig némán fújtuk a füstöt. A kék füstkarikák alig 
látszottak a félhomályba merülő szobában, de Irén arcát még 
jól láthattam; úgy nézett rám, mint egy makrancos, engedet
len gyerekre, akit végül mégis sikerült lecsendesítenie. Né
zése nagyon emlékeztetett egy nagynéném arckifejezésére, 
akinek a zongoráján egyszer ötéves koromban egy agarat 
ábrázoló kis porcelán dísztárgyat fedeztem fel. Én minden
áron ezzel akartam játszani, de nagynéném nem volt hajlan



dó a kezembe adni; amikor sírtam, toporzékoltam, majdnem 
ugyanezt mondta, és egészen ugyanígy: — Hallgass már el 
végre, inkább egyél cukrot! — s könnyektől sós ízű számba 
fehér selyemcukrot dugott. A ránk zuhant csendet és az életre 
kelt gyerekkori emléket annyira kínosnak és megalázónak 
éreztem, hogy már arra gondoltam, felkelek és távozom, de 
ekkor végre megszólalt Irén:

— Miért mondtad az előbb, hogy Feri egy nulla? — Hangja 
olyan volt, mint általában azoké, akik hosszú tűnődés után 
szánják el magukat egy kérdésre; bizonyos szorongást véltem 
felfedezni benne.

— Mert annak tartom. Mindig is ez volt róla a véleményem.
— De miért?
— Mi értelme, hogy részletesen kifejtsem neked? Rögtön 

azt mondanád, hogy már csak a helyzetemnél, az érzelmi be
állítottságomnál fogva sem lehetek tárgyilagos.

Irén alig észrevehetően mosolygott:
— De azért csak fejtsd ki! Ez most éppen érdékel.
— Hát jó. Mondd meg őszintén, mit csinált eddig Feri! Mire 

vitte? Mit mutatott fel? Semmi rendkívülit. Egy szürke, 
átlagos f e j . . .

— Na és ha átlagos fej?
— Nem tartozik igazán a mi világunkba.
— Hogy-hogy a mi világunkba? Mit akarsz ezzel mondani?
— Azt, hogy létezik egy szellemi réteg, amely még a tár

sadalmi osztályok teljes eltűnése után is megmarad, sőt sze
rintem éppen akkor jut igazán kifejezésre. És ebben a réteg
ben mi a legfelül állunk . . .

— És Feri — szerinted mélyen alattunk áll.
— A védőoltást mi ketten készítettük el.
— Feri pedig a maga dolgát végezte.
— Ügy van. Suhancokat és süldő lányokat tanított bakot 

ugrani, vagy különféle gyakorlatokra nyújtón és korláton. 
Ezek közül egyik-másik még az óriáskört is megtanulja. Hát 
ezt a két dolgot nem lehet egymással összehasonlítani.

Irén nem felelt mindjárt; csaík néhány órakettyenés után 
szólalt meg. Közben elgondolkozva nézett rám.

— Van valami embertelen abban, hogy te mindenkit csakis 
a szellemi képességei, az ambíciói és az elért eredményei



szerint mérsz. Szinte képtelen vagy megérteni, hogy másért is 
lehet szeretni valakit. Sokszor úgy érzem, te az átlagos embert 
nem is tekinted embernek

— Elég jól ismered a gondolataimat.
— És arra nem gondolsz, hogy a mi védőoltásunk, ha majd 

tömegesen alkalmazzák, elsősorban átlagos képességű emberek 
egészségét vagy éppen életét fogja megmenteni? Bizonyára 
nagyon ostobák, esetleg idióták is lesznek közöttük.

— Ezt már előre is sajnálom. Ha lehetséges lenne, én a ma
gam részéről nagyon szívesen készítenék olyan gyógyszert, 
ami ostoba emberek szervezetében hatástalannak bizonyul. — 
Ez a gondolat saját, legbelsőbb, házi használatra készült gon
dolataim közül való volt, amelyek rendszerint akkor születtek 
meg bennem, ha az emberek butasága miatt mérgelődtem, s 
így csakis dühös és elkeseredett hangulatom volt az oka, hogy 
kiszaladt a számon; normális körülmények között nem mond
tam volna ki. Irén néhány pillanatig elképedve meredt rám:

— Ogy látszik, ma abban élvezel, hogy a legcinikusabb ol
daladat mutatod meg.

Nem válaszoltam mindjárt, bár már elröppenni készült a 
nyelvem hegyéről egy mondat, amely még az eddigieknél is 
élesebb volt. „Te vagy az oka, hogy másban nem élvezhet
tem” — akartam mondani, de az utolsó pillanatban meggon
doltam magam. Túl ocsmánynak találtam, s az is eszembe ju
tott, hogy torz formában ezzel is a „könyörületesség”-re 
apellálnék; inkább egészen más értelemben válaszoltam:

— Az előbb te magad mondtad, hogy embertelen vagyok.
Irén mélyet szívott a cigarettájából, leeresztett pillákkal

maga elé nézett; a füstöt nem fújta el messzire magától, mint 
máskor, éppen csak kiengedte a száján, úgyhogy még sokáig 
ott gomolygott előtte. Tétován szólalt meg: — Bizonyos ér
telemben az is vagy.

— Hogy érted ezt?
— Ügy, hogy az igazi emberiesség nem szab feltételeket. 

Nem kérdezi, kikkel szemben emberies, nem válogat az em
berek között. Egy kicsit úgy van ez, mint a szerelemmel. Az 
ember nem kérdezi, hogy miért, nem analizál.

„Elméleteket gyártasz csak azért, mert nem akarod be
vallani, hogy elsősorban a nagyszerű hímet szereted Feriben. 
Egy orvosnőnél az ilyesmi határozottan nevetséges.” Ez ismét



afféle visszanyelt mondat volt, amit talán éppen azért nem 
mondtam ki, mert valami dacos, „És ha így van?” kezdetű 
választól féltem, bár ez a válasz különben is a példát illuszt
ráló mellékgondolatra vonatkozott volna. Az emberiességgel 
kapcsolatos főgondolattal pedig egyszerre nem volt kedvem 
vitába szállni. Ehelyett felálltam.

— Arról, amit az emberiességről mondtál, nagyon sokat 
lehetne vitatkozni — jegyeztem meg indulóban —, de sajnos 
most nem vagyok hangulatban hozzá. Ami viszont a szerelmet 
illeti, ma csupa kellemetlen dolgot mondhatnék neked. A leg
okosabb, ha távozom a bal fenéken.

Irén nem tartóztatott, de kikísért az előszobába.
— Te most haragszol rám? — kérdezte felvont szemöldök

kel. Hangja egy kicsit kihívó, majdnem felelősségre vonó volt, 
s ez azt jelentette, hogy nem lenne mindegy a számára, ha 
valóban haragudnék.

— Ahogy vesszük — feleltem, és ki akartam sietni az aj
tón, de Irén visszatartott:

— Kár, hogy így elrontottad a mai estét. Még csak nem is 
örülhettünk igazán.

— Ez nem csak rajtam múlott — jegyeztem meg, majd hir
telen, válaszát be sem várva, megkérdeztem tőle: — Mondd, 
miért nem akartad, Irén? — Olyan hangon kérdeztem ezt, 
mintha valami egészen jelentéktelen apróságot tagadott volna 
meg tőlem.

— Talán emlékszel, egyszer azt mondtam neked, nem tudok 
hazugságban élni.

— Már akkor az volt róla a véleményen, hogy úgy hangzik, 
mintha valami rosszul sikerült társadalmi drámából idéznéd.

— Ha egy megállapítás közhelyszerűen hangzik, az még nem 
jelenti, hogy nem fejezhet ki igazságot.

Ez a kijelentés újra felszította a bennem rejlő cinizmust. Ha 
valaki a közhelyek igazsága mellett állt ki, mindig ilyen han
gulat vett rajtam erőt. — Minek olyan nagy ügyet csinálni egy 
kis hazugságból? Mi mind a ketten elég értelemesek vagyunk 
ahhoz, hogy kellő módszerességgel tudjunk hazudni.

— Csakhogy az nem kis hazugság lenne. . .  — tétován 
mondta ezt, mintha nem tudná, helyes-e, ha erről beszél.

— Szóval nagy hazugság?
— Hagyjuk ezt!



— Ne hagyjuk! Utálom a tapintatot. Különösen, ha velem 
szemben nyilvánul meg. Tehát? Nagy hazugság? Olyan nagy, 
amit az én kedvemért nem lehet elkövetni?

— Inkább fölösleges és bonyolult. Amellett, hogy megcsal
nám Ferit, neked is színészkednem kellene.

Bár tudtam, hogy ezt fogja mondani, mégis összeszorult a 
torkom, néhány pillanatig szinte a síráshoz álltam közel.

— Értem — mondtam rekedt, majdnem elcsukló hangon. 
— Pontos a diagnózis. Csak azt mondd még meg, hogy akkor 
régen . . .  akkor színészkedtél?

Először hoztam szóba a régi kapcsolatunkat. Amióta isme
retségünk felújult, nagyon sok mindenről beszélgettünk, s 
eközben régi barátságunkról, iskolai és egyetemi éveinkről is 
szó esett, csak arról nem beszéltünk sohasem, hogy valaha 
szerettük is egymást, illetve, hogy volt idő, amikor (talán) 
Irén is szeretett engem. Ügy gondoltam, Irén hallgatólagos 
megegyezésnek tekinti, hogy ne érintsük ezt a kérdést, én 
pedig azért nem vetettem fel, mert úgy éreztem, szemében 
rokonszenvesnek tűnhet föl ez a „hősies” hallgatás, és egyszer 
talán éppen ezért kerülök közelebb hozzá. Irén válasza ismét 
nagyon bizonytalan volt:

— Nem.. .  illetve . . .  nem egészen . . .  Csak akkor még nem 
ismertem Ferit. . .

—  Értem.
Néhány másodpercig csendben álltunk; az előszobában egé

szen sötét volt már. Mikor Irén megszólalt, az ő hangja rém
lett szokatlanul fátyolosnak: — Hidd el nekem, hogy a barát
ság, amit teirántad érzek, szinte ugyanannyit jelent nekem, 
mint a Feri iránti szerelem. Nem is képzeled, hogy amíg távol 
voltunk egymástól, mennyit gondoltam rád, és mennyire örül
tem, amikor ismét összekerültünk.

— Értem — mondtam harmadszor is, de most már könnye- 
débb hangsúllyal. — Szóval mi Ferivel kiegészítjük egymást, 
egy-egy felet kapunk belőled.

— Ez valahogy így van . . .
— Ez szép. Csak az a baj, hogy nekem így mindig a férge- 

sebbik fél jut.
Most Irén hangja csuklott el; szemében dülös könnyek je

lentek meg. — Ma, úgy látszik, kiállhatatlansági rekordot



akarsz felállítani. Ilyen utálatos még sohasem voltál. — Hang
jában megbántottság rezgett.

— Tudom. Éppen azért megyek el. Jó éjszakát!
— Jó éjszakát!
Sietve mentem le a lépcsőn
Sokáig sétáltam, ugyanúgy, mint akkor régen az esőben, de 

most ragyogó kora nyári éjszaka volt; az égről gúnyos csilla
gok néztek le rám. Ügy rémlett, mintha kacagnának rajtam, 
és csúfondárosan ismételnék: „Portás vagy, portás vagy. Még
iscsak portás lettél, egészen közönséges portás.” Először arra 
gondoltam, beülök valahová, de aztán úgy éreztem, a vendé
gek nyüzsgése ugyanúgy idegesítene, mint a körülöttem zajló 
utcai forgalom. Így inkább a folyópartra mentem. Egy ideig 
a korlátnak támaszkodva álltam, majd lementem a lépcsőn 
az alsó rakpartra. Sokáig üldögéltem az alsó lépcsőfokok egyi
kén, egymás után szívtam el a cigarettáimat. Itt csend volt, a 
város zaja csak távoli, letompított visszhangként jutott el 
hozzám, csupán a hullámok partot mosó csobbanása hallat
szott. Egy nulla, egy nulla — ismételtem magamban mind
untalan —, egy nulla, aki fölébem került. Egy izmos, erőteljes, 
sőt rokonszenves középszerűség, aki közénk tolakodott. Milyen 
jogon, milyen jogon? . . .

Ezt kérdeztem magamban ott fenn a hegytetőn is.

V

A „nulla” néhány lépéssel előttem állt, magasan és erőtelje
sen, már percek óta szinte teljesen mozdulatlanul, egészen a 
meredély szélén, úgy, hogy ha még egyet lép előre, az üres 
levegőbe lépett volna. Szemmel láthatóan teljesen belemerült 
a táj szemlélésébe. Világosbarna, rövid ujjú sportinge átizzadt, 
és a testéhez tapadt, a verejtéktől átitatta részeken sötétebb 
volt, mint máshol, és keskeny, éles ráncokat vetett, mint a 
nedves textilnemű általában. A szél most a homlokára fújt, 
és ismét hátrasimította haját, amit az előbb felborzolt.

Vajon fázik-e? — tettem fel magamban a kérdést, ahogy 
izmos vállas alakját elnéztem. Érzi-e a hideg szelet a bordáin, 
mint én? Nem mutatta jelét a fázásnak, nem húzta össze ma



gát; egyenesen állt, szinte mereven. Hallgatott. Még mindig a 
kilátásban gyönyörködött. Én már eluntam; szívesen vissza
fordultam volna, elsősorban a kellemetlen szél miatt. De még
sem szóltam semmit; nem akartam sürgetni, magam sem tu
dom, miért. Csak álltam, és idegesen ropogtattam az ujjaimat; 
ezt csak olyankor tettem, ha nem volt asztal előttem, máskü
lönben annak a lapján dobolgattam volna.

Ügy áll, mint valami kakas a szemétdobján — tűnődtem to
vább egy kissé bosszankodva, amiért nem valami kevésbé el
csépelt hasonlat jut az eszembe. Éppen csak hogy nem kuko
rékol. Tetszeleg magának, délceg pózokban tetszeleg. A hős a 
hegytetőn, Hillary a Mount Everest csúcsán. Egészen a szikla 
szélére merészkedik, hogy megmutassa, erre is van bátorsága. 
Ügy viselkedik, mint egy kérkedő, mámoros, önmagától meg- 
ittasult kamasz. Pöffeszkedik vele, hogy nem szédül.

A szédülés fogalma egy pillanatra azt a gyerekkori élmé
nyemet juttatta eszembe, amelyet „fordított szédülésnek” ne
veztem magamban. Három éves múltam akkor, az apámmal 
voltam a városban, kerékpáron vitt magával; útközben vala
miért betért a gőzmalomba. Letett a nagy, téglázott udvaron, 
amelyet három oldalról vettek körül a szürke, emeletes ma
lomépületek, s ahol néhány, zsákokkal megrakott társzekér 
állt; levett a bicikliről, talpra állított, és meghagyta, maradjak 
ott a kémény mellett. Külön figyelmeztetett, nehogy a lovak
hoz menjek. Szót fogadtam, és ott maradtam a kémény köze
lében, amely ott állt az udvaron, minden ódáiról szabadon, 
úgyhogy egészen körül lehetett járni. Többször is körültipeg- 
tem, azután megálltam, és felnéztem rá. A hatalmas, vörös tég
lából épült malomkémény óriásin, égbe veszőn, irtóztatón me- 
redezett mellettem, s én csak néztem fel rá, megbabonázva, 
szinte hipnotizáltban, nem tudtam levenni róla a tekintetemet, 
és akkor egyszerre úgy rémlett, hogy fenn inogni kezd a ké
mény, először csak egészen picit, alig észrevehetően, de aztán 
egyre jobban, mind nagyobb lengéseket végezve. Hirtelen visí
tani kezdtem, és futásnak eredtem; el a kéménytől, minél tá
volabbra! „Eldől a kémény” — sikítottam. Észre sem vettem, 
hogy egyenesen az egyik társzekér felé tartok, amely éppen 
akkor indult meg, a lovak csattogó patkókkal az első lépéseket 
tették. Egy felgyűrt ingujjú, zsákkötényes ember fogott meg,



még idejében elkapta a karomat. Aztán előkerült az apám; be
vitt az irodába, és egy pohár vizet itatott velem. Emlékszem, 
ezt a fajta szédülést kisebb mértékben máskor is éreztem. Ha 
véletlenül a nappali szobánk díványán feküdtem, gyakran úgy 
tetszett, a falon levő nagy, alföldi tanyát ábrázoló festmény 
meginog, és rám készül zuhanni. Az igazi, felülről lefelé való 
szédüléssel kapcsolatban nem tudtam egy esetre sem vissza
emlékezni. Nem emlékeztem, hogy emeletes házak erkélyén 
állva, illetve kutakba pillantva vagy padlásról letekintve szé
dültem volna, s így nem tudtam elég intenzíven elképzelni, 
mit érezne Feri, ha szédülni kezdene.

Mert hátha mégis szédül — szaladt keresztül az agyamon 
—> vagy éppen most, a következő pillanatban vesz erőt rajta 
a mélységiszony, és kezd el szédülni. Olyan hetykén, pökhen
dien áll a szikla szélén, hogy megérdemelne egy kis szédülést, 
egy kis leckéztetést az elbizakodottságáért. Néhány pillanatig 
azt kívántam, bárcsak valóban szédülne egy kissé; nem na
gyon, csak éppen annyira, hogy ijedten hátraugorjon, és ré
mülten a halántékára szorítsa kezét.

És ha leszédülne? — szőtte tovább képzeletem a maga játé
kát. Ha mondjuk mondjuk a teste váratlanul előrebukna, talpa 
elválna a földtől, és lefelé kezdene zuhanni? Vajon meddig 
esne? Hol akadna meg?

Egy lépéssel előre mentem, de még mindig jóval hátrább 
álltam Ferinél. Lepillantottam a lejtőre. Itt a nyugati oldalon, 
közvetlenül a csúcs alatt körülbelül nyolcvan fokos a hegy
oldal esése. Először körülbelül húsz métert gurulna lefelé — 
állapítottam meg —, semmi esetre sem lenne képes megállni 
vagy megkapaszkodni; azután talán nyolc métert szabadon 
esne, mert azon a szakaszon határozottan függőleges a szikla
fal; majd egy egyenetlen, úgy negyven méter hosszú, mintegy 
hatvanöt fokos lejtőn gurulna ismét, végül elérné azt a talán 
öt méter széles sziklapárkányt, amely kissé befelé lejt. Itt 
okvetlenül fennakadna, de akkor. . .  már nem lenne benne 
élet.

Milyen egyszerű lenne! Minden megoldódna.
örülnék, ha meghalna? — hasított belém az önmagámnak 

feltett kérdés. A halálát kívánom? Valóban nem sajnálnám, 
ha lezuhanna? Még úgy sem, ahogyan egészen idegeneket



szokás sajnálni? Mint a kórházban meghaló ismeretlen betege
ket? Vagy mint a rádióhírböl hallott távoli repülőszerencsét
lenség áldozatait? Valóban a halálát kívánom?

Míg ezekre a szökőárként feltóduló kérdésekre választ ke
restem, emlékezetem képernyőjére ismét a múlt vetített egy 
képet: Boris néni jutott az eszembe, az öreg koldusasszony, aki 
hetenként egyszer, majdnem mindig ugyanazon a napon, rend
szeresen eljárt hozzánk. Borzalmasan öreg volt már, és egé
szen kétrét görnyedve járt; szinte ma is hallom görcsös bot
ját, ahogy kertünkben, a házunk mentén húzódó keskeny 
téglajárdán kopog. Én rettenetesen irtóztam tőle, mert hihe
tetlenül piszkos volt, de főleg azért, mert valami elviselhetet
len bűzt árasztott; ma már úgy sejtem, hólyagbénulása volt. 
Bár mindig tudta, hogy kap valamit, mégis mindig elsírta 
ugyanazt a szöveget: „Áldja meg a kis Jézus a nagyságát! 
öreg, beteg asszony vagyok, jobb is lenne már nekem a föld 
alatt, de azért a mennybéli Űristen megfizeti, ha . . . ” Egyszer, 
rögtön azután, hogy elköszönt, megjegyeztem: — Tényleg, 
meghalhatna már ez a Boris néni.

Anyám szórakozottan válaszolt: — ö  is szeret még élni.
— Az előbb azt mondta, jobb lenne már a föld alatt.
— Azt ő csak úgy mondta. Nem gondolta komolyan.
— De amikor olyan büdös. . .
Anyám feddőleg szólt rám: — Nem szabad senkinek sem a 

halálát kívánni.
Ogy hiszem, minden meggyőződés nélkül mondta ezt, nyil

ván csak kötelességérzetből, mert úgy vélte, egy gyereknek, a 
fiának csakis ezt mondhatja, de bennem mégis mindig ez a 
mondat kelt életre, ha tetten értem magamat, hogy valakinek 
a halálát kívánom. Akkor is erre gondoltam, amikor medikus 
koromban egy vita során szenvedélyesen kardoskodtam az 
euthanasia mellett, s akkor is, amikor ott álltam néhány lé
pésnyire Feri mögött a csúcson. De aztán elűztem ezt a hívat
lanul feltolakodó emléket, és tovább szőttem gondolataim há
lóját:

Hazudnék magamnak, ha azt állítanám, hogy nem kívánom 
Feri halálát. Csak a tényeket leplezném magam előtt, szebbé 
festeném a lelki önarcképemet annál, amit a valóság mutat. 
Mert amit az előbb elképzeltem, valóban megoldást kínálna,



hiszen Feri után én állok a legközelebb Irénhez, sőt sok do
logban közelebb is állok hozzá Ferinél. Közös a munkánk, a 
védőoltással kapcsolatos sikerünk s az egész egybefonódó isko
lai múltunk, az egykori szerelmünk, ami mégiscsak létezett. 
Mindez ezernyi szállal kapcsol össze bennünket, engem jogo
sít fel mindenre, ami Irén, és mégis elébem áll valaki, aki . . .  
Akkor egyedül én maradnék, senki más nem jöhetne számí
tásba, nem maradna Irén számára más, csak én. Képtelenség, 
hogy ne akarnám ezt; lehetetlen, hogy ne örülnék ennek, mert 
akkor fokozatosan az is felém fordulna Irénben, ami most Fe
rire tekint. Feriből csak az emlék maradna meg Irén számára, 
s én ezt az emléket nem is bántanám. Tiszteletben tartanám, 
mindig a legnagyobb megbecsüléssel emlegetném Ferit, és 
figyelmesen hallgatnám Irént, ha beszél róla. Színészkednék. 
Bár lehet, hogy nem is kellene színészkednem, hiszen az eset 
szörnyű lenne, kétségtelenül engem is megrázna, s a tragédia 
bekövetkezte után bizonyára őszintén sajnálnám, vagy leg
alábbis képes lennék arra az öncsalásra, amire most képtelen 
vagyok. Ezt már az is előmozdítaná, hogy rettenetesen sajnál
nám Irént, s miközben sajnálnám, rettenetesen szeretném. 
Amellett akkor a megpróbáltatásban én lennék a támasza, én 
vigyáznék rá, hogy átvészelje a válságot. Igazi barátként mu
tatkoznék meg, aki minden lépésére vigyáz. Az is lennék, azo
nosulnék a szerelemmel. És Irén látná, ki vagyok. . .  illetve 
azt, aki lenni akarok. Egyszer talán azt mondaná: „Ha te nem 
volnál. . . ” Vagy talán nem is mondaná, csak a szeme beszélne. 
Én pedig várnék. Várnék, amíg a feledés fibrinje egyre vas
tagabb vart épít a lélek sebére, s tovább is, amíg lehull, és a 
heg fokozatosan tisztulva mind simábbá válik. Nem sietnék; 
tudnám, mire várok. Csak várnék, egyre várnék. . .

Közben Ferit néztem. Megmozdult, de nem fordult meg, csak 
testsúlyát helyezte át jobb lábáról a balra, úgyhogy most az 
állt feszesen, szilárd oszlopként, s a jobb tört meg; ahogy tér
dét hanyagul előretolta, térdhajlásában ráncokat vetett a nad
rág. Feri még semmi jelét sem mutatta annak, hogy meg akar 
fordulni; tekintete szinte odaragadt az előtte kitáruló széles 
völgyhöz. Egyetlen szót sem szólt.

Megborzongtam. Néhányszor talán a fogam is összekoccant; 
lehet, hogy a csípős szél miatt, de lehet, hogy azért, mert el



képesztettek a saját gondolataim. Egyszerre szükségét éreztem, 
hogy cafatokra tépjem ezt a nyomasztó, eszeveszett gondola
tokat szülő csendet, s ezért szavak után tapogatóztam. Valamit 
mondanom kellene Ferinek — gondoltam —, valami egészen 
mindennapi mondatot kellene kiejteni a számon, s máris vége 
lenne ennek a lidérces varázsnak. De miről beszéljek? Mond
jam, hogy gyönyörű a kilátás? Hogy ragyogó idő van, szeren
csés napot fogtunk ki? Hogy sajnálom, amiért Irén nem jöhe
tett velünk? Hogy tiszta a levegő? De mindezt már mondtam 
ma, talán többször is. Vagy hívjam fel Feri figyelmét a völgy
ben parányi, fekete hernyóként kúszó vonatra, amelyet bizo
nyára nélkülem is lát?

Miközben ezt latolgattam, gondolataim gépiesen visszaugat
tak arra a vágányra, melyet csak néhány pillanattal ezelőtt 
hagytak el, ugyanakkor valami elképzelhetetlen sebességet is 
vettek föl, úgyhogy a leggyorsabb hadarással sem lehetne kö
zölni őket:

Mi lenne, ha én lökném le? Mondjuk, egy hirtelen mozdulat
tal a háta mögé ugornék, s a két tenyeremmel, karjaimat előre
feszítve taszítanék egyet rajta. A váratlan lökéstől kétségtele
nül előrebukna, semmi esetre sem lenne képes megtartani az 
egyensúlyát; a mélység közvetlenül előtte tátong, talán mind
össze tizenöt centire a cipője orrától. . .  S aztán lenn azt mon
danám, szerencsétlenség történt. . .  Bár mégsem ez lenne a 
legcélravezetőbb megoldás. Hátha a lendülettől én is utána 
zuhannék.

Talán sokkal jobb lenne, ha valamilyen okból leguggolnék, 
talán, hogy felvegyem az öngyújtómat, amit előzőleg leejtenék, 
s akkor hirtelen megragadnám mindkét bokáját, és magam 
felé rántanám. Kirántanám talpa alól a talajt; hegymászó
cipőjének szegei bizonyára élesen, idegtépőén csikorognának 
a sziklán . . .

Nem. Ez sem jó. A szikla felülete egyenetlen, s a cipőszögek 
talán nem is csúsznának el olyan könnyen; beékelődnének a 
szikla repedéseibe. Nem bukna el mindjárt, talán még meg
fordulni is lenne ideje. S akkor rám nézne . . .  Lehet, hogy még 
mellbe tudnám taszítani, de rám nézne . . .  Rám nézne . . .

Inkább a hegymászóbottal löknék egyet rajta. A hátizsák
ján. így aránylag elég távol maradnék tőle, s még ha a len



dülettől el is vágódnék, akkor is fennmaradnék. Igen, ez lenne 
a legjobb. Ezt innen, erről a helyről is megtehetném. Legfel
jebb csak oldalt kellene lépnem egyet, hogy pontosan a háta 
mögé kerüljek . . .

Nem, nem vagyok képes megtenni. Aki ennyit töpreng, az 
képtelen a cselekvésre. Maradt még egy kevés a lelkiismere
temből. Ha egy pillanatra el is tudnám altatni, tudom, hogy 
a jövőben minden percem, minden lélegzetvételem . . .

És mégis, ha azt mondanám, most nem törődöm semmi más
sal, csak ezt a feladatot látom magam előtt, amit most végre 
kell hajtanom, s aztán majd meglátjuk, a további feladatok 
később jönnek, mert most csak az a fontos, hogy ezt a „nullát” 
letöröljük, hogy valóban azonossá váljon önmagával? Csak az 
a fontos, hogy én ne legyek „portás” többé. . .

Mi van velem? Csak lenne vége ennek a hallgatásnak, csak 
jutna már eszembe valami épkézláb mondat! Vagy fordulna 
meg, és szólna már valamit hozzám! Csak egy szót! Akármi
lyen hülyeséget!

De még mindig csak áll, még most sem fordul meg. Hogy 
lehet ennyi ideig bámészkodni?

Miért nem mozdul már meg? Miért nem szól valamit?
Csak áll. Mozdulatlanul. Mintha szobor volna. Mintha kép

telen lenne megmozdulni. És hallgat. Mintha szólni sem tudna.
Áll és hallgat.
Mióta?
Ki tudja?
Két perce? ö t perce? Tíz perce?
Nem. Régebbtől, sokkal régebbtől.
Egy órája? ö t  órája?
Régebbtől, sokkal régebbtől.
Egy napja? Tíz napja? Évek óta?
Örök időktől fogva. És mindig is így fog állni.
Mindig. Örökké . . .
Ha egy percen belül nem mozdul meg. . .
Az órámra néztem. Tik-tik-tik — alig hallhatóan ketyegett. 

A parányi másodpercmutató éppen abban a pillanatban hagyta 
el a harmincas számot, amikor nézni kezdtem; hamarosan el
érte a negyvenest, az ötvenest, majd a hatvanast, azután se



besen közeledett a tízes felé. Ha újra eléri a harmincast. . .  
Egyszóval, ha Feri nem mozdul meg addig:

Megmozdult.
Amikor felém fordult, valami belső, visszafojtott nevetés 

buggyant ki belőle. Egy kicsit mandulavágású szeme még kes
kenyebbre húzódott össze. Valami nevetséges gondolata támad
hatott.

— Mit nevetsz? — kérdeztem iszonyodva.
Különös, de nem vette észre mindjárt arckifejezésem elvál

tozását. Nevetésével küszködve kezdett beszéni:
— Képzeld, mi jutott eszembe! Furcsa tákolmány az ember 

agya. Állok, gyönyörködök, nem tudok betelni a látvánnyal, 
s akkor egyszerre az ötlik fel bennem, hogy. . .  — Egyszerre 
elkomorodott. Tekintete megdöbbenést fejezett ki. — Te, mi 
van veled?

— Mi lenne? Semmi bajom sincs.
— Halálsápadt vagy. Egészen kék az ajkad.
— Észre sem vettem. Semmit sem érzek.
— Dehogynem. Látom, hogy reszketsz. Szédültél?
— Nem . . .  dehogy . . .  csak a szél. . .
— Persze. Fáztál. Elég hideg szél van itt.
— Igen, egy kicsit kellemetlen . . .
— De hát miért nem szóltál, hogy fázol? Ha tudtam volna, 

nem ácsorogtam volna ilyen soká. . .
— Nem akartam elrontani az örömödet. Láttam, mennyire 

élvezed a kilátást. És nekem is tetszett. . .
— No, gyerünk lefelé! Néhány méterrel lejjebb már telje

sen védve leszünk a széltől. Óvatosan! Vigyázz, hova lépsz! 
Ejnye! Te alig állsz a lábadon, imbolyogsz. No, csak támasz
kodj rám! Egész nyugodtan . ..!

Ahogy megfogtam a karját, valami megnyugtató biztonságot 
találtam benne, szilárd támaszt, amire építeni lehet. Jólesett, 
hogy eleven emberbe kapaszkodhatok, olyan valakibe, aki biz
tosan áll a lábán. Ezenkívül valami olyan meleg, emberi érzés 
is elfogott Feri iránt, amit még sohasem éreztem. Talán Irén 
is valami ilyesmit érez iránta — ötlött eszembe egy pillanatra 
—, bizalmat. Ez az érzés már szinte arra hasonlított, amit a 
vízből kimentett érez megmentője iránt. Vajon kit mentett



meg, amikor éppen a döntő pillanatban fordult felém? önma
gát-e vagy engem?

Lefelé indultunk. Lábunk óvatos tapogatózással keresett tám
pontot magának. Néhány percnyi szédületem hamar elmúlt, 
de azért éreztem, lefelé sokkal nehezebb lesz az út. Minden 
lépésünkre vigyázni kellett.

*

Néhány perccel két óra után ebédeltünk. Mintegy százötven 
méternyire a csúcs alatt helyezkedtünk el; itt már tökéletes 
szélárnyékban voltunk, s újra zavartalanul érezhettük a nap 
melegét, az átforrósodott sziklák kályhaként árasztották a hő
séget. A hely, ahol letelepedtünk, kis, medenceszerű sziklamé
lyedés volt, teraszra emlékeztető, alakzat, hátsó egyenes olda
lát meredek 'Sziklafal zárta el, míg a többi oldalról félkör alak
ban körbefutva egyenetlen, néhol befelé lejtő, másutt lépcső
zetesen elhelyezkedő, kerítésszerű sziklák határolták. A mé
lyedés legfeneke majdnem egészen sík volt; itt kuporodtunk 
a földre terített takarókra. Májpástétomos kenyeret és sonkás 
szendvicset ettünk, bár ami engem illet, kiszáradt nyelőcsö
vemen csak kínos megerőltetéssel csúsztak le a falatok. Még 
mindig annak hatása alatt voltam, ami fenn a csúcson játszó
dott le bennem. Mi lett volna, ha nem éppen akkor fordul meg? 
— kérdeztem minduntalan önmagáimtól. Ha vár még, mond
juk egy fél percet, vajon megtettem volna-e? Egy pillanatban 
úgy rémlett, nagyon is közel álltam a cselekvéshez, a másik
ban még a szándék is képzelődésnek tetszett. Az átmeneti 
émelygés és rosszullét megszűnt, de koponyámban valami lük
tetés maradt belőle; ha egy pillanatra lehunytan a szememet, 
apró, belső fényék viliództak a szemhéjam mögött, többször 
ismét az anyám egy kicsit szórakozottan oktató hangját hallot
tam: „Nem szabad senkinek sem a halálát kívánni.” Okvetetlen- 
kedő lelkiismeretemet ellenérvekkel igyekeztem letorkolni: 
Talán nincs is ember, aki legalább egyszer életében ne kívánta 
volna valaki halálát, vagy ne szeretett volna megölni valakit. 
Bizonyára ezzel is úgy vagyunk, mint az öngyilkossággal, ami 
azonban — ha olykor komolytalan formában is — mindenki
nek az életében felvetődik egyszer. Csupán a szándék miatt,



el nem követett dolgok miatt fölösleges lelkifordulást érezni; 
az ilyesmi a „bűnös gondolatiról formált elavult vallási 
szemlélet maradványa. Az ember nem mindig tehet arról, amit 
gondol, de ezenkívül a gondolatai külön zárt világot is képez
nek a számára, s ebből annyit tár fel mások előtt, amennyit 
akar. A lényeges az, hogy a tett küszöbe előtt megálljunk. 
Csak az a kérdés, hol fekszik ez a küszöb. Nehéz meghatá
rozni a pontos helyzetét. Lehet, hogy én az előbb egyik lá
bammal már át is léptem rajta . . .

Evés után még üldögéltünk egy kicsit. Tagjaimban fáradt
ság zsibogott; máris érezni kezdtem az izomláz első jeleit. Né
hány apró tünet Ferinél is kimerültségről árulkodott; gyakran 
pislogott, ásított is néhányszor. Részben azért, hogy gondola
taimat elűzzem, és zavart, mardosó hangulatomnak véget ves
sek, részben pedig azért, hogy ezt Feri elől elleplezzem, beszél
getést kezdeményeztem. A legvégső eszközhöz nyúltam: vicce
ket kezdtem mesélni. Nagyobbrészt diák-vagy medikuskorom
ban felszedett viccek voltak, mert az újabban hallottakat nem
igen jegyeztem meg; igyekeztem azokat kiválasztani, amelye
ket még nem meséltem Ferinek. Ez jobbára sikerült is, mert 
a sziklafalak gyakran visszhangoztak Feri nevetésétől. Azután 
ő mesélt néhány viccet; sokkal többet tudott, mint én, és job
ban is adta elő őket. Az árnyalati hangulatok, a leplezett indu
latok felismeréséhez sohasem volt tehetsége (talán mert a 
„hátsó gondolat” fogalma idegen volt a természetétől), s így 
teljesen észrevétlen maradt előtte, hogy látszatra könnyed 
modorom csak magamra erőltetett póz, a vicceimen és az ő 
viccein való nevetésem pedig csupán könnyű és kissé szeny- 
nyes habként úszik érzésvilágom sötét vizeinek felszínén. Ez, 
bár részben megnyugtatott, egyben emlékezetetett is arra, 
mennyire ki lehettem vetkőzve magamból ott fenn a hegytetőn, 
hogy akkor mégis felfigyelt rá.

Időközben egy gyíkra lettünk figyelmesek. Egy keskeny 
sziklahasadékból bukkant elő, fürgén futott néhány métert, 
azután megállapodott egy sziklán; sütkérezett, láthatólag él
vezte a nap melegét. Mintegy tizenöt centiméternyi kis állat 
volt, alig néhány méternyire tőlünk; jól megfigyelhettem. 
Egészen más fajta volt, mint amilyet én ismertem. Mintázata 
lényegesen különbözött az eddig látottaktól. Azok a gyíkok,
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melyeket odahaza az erdőben találtam néha, teljesen más szí
nezetűek voltak. Madjnem egyszerre vettük észre mind a ket- 
ten; mikor fel akartam hívni rá Feri figyelmét, rájöttem, hogy 
ő is látja már. Felkelt, és lopakodva néhány lépést tett feléje; 
szerette volna megfogni, de az állatka még idejében észrevette, 
és eltűnt a kövek között. Feri egy kicsit bosszankodva jött 
vissza hozzám, legyintett, majd egy gyerekkori élményét kezdte 
mesélni egy gyíkról. Nem tudtam pontosan követni a történet 
fonalát, mégis úgy tettem, mintha mindent értenék. A még 
mindig meglevő belső kavarodás megakadályozta, hogy fi
gyelni tudjak, de Feri kellemes baritonja meleg hullámokban 
ömlött a fülembe, s ebben volt valami simogatóan jóleső, meg
nyugtató. Néha szinte elérzékenyültem a gondolattól, hogy itt 
van mellettem, egészséges és semmi baja sem történt. Elve
szett és újra megtalált lény volt a szememben.

A pihenő nem tartott soká. Fáradt tagjaink ugyan még ma
rasztaltak volna bennünket, de egyébként minden ésszerű 
meggondolás amellett szólt; hogy minél előbb folytassuk utun
kat. A sziklákon lefelé csak nagyon lassan haladhattunk, s ezért 
igyekeznünk kellett, ha még sötétedés előtt vissza akartunk 
térni. Bukdácsolva újra elindultunk tehát; egyes helyeken 
kénytelenek voltunk négykézláb, hátrafelé ereszkedni. Ormót
lan, egymásra hajigáit sziklák között haladtunk, keskeny ha- 
sadékokon bújtunk keresztül. Csak lassan jutottunk lejjebb, 
de felpillantva láttuk, hogy a vad sziklatarajok ismét egyre 
magasabban merednek fölöttünk; letekintve észrevettük, hogy 
mind közelebb érünk a zöld színek birodalmához. Most is Feri 
haladt elöl, ugyanúgy, mint felfelé menet; időnként tanácso
kat adott, hová lépjek, s bár ezek sokszor pattogón, vezény- 
szószerűen hatottak, mégis jónak láttam követni őket. A verej
ték ismét patakokban szakadt rólunk.

VI

— Most megint háttal előre! — adta ki Feri az utasítást. 
Egy veszélyes lejtőhöz vagy inkább meredek sziklafalhoz ér
tünk. Ekkor már több mint két órája ereszkedtünk lefelé. 
Négy óra tíz perc volt. Jól emlékszem, tudom, hogy az órámra



néztem. Egészen a lejtő szélén álltunk, talán egy méternyire 
volt a lábunktól.

— Te itt akarsz lemenni? — kérdeztem bizonytalanul. — 
Nem lenne okosabb, ha körülmennénk? — Eddig általában 
pontosan követtem Feri tanácsait, de most kétely merült fel 
bennem. Aggódva néztem le a mélybe. Hirtelen töréssel sza
kadt le itt a szikla vagy harminc métert, meredeksége nyolc
van-nyolcvanöt fokos volt; az előttünk álló út semmi jóval 
sem kecsegtetett.

— De így elég sok időt nyernénk — érvelt Feri.
A sziklafal egyenesen délnek nézett, arrafelé, ahol az üdülő 

volt; az indítványozott „körülmennénk” viszont azt jelentette 
volna, hogy több mint háromszáz métert haladunk kelet felé, 
s csak azután fordulunk ismét déli irányba. Feri elképzelése 
kétségtelenül megrövidítette volna az utat, de én nagyon koc
kázatosnak találtam. — Nekem semmi kedvem sincs a nya
kamat törni — ellenkeztem most már határozottan —, és 
neked sem ajánlom.

— Ez a lejtő nem olyan veszedelmes, amilyennek látszik — 
magyarázta Feri. — Nézd meg jobban! Mindenütt találsz 
helyet, ahová a lábadat teheted, és ahol megkapaszkodhatsz. 
Máis volna a helyzet, ha sima volna. . .

A sziklafal valóban egyenetlen, zegzugos felületű volt, 
számtalan kiszögeléssel és bemélyedéssel, amely mind támaszt 
nyújthatott volna a lábunknak és kapaszkodásra alkalmas 
helyet a kezünknek, de engem ez egy csöppet sem nyugatott 
meg. Minél tovább néztem a meredeket, annál nyaktörőbbnek 
látszott; ugyanekkor valami képtelen, esztelen, de a maga 
képtelenségében mégis logikus gondolatmenetű gyanú is be
lém fészkelte magát egy pillanatra. Ugyan miért olyan fon
tos Ferinek, hogy éppen itt menjünk le? — nyilallt belém a 
kérdés. Mialatt vitatkoztunk, már elég szép utat megtettünk 
volna „körül” , ugyanazon az úton, amelyen felfelé jöttünk. 
Talán valami külön oka van rá, araiért éppen itt akar lemenni. 
Hátha biztosan tudja, hogy neki semmi baja sem lesz, de arra 
számít, hogy én . . .  mondjuk megcsúszik a lábam és . . .  Nem 
ismerhettem a szándékát, a titkos gondolatait, ö  talán sejtette 
az előbb, mit forgattam én a fejemben? Miért nem gondol
hatna ő is arra, amire én gondoltam? Talán mégis féltékeny



rám; azt hiszi, hogy Irén meg én . . .  Lehet, hogy hitelt ad a 
pletykáknak, amelyek a laboratórium táján keringenek ró
lunk, és amelyekből (sajnos) egy szó sem igaz. Vagy ha nem, 
hát féltékeny a múltra, és féltékeny lelkileg, érzi, hogy van
nak körök, amelyek csak engem és Irént zárnak körül, s 
ezeken ő kívül ál l . . .  Ismét egy hatványozott sebességgel 
száguldó gondolatsor volt ez, élettartama csupán másodper
cekre terjedt; mire megszólaltam, miár tisztában voltam, hogy 
tökéletes esztelenség: — Édes öregem, én ennek nem vágok 
neki.

— Talán már megint nem jól érzed magad?
— Tökéletesen jól érzem magam, de erre nem vállalkozom.
— Pedig itt egészen könnyen le lehet ereszkedni.
— Hát nekem nem ez a véleményem.
— Már engedd meg, de ehhez én értek jobban! Több gya

korlatom van az ilyesmiben.
Ez a megjegyzés gyönyörűen kitapinthatóvá tette makacs

ságának okait, egyszerre megértettem, mennyire fontos neki, 
hogy ehhez „ő ért jobban” . Olyan tökéletes tünet volt ez, 
hogy egy cseppnyi diadalmas gúnyt lobbantott lángra ben
nem. A következő mondat teljesen automatikusan ugrott ki 
belőlem; abban a pillanatban nem gondoltam rá, mennyire 
megnehezítem számára a visszavonulást: — Nem állítom,
hogy nem értesz jobban, de ebben az esetben mégis tévedsz.

— Ha akarod, bebizonyíthatom, hogy nem tévedek. Be is 
fogom bizonyítani . . .

— Te csak ne bizonyíts semmit! Inkább gyere! — mutattam 
kelet felé. — Csak vesztegetjük az időt.

— De én meg akarom mutatni neked, hogy nincs igazad. 
Téged, persze, nem kényszeríthetlek, ha nem mersz rá vál
lalkozni. Te csak indulj szépen körül, én pedig lemászok itt, 
s aztán lenn találkozunk.

— Mondd, meguntad már az életedet? Vagy esetleg nagy 
kedved van eltörni a hátgerinced, s a hátralevő éveidet toló
kocsiban eltölteni? Miért hülyéskedsz?

— Ti orvosok azért vagytok gyávák, mert túlságosan is
meritek a következményeket.

— Te pedig azért vagy esztelenül vakmerő, mert fogalmad



sincs a következményekről. Egyszóval ne komédiázz! Gyere 
már!

Egy lépést tettem a tőlem javasolt irányban, abban a re
ményben, hogy észre tér, és követni fog. De nem tette meg, 
ehelyett fogta, a hegymászóbotját, és lehajította a szikláról, 
mivel itt, ezen a lejtőn semmi hasznát sem vehette, majd 
néhány pillanatnyi gondolkodás után lecsatolta hátizsákját — 
ebben egy összehajtott takarón kívül semmi egyéb nem volt 
már —, és azt is előreküldte. Minden kétséget kizáróan je
lezte, hogy kitart eredeti szándéka mellett.

Olyan vagy, mini: egy rossz gyerek — akartam neki mon
dani, de aztán, magam sem tudom, miért, egy szót sem szól
tam. Pedig lehet, hogy éppen ezzel tarthattam volna vissza. 
Tiaílán eűneveti magái:, és azjt mondja: „Igazad van” . De én 
csak hallgattam, és néztem, ahogy kimegy egészen a szikla
párkány peremére, óvatosan leereszti az egyik lábát, majd, 
miután mindkét kezével megkapaszkodott, a másikat is. Arcán 
valami daccal elegyedett aggodalom tükröződött, olyan be
nyomást tett rám, mintha maga is érezné vállalkozása koc
kázatos voltát, de igyekszik nem venni tudomást erről. 
Csendben figyeltem, ahogy néhány másodpercig egész felső
testével ráfekszik a sziklára, és azután is, mikor már csak a 
két keze volt fenn, s csupán a fejét és a vállát láttam belőle. 
Aztán egészen eltűnt a sziklafal mögött.

Nem indultam el lefelé a másik úton, ahogy Feri meg
hagyta nekem. Egy ideig mozdulatlanul álltam, aztán egészen 
a sziklafal szélére merészkedtem; itt egy alacsony, mellvéd
szerű képződmény húzódott. Miután térdre ereszkedtem, két 
könyökömet erre fektettem rá; ebben a testhelyzetben töké
letesen védve voltam a szédüléstől. Valaha a nagyapámék 
gémeskútjába pillantottam így le, azzal a különbséggel, hogy 
akkor állva könyököltem rá a kútkávára. Emlékszem, a kút- 
ban mindig szinte teljesen sötét volt, rendszerint csak egy 
keskeny, csillogó fénykarika jelezte, hol kezdődik iá víz; elég 
sok fa állt a kút körül, s ágaik csaknem egészen összeértek 
a kút fölött; nagyapám csak annyit vágott le belőlük, amennyi 
a kútgém mozgását akadályozta volna. Akkor néztem így 
lefelé két tenyeremre támasztott állal, mint most, amint fi
gyeltem Ferit, ahogy lassan, óvatosan lefelé halad.



Talán már öt-hat métert is megtett, amikor nézni kezdtem. 
Innen felülről a teste rendkívül erős optikai rövidülésben 
látszott; feje és válla aránytalanul nagynak tetszett, míg a 
teste többi részéből alig láthattam valamit. Így valahogy ön
maga arányainak fordítottja volt; normális körülmények kö
zött a feje látszott testéhez viszonyítva alig észrevehetően 
kisebbnek a kelleténél, anélkül, hogy ez az aránytalanság 
érzetét keltette volna. Egészen lassan haladt, láthatólag vi
gyázott minden lépésére, gondosan puhatolta ki, hova helyezi 
a lábát, bár innen felülről, a meglehetősen rossz látószögből 
nehéz volt követni mozdulatait, s azt sem volt könnyű meg
ítélni, milyen messze van a földtől; a növekvő távolságra in
kább csak abból lehetett következtetni, hogy alakja mind 
kisebbé vált. Időnként meg-megállt egy pillanatra, néha fel
tekintett; látta, hogy nem indultam el, hanem ott vagyok fenn 
a meredély szélén, és nézem. Egy ilyen alkalommal kissé 
rám mosolygott; egészen kicsit húzta szét a száját, anélkül, 
hogy ajkai szétváltak volna, de azért egy csöppnyi diadal 
csillogott ebben a mosolyban, egy amolyan „látod, mégis ne
kem lesz igazam”-£éle, ki nem mondott dicsekvés rejlett 
benne. Később, valamivel lejjebb, lába alighanem biztos tám
pontra lelt, mert egyik kezével elengedte a sziklát, és inte
getett nekem.

Nézés közben valami olyan hangulat tekeredett rám, amit 
talán a csúcson érzett kísértés ellenhangulatának nevezhet
nék. Visszafojtott lélegzetem felkavarta a gyomromat, Feri 
minden lépése során az életéért remegtem, s eközben szinte 
már az imádkozáshoz álltam közel; mintha valami ismeretlen, 
titokzatos hatalomhoz rimánkodtam volna: csak most ne tör
ténjen vele semmi, csak most ne, csak most n e . . .  ! Mert 
akkor éppen az (történne, amit én akartam. Akkor nekem 
odalenn az igazat kellene megmondanom, s ez azonos lenne 
azzal, amit hazudni akartam, szinte hazugsággá is válna. Ta
lán önkéntelenül is úgy viselkednék, mint aki hazudik, s Irén 
nem hinné el nekem az igazságot. A hazug igazságot. Vagy 
az igaz hazugságot? Egyre megy. Azzal kezdtem vigasztalni 
magamat, hogy a katasztrófák nem akkor következnek be, 
amilkor retteg tőlük az ember, hanem váratlanul, meglepe
tésszerűen jönnek. Vagy legalábbis nem az következik be,



amitől rettegünk, hanem valami egészen más. De aztán rá
jöttem, hogy ez éppen olyan esztelen babona, mintha a tra
gédia bekövetkezése után azt állítanám, azért történt, mert 
„az ördögöt a falra festettem” , vagy azt hinném, valamiféle 
túlviiági hatalmak büntetnek azért, amit a csúcson majdnem 
elkövettem. J61 tudtam, bármi történjen is, azzal nem függ 
össze.

Mikor Feri másodszor is egy kicsit hosszabb időre megállt, 
és megint kissé huzamosabb ideig nézett fel rám, egészen 
más volt az arca, mint az előző alkalommal. Valami bizony
talan vonás tükröződött rajta. Elég messze alattam volt már, 
mégis észrevettem; aggodalom volt, talán félelem vagy ta
nácstalanság. Vártam, hogy a pihenő véget érjen, de továbbra 
is csak állt, mint aki nem tudja újabb lépésre elszánni magát. 
Időnként oldalt, a válla mellett letekintett, valószínűleg azt 
nézte, hova tehetné a lábát, vagy mennyi van még hátra az 
útból. Azután felém pillantott, úgy rémlett, mintha segély
kérés volna a tekintetében; nyilvánvalónak látszott, hogy va
lami váratlan akadályba ütközött. Némi habozás után le
kiáltottam hozzá: — Valami baj van? — Felelt, de nem 
tudtam megérteni a szavát. Talán azt mondta: „Egy kicsi” , 
de lehet, hogy azt: „Semmi” . Időhúzásnak találtam újra kér
dezni; inkább leszóltam: — Gyere (fel, ha lefelé nem megy! 
Mássz fel, ha bírsz! — Erre viszont nem felelt. Megint le
pillantott, s egy nagy elhatározással ismét elindult. Ekkor 
alakja hirtelen eszeveszett gyorsasággal kezdett kisébbedni. 
Helyzetéből is kibillent, feje és felső teste mindjobban távo
lodott a sziklától, a test látszatrövidülése megszűnt. Iszo
nyodva tenyerembe temettem arcomat; lezáruló szemhéjam 
megóvott attól, hogy látni kelljen, amikor földet ér.

Mikor — nem tudom mennyi idő múlva — újra kinyitottam 
a szememet, a test már a földön volt. Mozdulatlanul, oldalt 
feküdt, lábbal a sziklafalnak. Bal karja felül került, s egye
nesen nyúlt ki előre, míg a jobb aggasztóan hátracsavarodva 
a test alá szorult; lábai valami ugró emberről készült, nem 
túlságosan sikerült rajzot utánoztak; a jobb lába csípőben és 
térdben egyaránt kinyújtott helyzetben volt, míg a bal, előre
tolt térddel, erősen összehúzódott. Hogy van-e benne élet, 
azt persze innen felülről nem állapíthattam meg.



Lefelé indultaim; természetesen körül, a tőlem javasolt úton. 
Nem tudom, eközben gondoltam-e vagy éreztem-e valamit. 
Figyelmemet a zegzugos, egyenetlen sziklákra összpontosí
tottam. Feltűnően gyorsan haladtam, lépteim meglepően biz
tosak voltak; jellemző rám, hogy a döntő pillanatokban nem 
hagy cserbe a cselekvőképességem, sőt talán még fokozódik 
is. Sokszor sajnálom, hogy nem lettem sebész, ott még inkább 
kifejezésre jutna ez a képességem; tulajdonképpen elsősorban 
ennek köszönhetem, hogy vittem és viszem valamire.

Még nem értem egészen közel Ferihez, mégis láttam, van 
remény, hogy életben találom. Feje nem ütődött a sziklához, 
mert körülbelül ott, ahol válla földet ért, lépcsőszerűen mint
egy fél métert lefelé ugrott a talaj. Ez lehetővé tette, hogy a 
fej oldalt konyulva szabadon lebegjen, és teljesen sértetten 
maradjon. Ugyanakkor arra is rájöttem, mi volt a váratlanul 
felmerülő akadály. A sziklafalon, mintegy tizenkét méter 
magasságban, egy talán másfél méter széles, befelé ékalakban 
szűkülő, vízszintes hasadék húzódott; nyitott szájra emlékez
tetett. Felülről teljesen láthatatlan volt, s Feri a sziklafalhoz 
lapulva nyilván még akkor sem tudta szélességét fölbecsülni, 
amikor már közvetlenül fölötte volt. Talán keskenyebbnek 
gondolta, és a levegőibe lépett.

Ferihez érve, lehajoltam hozzá és a hátára fordítottam, 
majd megtapintottam nyaka ütőerét. Majdnem felsírtam az 
örömtől, amikor megéreztem a lüktetését. Gyengén, de arány
lag egyenletesen vert, semmi jel sem mutatott arra, hogy hal
doklik. Azután a tagjait kezdtem tapogatni: kulcscsomt- és 
felkartörésen kívül csak néhány, inkább csúnya, mint veszé
lyes felületi zúzódást vettem észre. Hogy nem szenvedett-e 
belső sérüléseket, nem tört-e el néhány bordája, vagy amitől 
a legjobban rettegtem, a hátgerince, azt, persze, minden or
vosi vizsgálóeszköz nélkül nem állapíthattam meg, de az 
utóbbi a test helyzetéből ítélve nem látszott valószínűnek.

Néhányszor az arcába fújtam, egy kicsit pofozgattam, fe
jére öntöttem a kulacsomban maradt néhány csepp vizet, 
majd a szíve táját kezdtem dörzsölni, de nem tudtam eszmé
letre téríteni. A törött kar és kulcscsont miatt nem próbál
kozhattam mesterséges légzéssel. Hamarosan le is mondtam 
arról, hogy eszméletre térítsem; fölösleges időpazarlásnak



ítéltem, az árnyak már amúgy is ijesztően megnövekedtek 
körülöttem. Hátizsákomból elővettem a takarómat, leterítet
tem a sziklára, és óvatosan ráhúztam Ferit, majd az ő háti
zsákjából is kivettem a takarót, és nyakig betakartam; feje 
alá párnának az üres hátizsákokat gyűrtem. Már indulni 
akartam, amikor még valami eszembe jutott. Jegyzetfüzetem
ből egy lapot téptem ki, és néhány sort írtam rá:

„Segítségért mentem. Légy türelmes! Néhány órán belül 
itt leszünk. Bátorság! Semmi komolyabb baj nem történt, 
de nehogy megpróbálj egyedül útnak indulni! Maradj nyug
ton, és ne igen mozogj!”

A papírlapot félig az inge alá csúsztattam, úgyhogy egy 
része kilátsszon, de ne ragadhassa el ,a szél. Nem tartottam 
valószínűnek, hogy időközben magához tér, de mégis szük
ségesnek véltem, otthagyni ezt az üzenetet.

Ezután ingatagon, bukdácsolva megindultam lefelé. A sö
tétség már sűrűsödni kezdett, észrevétlenül, nesztelen korom
ként hullott; bár az ég még világos volt, idelenn már minden 
árnyékba borult. A nap valami hegyhát mögé került, a szikla- 
üregek feketesége egyre tágult, növekedett. Valahonnan is
meretlen utakon hideg szél csavarodott a sziklák közé; újra 
félni kezdtem. Alattomos kövek gördültek ki a lábam alól, 
minden mozdulatom bukással, zuhanással fenyegetett. Nem 
tudtam, hogyan jutok le innen, csak azt tudtam, Ferit minden
képpen élve kell visszaadnom Irénnek, mert különben nem 
tudnék többé a szemébe nézni. Azt is elveszíteném belőle, 
ami az enyém.

Észre sem vettem, hogy ismét csak magamra gondolok.

(1963)



S Z O R O N G Á S

I

A kiisvoruat rugós szerkezete rég elromlott már, csupán to
logatni lehetett. A kisfiú a földön kuporgott; guggoló helyzet
ben döcögött, oldalt lépegetve, lassan körbe-körbe, úgy tolta 
a kdsvonatot a karika alakba összerakott bádogsíneken. A 
tovagördülő kis fémszerkezet furcsa csikorgó-sercegő hangot 
adott, de őt ez nem elégítette ki, szükségét érezte, hogy a szá
jával is utánozza a vonat zakatolását, a mozdony pöfögését. 
— Csi-osi-pú, csi-osi-pú — ismételgette minduntalan, s közben 
éles sivítással igyekezett utánozni a vonat füttyét. De nem 
volt megelégedve a hanggal, amelyet kiadott magából: kép
zeletében világosain, a friss benyomás elevenségével élt a 
mozdony füttye, amely áthatón, hosszú meg-megreszkető ú 
hangként kígyózik át a levegőn, miközben még valami sziszegő 
mellékhang is kíséri, de ez csak közvetlenül a mozdony köze
lében hallható, mint akkor, azon a napon, mikor anya eluta
zott, és nem tért vissza többé. Ott az állomáson hallotta ilyen
nek a vonat füttyét, valahogy így: húúú-ú-ú-ú, és ugyanakkor 
szszszsz. . .  És ő most sehogyan sem tud ilyen hangot adni 
magából. Fütyülni szeretett volna; érezte, úgy sokkal inkább 
megközelítené a kívánt hangot. Megpróbálta, de kerekre 
csücsörített száját hangtalanul hagyta el a levegő. Ez elkese
rítette: érthetetlennek találta, hogy bár ugyanúgy formálja 
ajkát, mint azok, akik fütyülni tudnak, a kívánt hang mégis 
elmaradt. Miért nem tud ő fütyülni? Mikor tanul meg végre? 
Néhányan az óvodában tudnak már. . .  Érezte, hogy szája 
sarka kissé megremeg; néhány pillanatig majdnem sírva 
fakadt.



Felpillantott: a heverőn hasaló lányt kezdte nézni és a 
könyvet, amely kinyitva hevert előtte. Bátortalanul megrez- 
dülő reménnyel állapította meg, hogy most nem tanul. Az 
előbb tanult, de akkor hangtalanul, sebesen mozgott a szája. 
De most nem is néz a könyvre, hanem a tenyerével takarja 
el a szemét. Lehet, hogy alszik is? De nem, bizonyára csak 
gondolkozik. Néha ő is szokot lehunyt szemmel gondolkozni, 
de csak olyankor, ha egyedül van. És ha szomorú. Mostaná
ban többször van egyedül. És többször szomorú. . .

Lehet, hogy Zsuzsi is szomorú most, gondolta aztán, szo
morú, mert itt kell lennie mellette. Vagy inkább pukkadt, 
duzzog, nincs kedve vigyázni rá. Már amikor jött, ilyen volt; 
látszott rajta, csak azért jött el, mert muszáj, mert otthon 
ráparancsoltak, és mert apu pénzt ad neki. így van ez: az 
olyasmit, amihez nincs kedvük, általában pénzért teszik az 
emberek. Zsuzsi is csak azért van vele, mert pénzt kap. Most 
tudja ezt, látszik rajta. Azelőtt más volt, többet nevetett, ját
szott vele; gyakran ide-oda rohangáltak a szobában, hancú- 
roztak a díványon. De mostanában a legtöbbször pukkadt, 
folyton az óráját nézi, és azon sóhajtozik, miért marad el apa 
olyan sokáig. Már nem örül úgy a játéknak, mint azelőtt. 
Most nem tanul, mégsem akar játszani vele. Hol a kezébe 
hajtja a fejét, hol az utcára bámul. Mintha ő itt sem volna, 
és nem is várná, hogy idejöjjön hozzá.. .

Egy ideig csendben nézte a lányt; titkon remélte, hogy 
fölkel, és odakuporodik hozzá a szőnyegre, a kisvonat mellé, 
vagy odahívja magához a díványra. Szerette volna, ha ez 
magától történik meg, anélkül, hogy szónia kellene. Néhány 
percig türelmetlenségével birkózva várakozott, majd feladva 
a küzdelmet, megszólalt:

— Zsuzsi.
— Tessék?
— Tudsz te fütyülni?
— Tudok. De miért?
— Gyere, fütyülj a vonatomhoz! Legyél te a mozdony!
— Most nem érek rá. Majd később. Játssz egyedül szépen!
— De én nem tudok fütyülni. Gyere!
— Jaij, hagyj békén! — A lány hangja hevesen csattant 

föl, és élesen csípő korbácsütésként érte. Azután a megbánás



egy bizonyos árnyalatával, kissé megenyhülten tette hozzá: — 
Nem lehet. Értsd meg, hogy tanulnom kell!

Elbátortalanodva erre nem felelt mindjárt. Néhány pilla
natig újra némán figyelte a lányt, de úgy látta, most sem 
tanul, hanem állát két tenyerébe támasztva, az ablakon be- 
kéklő eget nézi. Ide kell jönnie, gondolta a kisfiú hirtelen 
megszilárduló daccal, még ha nem akar is, akkor is ide kell 
jönnie.

— Pedig nem is tanulsz — szólalt meg újra.
— Dehogynem.
— De én látom, hogy nem tanulsz. Gyere játszani !
A lány bosszúsan lecsapta a könyvet, majd felült a dívá

nyon: ásított, két kezét háítul a nyakán összefonva nyújtóz
kodott. — Jaj, te — mondta —, nem hagyod élni az embert! 
— Azután elmosolyodott, arcáról félredobott maszkként hul
lott le az ingerültség, szeme azzal a fénnyel telt meg, amelyet 
a kisfiú annyira szeretett, és amely rendszerint az anyját 
juttatta eszébe. A lány mosolya megnyugtatta, örült, hogy 
nem látja durcásnak többé. — No gyere — szólt sürgetően —, 
fütyülj! A mozdonynak fütyülni kell.

Zsuzsi felállt, azután leült a szőnyegre a kisfiú mellé. — 
Jaj, te — mondta újra, de most már egészen kedvesen ne
vetve, miközben magához szorítva megcsókolta az arcát —, 
nem hagysz élni

— De hát te élsz. És én nem is akarlak megölni. Még ha igazi 
pisztolyom volna, akkor sem lőnének le. — A kisfiú, bár 
tudta, hogy a lány nem szó szerint értette, amit mondott, 
mégis úgy tett, mintha így értette volna. — Látom, hogy 
élsz, és semmi bajod sincs.

— De mégis így van — felelte Zsuzsi tréfásan. — Nem 
hagysz élni. — Azután oktató hangon hozzátette: — Tudod, 
ez csak azt jelenti, hogy nem hagysz békén. . .  hogy nem 
hagysz tanulni.

— Tudom. Anya is mondta már nekem ezt.
— Ü gy. . .  ő is mondta? — érdeklődött a lány szórakozot

tan. — Biztosan rossz voltál.
— Nem, nem voltam rossz.
— Hanem?
— Csak nem akartam elaludni, és anya el akart menni. . .



A lány tekintetében egyszerre érdeklődés csillant meg. A 
kisfiúnak úgy tetszett, mintha parányi zöld szikrák villan
nának fel a szemében. — Mikor volt ez? — kérdezte Zsuzsi 
hirtelen.

— Régen. . .  ott a tengerparton, a szállodában.. .
Zsuzsi egy kicsit elbiggyesztette a száját: — Ahá, értem — 

mondta értő arckifejezéssefl, amelyről a kisfiú leolvashatta, 
hogy most olyasmit ért, amit ő nem érthet meg. És volt va
lami csúfolódó is ebben az „ahá, értem”-ben, ami arra kész
tette, hogy elkomolyodott tekintetét a földre sütve, emléke
zetét a régi szállodai szoba felé fordítsa. Szinte anyagszerű 
valóságban látta a szoba bútorzatát, a falak fakórőt színét 
és az anyja alakját, ahogy ott ü] az ágya mellett, és térdén 
a nyitott meséskönyvvel kissé türelmetlenül felolvas neki, ő 
pedig a hangján érzi, hogy anyu minél előbb be akarja fejezni 
a mesét: mozdulataiban, feje tartásában volt valami, amiről 
megérezte, nagyon fontosnak tartja, hogy őt minél előbb el
nyomja az álom. De ő egy cseppet sem volt álmos, inkább 
teljes, kerek szemű ébrenlét tartotta fogva. Sejtette, ha el
alszik, anya otthagyja egyedül a sötétben, s ezért, mikor anya 
sietve becsapta a könyvet, ő újabb mesét követelt tőle. Akkor 
mondta: „Jaj nekem, nem hagysz élni” , ugyanolyan hangon, 
akárcsak Zsuzsi az előbb. Néhány nappal azután volt ez, hogy 
először találkoztak a fekete bajuszossal. Aznap egész délután 
csónakáztak, a fekete bajuszos fáradhatatlanul evezett, és sza
kadatlanul beszélt, mindenfélét, amit ő nem értett. De anya 
bugyborékoló hangon nagyokat nevetett, és neki nagyon nem 
tetszett ez a nevetés, idegen és új volt a számára, valahogy 
egészen szokatlan. És az sem tetszett, ahogyan a fekete baju
szos az anyjára néz; nem tudta, miért, de nem tetszett az 
sem, ahogyan a cigarettáját a szája sarkában tartja, és néha 
még beszéd közben sem veszi ki (holott ezt másoknál mulat
ságosnak találta), meg az, hogy sűrű, fekete szőr van a mel
lén. Akkor este úgy sejtette, anya újra a fekete bajuszossal 
akar találkozni. Nem mondta anya, hogy el akar menni, és 
ott akarja hagyni egyedül a sötét szobában, de ő mégis meg
érezte. És igaza volt: most már tudja, hogy anya akkor „kez
dett elmenni” tőle. De hát mit tudhat erről Zsuzsi? Miért érti 
ennyire? Miért mosolyog ré ilyen furcsán?



— Szávád így mondta: „Nem hagysz élni?”
— Igen, így.
A lány felkacagott, egy kicsit megnyalta a száját. — Hm, 

nem rossz.
A kisfiú érezte, hogy a megjegyzés, még ha hozzá intézték 

is, nem neki szól. Többször megfigyelte már, hogy a felnőttek 
(bár nem tudta határozottan, Zsuzsi felnőttnek szánűt-e már) 
néha olyasmit is mondanak neki, amit nem érthet meg, s erre 
rendszerint nem is várnak választ, de ugyanakkor mégis úgy 
mondják, mintha értené. Ennek ellenére mégis megkérdezte: 
— Miért nem rossz?

— Azt csak úgy mondtam.
— De miért mondtad?
— Ezt te még nem érted.
— De értem. Ha megpnondamád, megérteném.
— Dehogy értenéd. Nem érthetsz te még mindent.
— De hát mikor fogok már mindent érteni?
— Majd ha nagy leszel.
A kisfiú elhallgatott. Nem tett fel több kérdést. A válasz 

egyébként nem lepte meg, tulajdonképpen számított is rá. 
Tudta, a felnőttek szeretik minden kívánságát, vágyát, tervét, 
kérdését ezzel elintézni. Ismét egy kis szomorúság fogta el: 
mérhetetlenül távolinak érezte azt a világot, amelyben egyszer 
hatalmasan, erősen j ár-kel majd, minden álma megvalósul, 
és mindent megért, még italán a falon is átlát; eszébe jutott, 
hogy nagyanyja egyszer azt mondta neki, a felnőttek a falon 
is átlátnak. Persze, ez hazugság, ne mondja neki senki, hogy 
a felnőttek nem hazudnak. Még talán az sem igaz, hogy min
dent értenek. Lehet ugyan, hogy vannak néhányan, akik nem 
hazudnak. Apa egészen biztosan nem hazudik, és mindent 
ért. Egészen biztosan . . .

Azután játszani kezdtek. A kisfiú újra tologatta a vonatot 
a sínen, s időnként jelezte a lánynak, hogy fütyüljön. De ha
mar megunta ezt a játékot. Érezte a lány lelkesedésének 
hiányát. És a füttye sem volt olyan, mint az igazi vonatfütty. 
Az ablakon beragyogó napfény fellé pillantott. — Menjünk 
sétálni! — ajánlotta váratlanul.

— Nem lehet. Tegnap a torkod fájt.
— De most nem fáj, már elmúlt. Menjünk el!



— Apád azt mondta, ma még nem mehetsz ki.
— Nem fogja megtudni. Csak egy kicsit menjünk ki! Utána 

mindjárt visszajövünk.
— És ha találkozunk vele az utcán? Vagy ha valaki meg

mondja neki, hogy látott bennünket?
— De én sétálni akarok — malkacskodot a gyerek. Érezte, 

hogy az előbbi kérdések meging aitták magabiztosságát, de 
nyaifogva egyre csak ismételgette: — Sétálni akarok.

A lány megfogta, maga felé fordította, és komolyan a sze
mébe nézett: — Na látod, erre mondják, hogy nem hagysz 
élni. — Azután, amikor a kisfiú szemébe kiülő csüggedt szo
morúságot észrevette, fölengedve hozzátette: — Kiülünk az 
erkélyre, jó? Szép idő van, nem fogsz megfázni. Nézzük az 
autókat és az embereket. Annyi, mintha az utcán volnánk.

II

— Szóval nem jössz? — hangzott lentről a kérdés.
— Sajnos, nem mehetek. Borzasztóan sajnálom.
— Kár. Pedig én azt hittem, hagy. . .  — Az erkély alatt 

álló barna zakós fiú elhallgatott, csalódott, szomorú arccal 
nézett fölfelé. Innen felülről nézve alakja egészen megrövi
dült, csak válla és fölfelé fordított arca látszott jól; lábát 
majdnem teljesen elnyelte'az aszfalt, testének árnyéka viszont 
éles fekete sávként, teljes hosszában rajzolódott ki a járda 
napfénytől majdnem fehér felületén, csak a fej táján tört 
meg, ott, ahol a ház falához ért. A kisfiú nem örült a barna 
kabátos megjelenésének; kellemetlen szorongás fogta el, lel
kében ellenséges érzések kaptak lángra. Nem tudta pontosan, 
miért érez így, hiszen a barna kabátos sohasem bántotta, el
lenkezőleg, a legtöbbször nagyon kedves volt hozzá, mégis 
azt, hogy ma itt a lakásuk előtt megjelent, valamiféle merény
letnek érezte, olyasféle kísérletnek; amely őt önmaga előtt 
sem világos jogaiból készül kiforgatni Azelőtt ezt nem tette, 
állapította meg magában duzzogva, azelőtt mindig csak az 
utcán csatlakozott hozzájuk, a parkban vagy néha a cuk
rászda közelében. Most pedig idejön, csak úgy egyszerűéin, és 
el akarja hívni Zsuzsit, egészen természetesnek tartva, hogy



elszakítsa tőle És Zsuzsi el akar menni, még ha azt mondja 
is, hogy nem mehet. Hiszen nyilván ő mondta meg a barna 
kabátosnak, hogy délutánonkint náluk tartózkodik. És még 
ha ma nem megy is el vele, a fiú ezután majd mindennap 
eljön, hogy megzavarja a játékot, és Zsuzsit elcsalja tőle. 
Nyűgös hangulata néhány pillanatra ismét a fekete bajuszost 
idézte emlékezetébe, azt, aki ott a tengerparton hozzájuk 
csatlakozott, hogy az anyját elrabolja. Ennek a fiúnak is épp
olyan fekete bajusza lesz; egy kicsit talán nő is már az orra 
alatt. És majdnem ugyanúgy néz, mint ahogy a fekete baju
szos nézett az anyjára, a haja, aiz arcbőre barnája pedig 
egészen olyan, mint az övé volt. Minél tovább álldogált ott, 
testsúlyát hol az egyik, hol a másik lábára helyezve az erkély 
alatt, annál jobban szeretett volna valamit a fejéhez vágni.

— És nem jöhetnél ki a sráccal együtt? — kérdezte a barna 
kabátos hosszabb hallgatás után. — Valamivel elszórakoz
hatna ő is.

— Nem, azt nem lehet. Tegnap lázas volt, és az apja meg
tiltotta, hogy kivigyem. Még ide sem lett volna szabad ki
jönnie.

— Hát akkor. . .  Viszontlátásra. Kár, hogy nem jöhetsz. 
Csak én leszek elárvult az egész társaságban. Rettenetesen 
sajnállak.

A lány szinte egyszerre sóhajtott meg nevetett is: — Hát 
még én téged. . .  meg magamat is! Szörnyen unom már ezt a 
dajkas4got. Nem is jönnék, de anya veszekszik velem. Azt 
mondja, ennyit igazán megtehetek a nagybátyámért. Lehet, 
hogy igaza van, de . . .

Szavai a kisfiút testébe hasító szúrós tüskékként érték. A 
gyerek agyában ismért felrémlett a három szó: „Nem hagysz 
élni.” Néhány percig a torkában érezte felfelé kúszni a sírás 
keserűségét, szemét elfutotta a könny.

A barna kabátos közben lassú, tétova léptekkel távolodni 
kezdett; fejét lehajtva lépett be a járdát szegélyező ostorfák 
zilált körvonalú, napfénytől átlyuggatott árnyékába. Zsuzsi 
némán nézett utána; oldalról az arcába pillantva a kisfiú 
látta, hogy ugyanúgy birkózik a könnyekkel, mint ő. Szerette 
volna tudni, vajon a barna kabátos nem ugyanezt teszi-e, 
de aztán eszébe jutott, hogy az ilyen nagy fiúk már nem







szoktak sími. Bizonyos irigység fonta be, nagyon távolinak 
érezt az időt, amikor majd ő is le tudja győzni a sírást.

A lány türelmetlenül hátrasimította szőke haját, ennek 
rendjét kissé megbolygatta az időnként játékosan nekilendülő 
szél, azután a kisfiú felé fordult; arcát a fiú most ugyan
olyan durcásnak látta, mint ebéd után, amikor megérkezett, 
de a szeme kékeszöld szikrákat villantva olyan furcsán-szépen 
csillogott, hogy megbántottságához egy kis szánalom is tár
sult. — Ne sírj, Zsuzsi! — szólalt meg vigasztalva, egy kicsit 
éneklő hangon, majd kissé komolykodva, mások hozzáintézett 
szavait idézve, hozzátette: — Majd máskor elmész.

Zsuzsi apró, fehér metszőfogait mélyen, puhán benyomódó, 
rózsaszín alsó ajkába vájta. — Nem sírok, te kis majom.. .  
Csak hát olyan szép idő van, és nekem meg itt kell marad
nom veled, te pocok.

— Nem vagyok pocok.
— De az vagy. Egy kis pocok vagy, aki folyton rágja az 

embert.
— Nem vagyok.
— Na jó, mondjuk, hogy nem vagy az. — A lány kedvet

lenül elfordult tőle, s újra a fiú után nézett, az csak nagyon 
lassan távolodott, majd meg is állt, és cipője orrával pisz
kálgatni kezdett valamit a járdaszegély mellett, azután újra 
felemelte tekintetét, és az erkély felé pillantott. A kisfiú sze
rette volna, ha minél előbb eltűnik már, a legszívesebben le
törölte volna a látóhatárról. A lány váratlanul feléje fordult, 
és átölelte, hangja egészen hirtelen meglepően gyengéddé 
vált, annyira, hogy 'szinte egy bizonyos gyanakvást kelltett 
benne. — Bandikám — hallotta a lágyan muzsikáló, kissé 
hizelgő hangot —, ugye, te jó fiú vagy?

— Néha. De szeretek rossz is lenni.
— De most legyél jó! Engedd meg, hogy elmenjek egy ki

csit! És ne mondd meg apukádnak este, hogy elmentem! 
Mindjárt visszajövök.

— Én is veled megyek.
— Nem lehet. Apukád nem engedi. Nem akarom, hogy vé

letlenül összetalálkozzunk vele.
— Ha én nem mehetek, akkor te sem mehetsz.
— Látod, milyen vagy? Csak egészen kis időre megyek el.

65 5 Kirándulás



Éppen csak elkísérem egy darabig — folytatta Zsuzsi a rá
beszélést, s a kisfiú lassan már megingott belül; bár érezte, 
be akarják fonni, állhatatossága mégis megrendült, omlataggá 
lett, ellenkezése csupán vékony, külső kéreggé vált, s már 
csak elbizonytalanodva igyekezett Zsuzsit visszatartani.

— De hát akkor én egyedül maradjak? — kérdezte tétova 
hangon, a lelke mélyén búj káló félelembe kapaszkodva, mi
közben csontosodó önérzete megakadályozta, hogy a „félek” 
szót kiejtse száján.

De Zsuzsi kitalálta a benne motozó gondolatot. — Csak nem 
félsz egyedül? Egy ilyen nagy fiúnak már nem szabad félnie.

Ekkor megérezte, hogy legyőzték, levették a lábáról. Lel
kében bizonyos méltatlankodás támadt: miért mondják neki, 
hogy nagyfiú, amikor ő nagyon jól tudja magáról, hogy kisfiú, 
sőt azt is tudja, azok is annak tartják, akik nagyfiúnak neve
zik. Már rég megfigyelte, hogy a felnőttek hol kisfiúnak, hol 
nagyfiúnak mondják: ha például olyasmivel szeretne játszani, 
amit nem akarnak a kezébe adni, rendszerint azt mondják, 
„Ez nem kisfiúnak való” , ha viszont sírni kezd érte, azzal 
torkolják le: „Nahát, egy ilyen nagy fiú, és sír! Nem szégyel- 
led magad?” Mindez nem ilyen világosan megfogalmazott for
mában, de ott feküdt a lelke fenekén, ugyanakkor azonban 
mégis nagyon szeretett volna nagyfiúnak látszani. — Nem 
félek — mondta.

— Hát akkor engedj el! Mindjárt visszajövök, igazán nem 
maradok sokáig. Veszek neked csokoládét, ha most elengedsz, 
és egyszer majd, ha lesz pénzem, megveszem neked azt a nagy 
labdát, amit a múltkor abban a kirakatban láttunk.

A nagy labda gömbölyűn, fényesen, pirosan-sárgán gurult 
a Bandika szeme elé. — Igazán megveszed?

— Igazán. Csak nem most mindjárt. Majd egyszer, ha több 
pénzem lesz. De mindenképpen megveszem. Ugye elengedsz?

— El. De ugye nem maradsz soká?
— Persze hogy nem. Mondtam, hogy mindjárt visszajövök. 

Szóval nem mondod meg apukádnak?
— Nem mondom meg.
— És nem fogsz félni?
— Nem.
— Csuda remek kis srác vagy. — A kisfiún egy pillanatra



bódult kis boldogság vett erőt, amikor Zsuzsi hirtelen magá
hoz szorította, és megcsókolta a homlokát. Hangját nagyon 
erősnek érezte a füle mellett, ahogy a fiú után kiáltott: — 
Gyuri! Gyere vissza!

A barna kabátos már elég messze járt, de a kiáltásra hátra
nézett, majd a lány kezének hívó mozdulataira, futva megin
dult visszafelé. — Mi van? — kérdezte, amikor az erkély alá ért.

— Mégis megyek. Megegyeztem a klapeccal — mondta a 
lány, és egy kicsit megcsípte a kisfiú arcát. — Beleegyezett, 
hogy egyedül maradjon egy kicsit, és nem árulja el az apjának. 
Rögtön lerohanok. . .  — Hirtelen felugrott, és befelé indult a 
szobába. A szelesen odavetett „Visszlát, Bandi!” már csak a 
becsukódó erkélyajtó mögül jutott el a kisfiú füléhez. Ban- 
dika hallotta a lakásajtó becsapódását és Zsuzsi egyre halkuló, 
sietős lépéseit a lépcsőházból, majd az erkély korlátjára kö
nyökölve, állát két tenyerébe támasztva, a lent várakozó barna 
kabátosra nézett. Gyuri örömtől elszélesedő mosollyal tekin
tett föl rá: — Szóval igazán nem mondod meg az apádnak, 
hogy a Zsuzsi itthagyott egy kis időre?

A kisfiú csak a fejét rázta.
— No mi az, haragszol rám?
Bandi most sem válaszolt; továbbra is szótlanul tagadást 

jelzett, közben barátságtalanul összeszorította száját.
A barna kabátos még mindig mosolygott, fehér fogai élesen 

váltak ki barnás arcbőréből. Zsebébe nyúlt, és egy kis csoma
got vett elő. — Fogd! — kiáltotta, és a zacskó száját erősen ösz- 
szeszorítva, felhajította kisfiúnak. Bandi azonban nem tudta 
elkapni, úgyhogy a kerek, kemény cukorkaszemek szerteszét 
gurultak az erkély betonján. Lekuporodott, hogy összeszedje 
őket. örült a cukorkának, de ugyanakkor valami homályos 
sejtelem vibrált benne, hogy lekenyerezték. Lentről Zsuzsi ne
vetését hallotta, s ez most szinte ugyanolyan volt, mint az 
anyjáé, mikor ott a tengerparton a fekete bajuszossal beszél
getett. Bandi fel sem nézett, amikor a távolodó pár lépéseit 
hallotta; a szájéban olvadó cukorka édessége elnyomta a még 
bizonytalanul bujkáló csalódottság keserűségét. Megeszi egy
szerre az egész zacskó cukorkát, gondolta elégedett daccal, 
miközben az első szemet ropogtatta. Semmit sem hagy belőle 
Zsuzsinak. Vegyen neki másikat a barna kabátos, ha akar!



Egyedül maradva az erkélyen, néhány percen át a kilátásba 
helyezett nagy, tarka labda foglalkoztatta képzeletét, annyira, 
hogy többször szinte teljes valóságként jelent meg előtte. Látta 
nagyokat ugorni az aszfalton vagy a strand homokjában gu
rulni, sőt szinte tapintani vélte, tenyerével tisztogatva róla a 
szúrós homokszemeket. Egy-két másodpercig egészen közeli
nek érezte a pillanatot, amikor majd valóban a kezébe veheti, 
de aztán emlékezetébe ötlött Zsuzsi ígérő mondatának egy 
része, „ha pénzem lesz” , s az előbb még oly tiszta, tapintható 
kép rögtön a jövő bizonytalan, halvány sejtelmévé sápadt. Nem 
mondta, mikor lesz pénze, gondolta kissé elkeseredve, s ha 
akarja, mindig azt mondhatja, hogy nincs. A másik ígéret, 
a csokoládé nem hozta különösebben lázba: az elropogtatott 
cukorkaszemek gyors egymásutánban váltakozó málna-, na
rancs- és citromíze egyelőre kielégítette; gondolatai a jövő 
reményeiről és előre sejtett csalódásairól fokozatosan ismét a 
jelenre siklottak vissza, amíg csak teljes tudatossággal szembe 
nem került a kérdéssel: „És most, most mit csináljak?” Egy
szerre sajnálni kezdte, hogy oly könnyen elengedte Zuzsit, 
és hogy a délutáni játék lehetőségét bizonytalan ígéretekre 
cserélte föl. Elszontyolodottan állt, s új, még soha nem játszott 
játékok izgalma után sóvárgott, de semmi sem jutott eszébe, 
ami igazán felvillanyozta volna. Egy kis ideig még az utcát, az 
időnként elsuhanó autókat és a nem túl nagyszámú járókelő
ket nézte, minden különösebb érdeklődés nélkül, azután mély, 
öreges sóhajtással felkelt, és bement a szobába. Leguggolt a 
kisvonat mellé, néhányszor körültolta a síneken, de aztán el
ment a kedve tőle, ugyanúgy, mint ólomkatonáitól, kisautói
tól, építőkockáitól és a játékos polc többi kincsétől. Később 
a dívány sarkában heverő mackóját vette föl, de rögtön azt is 
félredobta. Valami egészen másra vágyott.

Egyedülléte arra csábította, hogy valami tilos dolgot köves
sen el, anélkül, hogy tudta volna, mi is lehetne az. Elhatározta, 
kinyitja a szekrényt, és kotorászik benne; úgy gondolta, bizo
nyára talál valamit, amivel elszórakozhat. A kulcs egészen 
könnyen fordult meg a zárban, a szekrényajtó halk nyikordu- 
lása azonban kissé megrémítette: néhány pillanatnyi időre volt



szüksége, hogy ráeszméljen, senki sem érheti tetten. A kiáradó 
enyhe naftalinszagot kellemesnek találta. Apja vállfákon lógó 
öltönyei és kabátjai csak a szekrény egyik felét töltötték meg, 
míg másik fele üresen tátongott; jól emlékezett, abban a rész
ben azelőtt az anyja ruhái voltak, némelyiknek még színét, 
tarka mintázatát is maga elé tudta idézni; hiányukat — annak 
ellenére, hogy ez nem volt meglepetés számára —, bántónak és 
elszomorítónak érezte; a sötétszürke, barna és fekete szövet
ruhák színe nyomasztólag hatott rá. A szekrény fenekén, a 
lelógó ruhák alatt mindenféle tárgy hevert rendetlen összevisz- 
szaságban: a többi közt néhány kerek és négyszögletes doboz, 
valamint apja egyik kalapja és aktatáskája; mindkettő régi 
volt, mostanában már egyiket sem használta. A kalapot Bandi 
próbaképpen fejére tette: egészen a füléig szaladt le, és szemét 
is majdnem teljesen eltakarta, úgyhogy rögtön le is tette; úgy 
találta, mintha valami kellemetlen, kissé zsíros szagot árasz
tana. Azután a dobozokat kezdte nyitogatni; maga sem tudta, 
miért, valahányszor újabbat vett a kezébe, mindig izgalom 
fogta el, titkos remény járta át, hogy valami csodálatos, eddig 
még teljesen ismeretlen holmit talál benne. De erre hiába várt: 
egyikben egy csomag vattát, egy másikban pedig különböző 
apró fémtárgyakat, régi kulcsokat, egy ócska körömvágó ollót, 
egy törött nyelű zsebkést és néhány csavart meg szöget talált. 
Egy ideig ezekkel babrálgatott.

Mialatt a szekrényben kotorászott, valami furcsa, titkos kis 
remény élt benne, hogy hátha anyja holmijából is talál valamit, 
úgy hogy amikor mélyen, egészen a szekrény hátsó falánál az 
esernyőt megtalálta, úgy üdvözölte, mintha csakis ezt kereste 
volna, holott egyben meglepetést és csodálkozást is érzett, hogy 
itt találja. Fogalma sem volt, hogy anyja itt felejtette a kis, 
kockás ernyőt. Töprengve kezdte nézegetni; eltűnődött, vajon 
miért hagyta itt anyja. Talán nem tetszett neki? Vagy csak
ugyan megfeledkezett róla?

Néhány pillanatig mindenekfelett ezt szerette volna meg
tudni; azután, mialatt az ernyőt kezében forgatva nézegette, 
gondolatai egészen az anyjára terelődtek. Szerette volna tudni, 
mióta van távol tőle, hány hónap és év telt el azóta, hogy utol
jára látta, de erre nem tudott magának határozottan vála
szolni, sőt azt is érezte, nem tudja pontosan, mennyi ideig tart



egy hónap vagy év. Majd megkérdezi apát, ő bizonyára tudja 
egészen pontosan, hogy anya mióta nincs velük. Igaz, apa nem 
szereti, ha anyát emlegeti. Ezt ugyan nem mondta, de 6 látja 
rajta: ilyenkor furcsán keskeny lesz a szája és a homlokán 
megfeszül a bőr. Nem, nem kérdezi meg apát, inkább Zsuzsit, 
valószínűleg ő is tudja. Bandi mindössze annyit tud, hogy na
gyon régen nem látta anyát. Amióta elment tőlük, csak egyszer 
találkozott vele: akkor amikor egy napon eljött érte, elvitte és 
néhány (hol kevesebbnek, hol többnek tetsző) napig magánál 
tartotta. Emlékszik, apa egészen könnyen odaadta, úgy látszott, 
mintha előre tudta volna, hogy anya érte jön, és magával 
viszi. Apa nem ellenkezett, nem veszekedett, csak éppen alig 
szólt anyához, s azt a néhány szót, amit mondott, tompán, fakó 
hangon intézte hozzá, neki pedig csak annyit mondott, egészen 
halkan: „Hát aztán jól viseld magad!” Azután vonatra szálltak, 
és sokáig utaztak, majdnem annyi ideig, mint akkor, mikor a ten
gerre mentek, s amikor megérkeztek a városba ahol anya mosta
nában lakik, az állomáson a fekete bajuszos várta őket. Bandi 
tulajdonképpen csak akkor értette meg, hogy ő vitte el az any
ját tőle. A fekete bajuszos mindenáron barátságos akart lenni 
hozzá, rámosolygott, grimaszokat vágott, és mindenféle vicces 
dolgot mondott, de ő azért sem nevetett. Amikor megkérdezte 
tőle, emlékszik-e rá, a kisfiú csak a fejét rázta. Pedig emlé
kezett rá, nagyon is jól, mégis valamiféle különös gyönyörűség 
volt úgy tennie, mintha nem emlékezne. És dacosan alig szólt 
hozzá, az anyja pedig mentegette: ”Még nem szokott meg, de 
majd összebarátkoztok” . Erre megrettent, attól félt, ezentúl 
majd a fekete bajuszos lesz az apja, de továbbra is olyan ma
radt, amilyen az első perctől fogva volt, elhatározta, azért sem 
barátkozik össze vele. Hiába igyekezett a férfi megkedveltetni 
magát vele; az állatkertbe is hiába mentek el együtt a kisfiú 
ott is mindent anyától kérdezett. És egy este, amikor a fekete 
bajuszos megsimogatta a fejét, Bandi ellökte magától, és a 
kezébe harapott; anya ekkor a gyerek ülepére ütött, és sírva 
fakadt. Ettől kezdve Bandi vele szemben is mogorva volt, és 
kijelentette, haza akar menni apához. Visszagondolva erre, 
bizonyos büszkeség töltötte el: különösen arra volt büszke, hogy 
a fekete bajuszos kezébe harapott; örült, hogy meg merte tenni, 
és hogy fájt neki. Igaz, nevetett, de arcán mégis látszott a



fájdalom, és egészen vörös lett, legszívesebben megütötte volna. 
Később Bandi elmesélte apának, mit tett, de az semmit sem 
szólt, csak mosolygott, ő pedig megérezte, butaságnak tartja az 
egészet s ez annyira fájt neki, hogy kitört belőle a sírás. Hát 
nem érti, hogy érte tette?

Az esernyő nyele túl hoszú volt, csak nehezen, több kísérlet 
után sikerült kinyitnia. Utána tréfásan, affektáló járással 
körülsétált vele a szobában; eközben valami filmrészlet jutott 
eszébe, amelyben egy kínai mandarin feje fölé egy szolga 
ernyőt tartott. Kedve lett volna a mandarint utánozni, de 
nyomban rájött, játszótárs nélkül ez nem érdekes; ismét saj
nálta, hogy elengedte Zsuzsit; ha itt volna ő tarthatná az ernyőt 
a feje fölé.

Azután az erkélyre lépett. Az ernyő és a mélyen a lába alatt 
húzódó utca annak az ejtőernyős versenynek képét idézte föl 
benne, melyre egyszer az apja elvitte. Ajkkor egészen megba
bonázták a magasban lebegő apró, fehér gombák (apa mondta 
így: ”Ugye olyanok, akár a gombák?”), s mennyire csodálkozott 
nagyságukon, amikor földet értek, meg azon, hogy olyan lassan 
lebegnek, úgyhogy, aki leugrik velük, meg sem üti magát. 
Azután apa megmagyarázta neki, azért van ez így, mert az er
nyő belekapaszkodik a levegőbe. Vajon ez az esernyő is bele
kapaszkodna a levegőbe, ha leugrana vele?

A lent húzódó utcát nézve mind érdekesebbnek és egyben te
hetségesebbnek is találta az elképzelt ugrás gondolatát. Egy
szerűen csak átt kellene másznia az erkély falán, s köziben egyik 
kezével erősen szorongatni az ernyőt, azután zsupsz! és szépen 
leereszkednie az utcára. Hogy csodálkozna Zsuzsi, ha vissza
térve nem találná a házban; el sem tudná képzelni, hogyan 
tűnhetett el, hiszen rázárta az ajtót és a kulcsot magával vitte. 
Bizonyára nagyon megrémülne. Ha sikerülne az ugrás, más
kor is így szökhetne el hazulról, egyszer-kétszer éjszaka is, 
olyankor, ha a hold bevilágít az ablakon, ő pedig nem bír 
aludni. Senki sem venne észre semmit, reggelre az ágyban 
találnák, nem is tudnák hogy távol volt a háztól. . .

A kérdés, hogyan térne vissza a házba, csak pár pillanattal 
később vetődött fel benne, és rögtön halamra is döntötte való
ságtól elszakadt ábrándjait. Elszontyolodva nézett le az árnyé
koktól tarkított aszfaltra, alig néhány embert látott. A



mélységet most ijesztőnek találta maga alatt. Ügysem merne 
leugrani, ismerte be elszomorodva, apa bizonyára még ki is 
nevetné, amiért ilyen butaság jutott eszébe. . .

Amikor eszébe jutott, hogy Zsuzsinak hamarosan itt kell már 
lennie, ő pedig szanaszét hagyta a szekrényből kirámolt hol
mit, újra bement a szobába.

IV

Bent sietve hajigálta vissza a szekrénybe a széthaigyott tár
gyakat, majd az esernyőt akarta összecsukni, de sehogy sem 
boldogult vele. Hiába küszködött, az ernyő ellenséges indu
lattal, álnokul, konok állatként állt ellent minden igyekezeté
nek, úgyhogy végül is csüggedten a szekrény elé állította. 
Utána még néhányszor szorongó pillantásokat vetett rá; bosz- 
szantotta, hogy nem teheti vissza a helyére, s így szekrény
ben kotorászásának látható jele marad. Zsuzsi, ha visszajön, 
bizonyára megkérdi tőle, miféle ernyő ez, és miért vette elő, 
neki pedig akkor meg kell említenie anyát. Semmi kedvet nem 
érzett ehhez, mert úgy sejtette, Zsuzsi valahogy lenézi anyát. 
Az előbb, mikor azt mondta, „Ahá, értem”, meg azt, hogy, 
„Hm, nem rossz”, furcsán csúfolódó volt a tekintete. . .

A szoba színeinek lassú sötétedésére csak később figyelt föl; 
egyszerre ráébredt, Zsuzsinak már rég vissza kellett volna 
térnie. Jól emlékezett a lány ígéretére, hogy mindjárt Vissza
jön, és érezte, sokkal hosszabb idő óta van már távol, semhogy 
ezt mindjártnak nevezhetné. Már igazán jöhetne, nem ilyen 
hosszú időre engedte el. A rádió tetején álló kis órára nézett: 
bár nem ismerte még ki magát egészen rajta, mégis tudta, 
amikor Zsuzsi elment, a mutatók egészen másképp álltak. Egy 
ideig a számlapot figyelte, a mutatók mozgását szerette volna 
szemmel tartani, de csak az apró másodpercmutatók járását 
követhette; szeme elsősorban azon tapadt meg, figyelte, mi
ként futja be egyik kört a másik után. De most már igazán 
itt kellene lennie Zsuzsinak, ismételte magában újra, mert ha 
nem jön hamarosan, könnyen megtörténhetik, hogy apa ér 
haza előbb. Igaz, ebből nem neki lenne baja, csakis Zsuzsinak, 
de mégsem szeretné, ha így történne, mert attól fél, Zsuzsi



összeveszne apával, és nem jönne többé, apa pedig talán valami 
csúnya öregasszonyt fogadna mellé. De nem, bizonyára mind
járt itt lesz; amíg a mutató háromszor körbemegy, biztosan 
megérkezik. Lehet, hogy csokoládét is hoz.

A másodpercmutató azonban hiába futott körbe háromszor, 
négyszer is egymás után, a lány ismerős, sebes lépései mégsem 
hangzottak föl a lépcsőn; az erkélyre is hiába ment ki Bandi, 
az utca egyik végében sem látta feltűnni alakját. A szürkület 
most már az utcán is szemmel látható volt; a nap eltűnt a ma
gas háztetők mögött, és ámyképszerűvé varázsolta a kémé
nyeket, az úttest aszfaltja kékesszürkévé változott, s az ostor
fák lombja közt lassan már gyülemleni kezdett a feketeség. A 
szél hűvösebbé vált, s az ég kékje fakó zöldesszürkébe sápadt. 
A kisfiú bizonytalan szorongása lassan nyilvánvaló félelembe 
ment át; váratlanul torkon ragadta a gondolat, mi történne, ha 
Zsuzsi egyáltalán nem térne vissza többé. Hátha ugyanúgy 
elmegy a barna kabátossal, mint anya a fekete bajuszossal. 
Különös szorítást érzett mellkasában erre a feltevésre. Tapo
gató gyerekeszével is világosan látta, hogy a barna kabátos 
ugyanazt a szerepet tölti be Zsuzsinál, amit a fekete bajuszos 
akkor az anyjánál játszott, s ennélfogva azt is határozottan 
érezte, mindkettő ellensége: céljuk elragadni tőle, akiket sze
ret. Minél tovább gondolkozott ezen, annál inkább úgy érezte, 
körülötte az egész világ ilyesfajta ellenségekből áll, akiknek 
ö ki van szolgáltatva: a nagyobb fiúk néha el akarják venni 
labdáját, a felnőtt férfiak pedig elveszik tőle először anyát, 
azután most Zsuzsáit is. És lehet, hogy egyszer apát is elragadja 
tőle valaki, hiszen ő is jöhetne már. Azt sem bánja, ha előbb 
jön haza, mint Zsuzsi; a lány végül is, ha ilyen hosszú időre 
egyedül hagyta, megérdemli a sorsát. Ügy van; még ha előbb 
jönne is haza, akkor is elárulja őt apának.

Hogy a most már rohamosan sötétedő szobában mindjobban 
ránehezedő szorongást elűzze, Bandi elhatározta, felcsavarja 
a villanyt: de a kapcsolót nem érte el, kénytelen volt egy 
székre állni. Ekkor azonban csalódás érte: hiába csavart egy
más után többször is a kapcsolón, a várt bátorító fény nem 
árasztotta el a szobát. Rögtön sejtette, áramszünet van, bár 
még reménykedett, hátha apa este a körténél oltotta el a vil
lanyt. Felmászott az asztalra: a körte szilárdan állt foglala-



tábon; meglazította, majd újra szorosan becsavarta, de a fény 
most sem gyulladt ki. Tanácstalanul állt, majd egyszerre dühös 
sírás fakadt ki belőle; azután, lenyelve könnyeit, egy csúnya 
szót mondott, amit apjától hallott néha, főleg olyankor, ha 
áramszünet volt, apa azonban Bandit nyaklevessel fenyegette, 
amikor egyszer használta. A kisfiú most egymás után több
ször is kimondta, egyre hangosabban, s közben minden alka
lommal mindkét lábával egyszerre felszökkent: valami külö
nös gyönyörűséget talált ebben, holott egyáltalán nem ismerte 
a szó jelentését; eközben félelméről is megfeledkezett. Azu
tán az ablakhoz ment, és az utcára bámult; a járókelőket 
nézte, de valahogy úgy, mint aki már teljesen lemondott arról, 
hogy felfedezze közöttük, akiket vár. Valahogy semmiben sem 
érezte már biztosnak magát; úgy némlett neki, minden kiszá
míthatatlanná vált, mindenki becsapta: Zsuzsi, apa, a villany 
egyaránt cserben hagyta, semmire sem számíthat, semmit sem 
tudhat biztosan. Azt sem tudhatja, igazuk van-e azoknak, akik 
azt mondják, nem kell félni a sötétben, meg hogy boszorká
nyok, sárkányok, varázslók, óriások csak a mesékben léteznek. 
Nem tudhatja, nem tűnik-e elő bármelyikük éppen a követ
kező pillanatban a sötétből kibontakozva. Néha óriási szeme
ket, kitáruló, hatalmas szájakat, vicsorgó fogsorokat látott 
íoszforeszkálni a sötétség fekete bársonyihátterén. Nagy, titok
zatos fehér lepkék lebegtek nesztelenül verdeső szárnnyal, kí
sértetiesen közelítve az arca felé, de ha ilyenkor az ablak irá
nyába pillantott, egyszeriben semmivé váltak. Később azon
ban újra vissza kellett fordulnia a szoba legsötétebb sarka felé, 
és megnézni, ott vannak-e még. Azután arra gondolt, mi lenne, 
ha az erkélyről egészen váratlanul beugrana egy tigris. Csak 
úgy, egyszerűen beugrana, leheveredne elébe a szőnyegre, és 
nézne rá zöldesen villogó szemével, ő pedig csak várna, egyre 
várna, hogy most mi lesz. Annyira élesen és tisztán képzelte 
el a vadállat megjelenését, hogy fogai összekoccantak a féle
lemtől, de ugyanakkor egy kis csalódást is érzett a gondolatra, 
hogy hiába vár rá. Később más, a valósághoz közelebb eső 
félelem ejtette foglyul: ráeszmélt, nem tudhatja, nem kezd-e 
el váratlanul égni a ház, nem jelenik-e meg hirtelen a szoba 
valamelyik sarkában egy pici, sárga láng, hogy egyre gyorsab
ban, lidérces, hangtalan lobogással növekedjék. Többször úgy



rémlett, látja is már, mégis tudta, képzelődik. Tekintetét elfor
dította a szóiba sötétjétől, s elhatározta, nem is fordul hátra 
többé. Azután újra sírni kezdett, ezúttal nem dühösen, hanem 
elárvult szomorúsággal, halkan vinnyogva, mintegy élvezve 
az arcán végiggördülő könnyek melegét. Egyedül hagyták, 
végleg, egészen egyedül. . .

A borotvapenge, amelyre az ablakpárkányon céltalanul ma
tató keze bukkant, valamennyire megvigasztalta, óvatosan 
vette föl, tudta, két rövidebb végén nem éles. Rozsdás, régi 
penge volt, nyilván az apja felejtette ott az ablakpárkány sar
kában, de mégis valami új dolpg, amivel elibabrálhat, amíg 
a különös varázslat meg nem törik, amíg nem történik valami 
végre. Először az ablakpárkányt kezdte vele farigcsálni; bár 
tudta, a végén ki fog kapni ezért, az ezzel kapcsolatos félelmet 
nem találta annyira elviselhetetlennek, mint az ijesztő rém
képektől való rettegést. Azután a szekrény közelébe letámasz
tott, homályosan sej lő esernyőre hullott a tekintete, majd 
maga sem tudva, hogyan támadt ez az ötlete, hozzálépett, és 
a borotvapengét a kifeszített, tarka selyemhuzat széléhez 
érintette.

A hatás meglepő volt: az ernyő anyaga majdnem önmagától 
vált szét a papírvékony acéllemez előrenyomuló éle előtt, s 
közben valami varázsosan sercegő-ropogó hangot hallatott, 
olyasfélét, hogy prakk-prakk. Ez« váratlanul fellelkesítette a 
kisfiút. A következő pillanatban azonban megrémült: tudta, 
most olyan megengedhetetlen dolgot követett el, ami sokkal 
súlyosabb, minit az ablakpárkány összefanigcsálása. A sellyem 
végérvényesen, visszavonhatatlanul elhasadt. Bandi hirtelen 
elhatározta, nem folytatja ezt a játékot. Ismét megpróbálta 
összecsukni az ernyőt, de újra kudarcot vallott, ezért csak úgy 
fordította, hogy a szakadás a padló közelében legyen, így talán 
nem veszik észre. Eltávolodott az ernyőtől, és megpróbált más 
irányba nézni.

De a játékot nem tudta abbahagyni, a selyem hasadásának 
hangja teljesen raibul ejtette képzeletét. Volt benne valami, 
ami szorongást, félelmet, elhagyatottságot, mindent feledtetett. 
Váratlanul ismét azon kapta magát, hogy remegő kezében 
tovább nyomul előre a zsilett. Prakk-prakk, a selyem újra 
továbbhasadt, a kisfiút a hang kellemes borzongással töltötte



el, de ugyanakkor valami reményvesztettség is elfogta, amiért 
képtelen [furcsa szenvedélyének ellenállni. Ügy rémlett, valami 
titokzatos erő kényszeríti, hogy tovább vágja az anyja ernyő
jét, az egyetlen tárgyat, amelyet anyja itt hagyott. Pedig lehet, 
hogy egyszer eljön érte, és magával viszi. Hátha szüksége 
lesz még rá. De mindegy, miért nem vitte el akkor magával, 
miért felejtette itt? És miért ment el egyáltalán? Az esernyő
jével pedig már nem is törődik, semmi köze hozzá. Prakk- 
prakk, a csodás hang egyre tovább csábította. Csak jönne már 
valaki, hogy abba tudja hagyni, mert így mit csinálhatna mást? 
Mit .tehet, ha itt hagyják egyedül, kiszolgáltatva a sötétségnek? 
Prakk-prakk-prakk, csodálatosan szakad ez az ernyő, prakk- 
prakk, minha akarna szakadni. Mintha nem is ő vágná, hanem 
az futna neki a pengének.

Cselekedetének eredményét a váratlanul kigyúló villany
fény mutatta meg egészen. Bandi hunyorgó szemével is látta, 
hogy az ernyőn több helyen is kisebb-nagyobb, háromszög 
alakú hasadások ásítanak rá. Rögtön megállapította, bárho
gyan forgatja is az ernyőt, nem tüntetheti el őket. Ügy tetszett, 
mintha gúnyos kis manókként a szemébe kacagnának, és vigyo
rogva ismételgetnék: „Hipp-hopp, itt vagyunk, itt is mara
dunk; bármit teszel is, nem tüntethetsz el minket!”

Riadt, páni félelem vett erőt rajta. Ez már nem titokzatos 
hatalmaiktól való rettegés volt, hanem nagyon is valóságos 
következményektől való félelem. Néhány pillanatig eszeveszett 
menekülési vágy tartotta fogva, szeretett volna eltűnni a szo
bából, szerteillanó füstként elpárologni, és elkerülni valahová 
messze, nagyon messze, hogy ne találják meg soha többé. Égy 
percre újra felmerült benne a gondolat, hogy az esernyőt ejtő
ernyőnek használja, és leugrik az erkélyről, azután más kiutat 
kezdett keresni. Tisztán látta, az egyetlen menekülési lehető
ség számára, ha el tudja tüntetni az ernyőt. Ha összecsukhatná 
és visszatehetné a szekrénybe, ott nagyon soká nem venné 
észre senki, és ha egyszer mégis előszednék, már senki sem 
gyanítaná, hogy ő okozta a szakadásokat.

Újra megkísérelte lecsukni, de most sem sikerült. Közben 
lépéseket hallott felfelé közeledni a lépcsőn; rémülten ismerte 
föl apja cipőjének csikorgását. Bár tudta, hogy minden hiába, 
mindennek vége, sírva, dühös könnyekkel a szemében, egyre



hevesebben rángatva, mégis tovább birkózott az esernyővel, 
az pedig gyilkos könyörtelenséggel továbbra is ellenállt, mint 
valami makacs, gonosz élőlény, amely kérlelhetetlenül elhatá
rozta, hogy a vesztére tör.

Mikor apja magas alakja az ajtóban megjelent, olyannak 
látta, mint eddig még sohasem. Fenyegető óriásként magaso
dott előtte, ő pedig úgy érezte, egészen parányivá, szinte lát
hatatlanná válik.

(1964)



ÚJ K A L A N D

I

Az indulás reggelén a szélhámos jóval előbb ébredt a kel
letténél. Az álom buborékja egyetlen pillanat alatt pukkant 
szét, és ejtette vissza a szoba zavartalan, óraketyegéses csönd
jébe. Először azt hitte, hogy mint már életében annyiszor, most 
is éppen idejében ébredt, „fej-órá”-ja pontosan működött, de 
mikor észrevette, hogy teljesen sötét van körülötte, rájött, túl 
koráin van még. Az éjjeliszekrényen álló kis ébresztőóra 
számlapjának foszforeszkáló fénypontjai is erről győzték meg. 
Alig néhány perccel múlt kettő, állapította meg, a vonat pedig 
csak négy óra negyvenöt perckor indul. . .  Csodálkozott és 
egy kicsit bosszankodott is váratlan, túl korai ébredése miatt. 
Még legalább egy órát alhatott volna. Különös . . .  Vajon miért 
ébredt fel ilyen hamar? Ideges volna? Lehet, bár egyáltalán 
nem ismeri magát ideges embernek, s mások sem tartják 
annak. Furcsa, meglepő ez a korai ébredés. Bár nem baj, lega
lább egészen kényelmesen elintéz mindent. Nem kell sietnie. 
Igaz, úgyszólván alig van dolga indulás előtt; az este mindent 
becsomagolt, bőröndjében és aktatáskájában van minden, 
amire szüksége lehet. A táskában a hamis mérnöki oklevél, s 
a kabátja zsebében jelenlegi álnevére szóló, de különben valódi 
útlevele, a vállalatától kiállított, háromhónapos olaszországi 
tanulmányútra szóló meghatalmazással együtt. Holnap ilyen
kor már valahol Rómában lesz. . .  Úgy van, Rómában és nem 
Milánóban, habár hivatalos küldetése oda szól. Útközben le
száll valahol, átvedlik, és aztán elzarándokol Rómába. Minden 
út Rómába vezet — ezt felelné, ha valaki kérdőre vonná, miért



változtatta meg az útirányt. A világ legtermészetesebb hangján 
mondaná. Vagy inkább csodálkozva, kérdéssel válaszolna: „De 
kérem, hát nem tudja, hogy minden út Rómába vezetj” Szinte 
sajnálja, hogy erre nem kerülhet sor; nagyon élvezné, milyen 
elképedt arcot vágna az illető. . .  No, de hagyjoik ezt most! 
Talán alhatna még egy keveset.

Erőszakkal lehunyta a szemét. Néhány percig azt remélte, 
egy kis időre újra magára húzhaitja az álmot, bebukolózhatik 
a melegébe, de aztán belátta, le .kell tennie erről a remény
ről. Ébrenléte tökéletes, szinte kristálytiszta volt, majdnem 
ridegen, fémesen csengő; semmi jelét sem érezte az álmosság
nak. Az ágylámpát azonban mégsem gyújtotta meg, nem 
akarta zavarni a mellette alvó Évát. Kezét kinyújtva, tapoga
tózva megkereste cigarettatárcáját és öngyújtóját. Rágyújtott; 
mélyen leszívta a füstöt. Sajnálta, amiért a sötétben nem lát
hatja a kékes, szerteoszló füstkarikákat. Nem is tudja, kéke- 
sek-e most? Egy pillanatra azt a nevetséges kérdést tette fel 
magának, milyen színű lehet a cigarettafüst sötétben, aziután 
gondolatai újra az előtte álló útra tértek vissza.

Hát igen, ma lelép. Távozik; ismét maga mögött hagy egy 
világot, egy korszakot, egy szerepet. Levet, lomtárba hajít egy 
álarcot; kicseréli, másikat tesz fel. Hogy milyen lesz, nem tudja 
még. A körülmények alakulásától függ; a környezettől, ahová 
becsöppen. Mindig a környezet alakítja ki a szerepét. így ala
kult ki a mérnök is . . .

„A mérnök, a mérnök. . . ” — ismételgette elégedetten, ön
magának hízelegve. Annak ellenére, hogy jó ideje erősen unja 
már, mégis úgy véli, nagy szerep volt. Egy tőle teljesen idegen 
embertípus: a szolid, komoly, csak a munkájának élő ember; 
talán életének a legnagyobb alakítása. Nehezebb, mint az 
attasé vagy az impresszárió; még talán a Standard Oil meg
bízottjáénál is nehezebb. Talán nem lehetett úgy csillogni 
benne, de annál több elmélyültséget, komolyságot és főleg 
tudást követelt. MajdneVn két éven át, diploma és minden fel- 
készültség nélkül fontos mérnöki állást betölteni egy gyárban 
nem kis dolog, de egy halom áttanulmányozott szakkönyv, 
nagyszerű kombinálókészsége és főképp rendkívüli találékony
sága mindenen átsegítette. Még csak nem is gyanakszik rá 
senki. Bíznak benne; talán szeretik is. Az igazgatója minden



esetre, és bizonyára a munkások közül is többen. . .  Bár ezen 
nincs is mit csodálkozni, ért hozzá, hogy megkedveltesse magát: 
néhány ^edves szó mindenkihez, egy-egy futólag odavetett 
barátságos mosoly, és a jámborok persze lépre mennek. Ennél 
a szónál ismét elidőzött egy daraibig; szórakozottan játszott 
vele. Gondolataiban gyakran illette olyan szavakkal az embere
ket, mint jámborok, jó lelkek, ártatlanok; saját külön belső 
szótárában ezeknek a kifejezéseknek mérhetetlenül lebecsülő 
jelentése volt, mintha csak hülyéknek nevezte volna őket. Hát 
igen, a jámborok; végül is ez a legmegfelelőbb elnevezés. Min
dent elkövetnek, hogy kiérdemeljék. Hogyan is nevezhetné 
őket másként? Ismét mosolygott; érezte, amint ajka szét
húzódik a sötétben.

Később Éva szabályos lélegzését kezdte figyelni, megpró
bálta az óra ketyegéséhez illeszteni. Pontosan négy kettyenés, 
amíg beszívja és megint négy, amíg kiengedi a levegőt. Tisz
tán, egyenletesen lélegzik, a legkisebb kellemetlen sípolás 
vagy sziszegés nélkül. Egybehangolt ritmus és dallam. Egy ki
csit monoton, de azért kedves. Valahogy megnyugtató. Van 
benne valami őszinte és gyanútlan, akárcsak Éva lényében; az 
asszony még nem is sejti, hogy végleg elszakad tőle. Szegény 
Éva.. .!  Furosa, de valahogy jobban sajnálja, mint a többi 
átmeneti élettársát. Azokat is sajnálta kissé, annak ellenére, 
hogy gyakran kihasználta őket. De hát mit is csinálhatott 
volna mást, amikor olyan gyanútlanok voltaik? Volt valami 
kihívó a gyanútlanságukban, abban a feltétlen bizalomban, 
amellyel rajta csüngtek. És Évára mindez még fokozottabb 
mértékben vonatkozik; valami nyílt, rácsodálkozó őszinteség 
van a tekintetében. Mindjárt az elején ilyen volt; szinte attól 
a pillanattól kezdve, hogy megismerte. Rögtön elmondott neki 
mindent, úgyszólván egész élete történetét: hogy egyedül él, 
és van egy kislánya; hogy már több mint három éve elvált 
durva, iszákos férjétől, és így tovább és így tovább . . .  Egészé
ben véve talán még a többinél is kiihív<5bb volt; mintha előbbi 
csalódásából semmit sem tanult volna. Bár ebben nincs is 
semmi rendkívüli; Éva az a típus, aki semmit sem tanul. Vagy 
talán inkább könnyen megfeledkezik keserű tapasztala tatról; 
nyilván a vele kapcsolatos esetből sem fog semmilyen követ
keztetést levonni. . .  Hát igen, az ő esetei rendszerint ilyenek,







ehhez a ti pasihoz tartoznak; valahogy ösztönösen, titkos sugal
latra ismeri fel őket, mint ahogy Évánál is rögtön rájött, 
milyen kategóriába tartozik . . .  Szegény, igazán sajnálja. Vagy 
talán csak sajnál megválni tőle? Lehet, hogy így van, ezt iga
zán neon könnyű megállapítani. De nem is fontos. Mindenesetre, 
ha csak egy csöpp kalandorszellem volna Évában, szívesen 
magával vinné, beavatná titkaiba, és cinkosává tenné. Vég
eredményben azonban mégiscsak az útjában lenne, bármilyen 
megbízható is. A legjobb mégis teljesen egyedül dolgozni; 
tapasztalatból tudja, hogy a cinkostárs mindig a legrosszabb
kor rontja el a játékot. Meg aztán nem is képes mindent meg
érteni. Talán nincs is olyan ember, aki fel tudná fogni, hogy 
neki minidig a szerep a legfontosabb, vállalkozását mindig 
annak érdekessége határozza meg, a haszon pedig, amelyhez 
általuk jut, csupán másodrendűnek számít, és rendszerint csak 
valami újabb szerep lehetőségét jelenti. Az egészben tulajdon
képpen a művészet a fontos, egy-egy szerep kidolgozása. Hát ki 
tudná ezt igazán megérteni? Senki, még Éva sem, pedig ő iga
zán sok mindent megért, vagy legalábbis kötelességének tartja, 
hogy megértő legyen. Igazán rendes nő . . .  azaz inkább rendes 
nő volt. Lassan hozzá kell szoknia, hogy múlt időben beszél
jen róla. . .

Cigarettája egészen a körmére égett. Miközben elnyomta az 
éjjeliszekrényen álló hamutartóban, eszébe jutott, a hamu
tartót Éva már azután vette, hogy ő a házhoz költözött; az első 
napokban kistányért használt. Jól emlékszik Éva mosolyára, 
amikor a csészealjat eléje tette; még a hozzáfűzött szavakat 
is pontosan fel tudja idézni: „Buta dolog, de egyetlen hamu
tartó sincs a házban. A régi eltört, és én nem vettem másikat. 
Nem volt szükségem rá. Egészen elszoktam a férfilátogatóktól. 
Elhiiszed?” Akkor mintha valamivel karcsúbb, törékenyebb 
lett volna, s az arcszine is áttetszőbbnek látszott. Azóta ki
nyílt, kivirult. A férfi egyszerre 'látni kívánta Évát. Hirtelen 
felkattintotta az ágylámpát; felült, és nézni kezdte.

Az asszony nem ébredt föl a kigyúló fényre; oldalt fekve 
aludt, felhúzott térddel, testének vonalai tisztán rajzolódtak 
ki a könnyű takaró alatt, s ez a csípője táján erősen kidom
borodott, feljebb, az oldalánál hirtelen lefelé süllyedt, majd 
a válla felé lassan újra emelkedett. Arcából csaik keveset lát-
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hatott, irészban a dús, szőke haj, részben a párna takarta el, 
amelybe feje mélyen belesüppedt; csak egyik lehunyt pillájú 
szemét látta és az orrát, ahogy a fehér párnahuzathoz lapul. 
Igazán kár, hogy itt kell hagynia, jutott eszébe ismét, de hát 
mit tehet, a mérnök szerepében semmi izgalom sincs többé. 
Végleg megunta már; ilyen soká még egyetlen szerepe sem 
tartott. Igaz ugyan, hogy a dolgok alakulása miatt is egy időre 
ajánlatos félrevonulnia, meghúznia magát, mégis attól tart, 
ha Éva nincs, előbb abbahagyja. Valóban, nem lehetetlen, 
hogy éppen miatta tartott ilyen soká.

Néhány pillanatra valami ellágyultsóg vett erőt rajta. „Sze
gény Éva, szegény Éva!” — ismételgette magában. Valami 
meghatározhatatlan gyönyörűséget talált a sajnálatában. Kissé 
közelebb húzódott hozzá, és a haját kezdte simogatni. Éva erre 
felébredt; lezárt szemhéja hirtelen pattant fel. Ijedten felült 
az ágyban.

— Hány óra? — kérdezte.
— Negyed három múlt két perccel.
— Akkor korán van még, ráérsz.
—  Tudom.
— De miért csavartad fel a villanyt?
— Váratlanul felébredtem, és nem bírtam újra elaludni. 

Aztán látni akartalak. Bocsáss meg, hogy felébresztettelek!
— Nem számít.
— Pedig még nem akartalak felkelteni.
— Hát mit akartál?
— Csak így csendben elnézegetni, mivel most sokáig nem 

foglak látni.
Most már újra csak játszott. Éva ébredése elvágta a feltörő 

gyengédség! hullámot, úgyhogy szavait már nem érezte 
őszintéknek. Gyakran megfigyelte, hogy igazi gyengéd érzések 
csakis magányos perceiben uralkodtak el rajta, de beszéd vagy 
cselekvés közben, még ha éppen nem is kizárólag érdekek 
vezérük, mindig csak játszik, s ilyenkor sohasem érez igazán; 
figyelmét önmaga ellenőrzése köti le, és a törekvés, hogy ilyen 
vagy olyan legyen.

Éva egy kicsit elmosolyodott; tekintetében egy parányi dia
dal csillogott: — Pedig tegnap azt mondtad, nem érdemes 
nagy ügyet csinálni ebből a három hónapból.



— No igen . . .  azt mondtam.
— Szóval mégis ...?
— Lehet, hogy mégis. . .
— Na látod!
— Te, hát azt hiszed, olyan könnyű elszakadni tőled? — 

Hirtelen, mintha szégyellné ellágyulását, hevesen, majdnem 
durván magához rántotta az asszonyt. De ez is csak játék volt 
még. Azután megérezte testének otthonos, bársonyosan meleg 
illatát. . .

— Mégis kikísérlek az állomásra — mondta később Éva.
— Ügy beszéltük meg, hogy fölösleges. Jobb, ha itthon 

maradsz.
— De most mégis így szeretném.
A szélhámos kifogásokat keresgélt. Szeretett volna minél 

előbb túl lenni az elváláson, maga mögött tudni a szerepét. — 
De akkor Margitka egyedül marad.

— Nem baj. Ilyenkor nagyon mélyen alszik. Nyolc előtt 
aligha ébred fel.

Egy pillanatig kedve lett volna nyersen rákiáltani: „Maradj 
itt, ha mondom” — de még idejében letorkolta magát. Ügy 
érezte, azt a kis időt, ami még hátra van, most már minden
képpen végig kell játszania. Kedvetlenül hagyta rá: — Hát 
gyere, ha mindenáron így akarod!

Sietve, egy kicsit kapkodva öltözködtek. A reggeli szürkület 
ekkor már erősen eloszlatta a sötétséget; az utca felől egyre 
több lépés hallatszott, néhány autó motorja is felbúgott már. 
Valahonnan messziről az első villamos csörömpölése is elhal
latszott hozzájuk.

— Várj egy pillanatig! — mondta Éva, amikor már útra 
készen álltak. — Megnézem Margitkát, alszik-e, vagy nem 
rúgta-e le magáról a takarót.

Mindketten a rácsos gyerekágyhoz léptek. Miközben Éva a 
takarót igazgatta, amely kissé lecsúszott a kislány válláról, a 
a szélhámos mozdulatlanul állt, kezét a rácsra téve nézte a 
gyereket. Margitka fejét a párnába fúrva, oldalán feküdt, 
majdnem ugyanolyan helyzetben, mint az előbb Éva. Szőke 
haja is szinte ugyanúgy takarta el félig az arcát. A kislány 
nagyon hasonlított Évára. Ha megnő, egészen olyan lesz, mint



az anyja — ötlött a szélhámos agyéiba. A prücsök — ő nevezte 
el így — igazán helyes kis jószág. Néha egészen jól el tudott 
szórakozni vele; a térdén lovagoltatta, mesélt neki. És rengeteg 
játékot vett; annyit, hogy Éva meg is sokallta néha. A szél
hámos szerette látni az örömét. Kár, hogy az Olaszországiból 
várt nagy haja^babát hiába várja. Eh, ostobaság, a család csaik 
kölönc, akadály! A családos ember mozdulatlanságra kár
hoztatott lény; nem szabadon úszkáló hal, hanem a fenékhez 
tapadva vegetáló életet folytat, mint valami szivacs vagy ten
geri liliom. Nem független. Márpedig a függetlenség a lényeg, 
az egyetlen, ami ér valamit. .. Kissé türelmetlenül szélt rá 
Évára: — No, induljunk végre!

Az autóbuszon keveset szóltak egymáshoz. A szélhámos 
gyakran az órájára pillantott; ideges türelmetlenség topor- 
zékolt (benne. Az idő múlását lassúnak érezte, mintha még az 
autóbusz is lassabban haladt volna, mint máskor. Most már 
égető szükségét érezte, hogy az egész komédia mielőbb véget 
érjen.

A vonat már indulásra készen állt, mikor az álomásra értek. 
A férfi a búcsú után sietve ugrott fel a lépcsőn, majd egy fül
kében helyet kereset magának. Bár még néhány perc volt 
hátra az indulásig, nem akart az ablakhoz menni; csak amikor 
a vonat már mozgott, akkor szánta rá magát mégis. Követke
zetesnek kell lennie, minden szerepet becsületesen végig kell 
játszani. A tömegben még fel tudta fedezni Évát; egészen elöl 
állt a peronon. Integetni kezdett, Éva pedig a zsebkendőjével 
viszonozta. Persze, így szabályszerű — villant az agyába; hosz- 
szan, sokáig integetett. A kerekek csattogva forogtak alatta; 
egyre gyorsabban, egyre gyorsabban . . .

II

Az első osztályú fülke viszonylag üres volt. Rajta kívül 
mindössze hárman voltak még: egy középkorú házaspár és egy 
fiatal, diákforma fiú. Csak futólag nézte meg őket; a házaspár 
testes volt, egymáshoz hasonultan jól táplált, és valami kor
látoltan önelégült benyomást keltett, a fiú viszont sovány, fel
tűnően hosszú tagokkal; nagy, csontos keze meglepően vékony



csuklóhoz kapcsolódott, vékony nyakán pedig korához képest 
szokatlanul fejlett ádámcsutkája tűnt szembe. A szélhámos 
egyiküket sem találta (túlságosan érdekesnek, sót valósággal 
rettegett attól, hogy valamelyikük szóba elegyedhet vele. Mint
egy előre jelezni kívánva minden ilyen irányú kísérlet kilá- 
tástalanságát, a lehetőségekhez képest igyekezett hátat fordí
tani nekik. Fejét hátrawetve a fülke falának támasztotta, mint
ha aludni szeretne.

A legszívesebben ezt is tette volna, bár tudta, úgyis hiába 
kísérelné meg. Hangulata egészen más volt, mint amilyenre 
néhány perccel azelőtt számított: valami érthetetlenül nyo
masztó érzést fedezett föl magában, s ez különös szorongással 
párosult; csalódottnak érezte magát. Másmilyennek képzelte 
az indulást; azt várta, tekintete előrefordul, kémlelve tapoga
tózik az ismeretlen jövő mélyében rejlő új élmények felé, s 
ehelyett úgy tapasztalta, gondolatai mögötte maradnak, mint
ha képtelenek volnának a vonattal lépést tartani. Az volt az 
érzése, mintha otthona, amely most végérvényesen mögötte 
maradt, szívósan tapadna rá, rugalmas szálakkal fűzve magá
hoz, melyek végtelen hosszúra nyúlnak, anélkül, hogy túlfe
szítve elpattannának, önkéntelenül minduntalan Évára gon
dolt: különös, furcsa lesz a sorsa, -talán nem is irigylésre méltó. 
Igaz, hogy lassan fog ráeszmélni helyzetére; egy ideig várni 
fogja a postát, először az ígért képeslapot, majd a levelet, 
amely megmagyarázza, miért nem hallatott előbb magáról; 
később mindinkább úgy érzi majd, valami nincsen rendjén, 
egyre jobban hatalmába keríti az aggodalom, végül pedig 
belátja, eltűnt, végleg semmivé vált a számára. Valószínűleg 
a rendőrséggel próbálja majd felderíttetni hollétét, de attól ő 
nem tart; tudja, mit kell tennie ilyenkor. A gyárbeliek is nyil
ván hasonlóképpen fognak reagálni, azzal a különbséggel, 
hogy náluk kevesebb lesz az érzelmi mozzanat, inkább a pén
züket fogják sajnálni. Természetesen érdeklődni fognak a 
milánói cégnél, megérkezett-e, azután egy ideig megpróbálnak 
még a nyomára bukkanni, végül legyinteni fognak. Mit is 
tehetnének mást?

Gondolatainak akarata ellenére való állandó visszatekintése 
bosszússá tette. Egészen szokatlan, gondolta ingerülten. Azelőtt 
nemigen törődött vele, mit hagy maga után. Mi van vele



tulajdonképpen? Mintha már nem a régi volna, öregszik? 
Meglehet, bár külsőleg ezt nem tapasztalhatja még; a leg
többen jóval fiatalabbnak vélik a koránál. Ügy látszik azon
ban, belülről öregszik, vállalkozókedve megcsappant, mintha 
valami titkos, belső maradni vágyás nyugtalanítaná, és igye
kezne mindenáron felszínre törni. . .  Csak így tudja megma
gyarázni ostoba és érzelgős gondolatait.

Azután érvelni kezdett, mintha valami láthatatlan, vitatkozó 
ellenfelet akarna meggyőzni róla, hogy amit tesz, az az egye
düli helyes s egyben az egyedüli lehetséges megoldás. Mást 
igazán nem tehetett. Elvégre a mérnök szerepét is abba kellett 
hagynia egyszer. Bármennyire bíztak is benne, a hamis diplo
mával űzöítt játékot mégsem folytathatta a végtelenségig. 
Sikereit eddig főleg annak köszönhette, hogy mindig tudta, 
mikor kell abbahagynia a játékot; akkor, amikor még teljesen 
veszélytelennek látszik, és nem szabad megvárni, amíg égni 
kezd a föld a lába alatt. Ezt már régen megtanulta. De egyéb
ként is, a vége felé úgy tapasztalta, mintha ez a szerep már 
nem is volna szerep többé. Túlságosan beleszokott, a fejére 
nőtt; a végén már nem ő uralkodott a szerepen, inkább az 
uralkodott őrajta. Abba kellett hagynia mindenképpen füg
getlenül attól, jólesik-e neki vagy sem . . .  No de hagyjuk ezt, 
átmeneti hangulat az egész; rövid idő múlva úgyis leválik 
róla. . .

Igyekezett más irányt adni gondolatainak; egykori hasonló 
távozásokra próbált emlékezni. Gondtalan, vidám hangulato
kat kutatott, abból az időszakból, amikor elégedetten, könnyű 
szívvel vágott neki az útnak, megnyugodva, hogy tökéletesen 
elrendezett mindent, egyetlen nyomot sem hagyva maga után, 
de akkori érzéseinek csupán az emlékét tudta felidézni, anél
kül, hogy akár a legcsekélyebb mértékben is újra átélte volna 
őket, s ezáltal jelenlegi hangulatán bármit változtatott volna. 
Gondolatai sehogyan sem engedelmeskedtek akaratának, 
ficánkoló, sikamlós halakként csúsztak ki a markából, és 
makacsul visszatértek kiindulópontjukhoz. Hol Évát látta 
különböző helyzetekben, a tükör előtt fésülködve, a harisnyá
ját húzva, vagy a gyerekágy fölé hajolva, kicsit szétnyílt 
pongyolában, úgyhogy beláthatott a két melle közé; hol Mar- 
gitkát a szőnyegre kuporodva, játékaival körülvéve, vagy kinn



a parkban, amint hármasban tett sétáik során nagy, piros, 
féhéipettyes labdáját kergetve a gyep tilos területére téved . . .  
Dühösen szólt rá magára: „Kalandor vagyok, és nem nyárs
polgár! Sohasem engedem meg, hogy bárkihez vagy bármihez 
is eltéphetetlen érzelmi szálak fűzzenek! Számomra az otthon 
vagy a család semmit sem jelenthet!”

Azután felkelt, és az ablakhoz ment. Kinyitotta; két karját 
a párkányra fektetve kihajolt -rajta. Megpróbált a táj szem
léletébe elmerülni. A nap most volt emelkedőben; narancsból 
fokozatosan sárgába sápadó sugarai egyre jobban elöntötték 
a földeket, facsoportokat, az időnként elszórtan felbukkanó 
házakat, és mind kivehetőbbé tették a részleteket; a világ most 
kezdett elevenné, sokszínűvé, valóságossá válni, de mindez 
mégsem érdekelte. A szántók végtelen sorát elviselhetetlenül 
unalmasnak érezte, és bár tudta, hogy a vidék később válto
zatosabb lesz, dombok, majd egyre magasabb hegyek követ
keznek, valahogy tőlük sem várt semmit; előre tudta, milye
nek lesznek, s ez minden izgalmas várakozástól megfosztotta. 
Ügy érezte, valami egészen új dologra nem is várhat, átélt már 
mindent, amit érdemes volt átélni, s ami hátra van még, értel
metlen, fölösleges ismétlődés, egy már látott, újra pergetett 
film programszerűen előre várt kockáit jelenti csupán. A meg- 
ismételtségnek ez az érzése még inkább lehangolta. Ügy van, 
egész jövője egyben múlt is már. . .  Cigarettára gyújtott, de 
a füstöt most sem láthatta, a légáram rögtön elragadta, és a 
mozdony füstjéhez keverte.

Hogy kedvetlenségét széttépje, és hívatlan, minduntalan 
tudatába tolakodó gondolatait végleg elűzze, valami határo
zott, céltudatos cselekvés szükségét érezte. A legjobb lesz 
talán, ha megsemmisíti hamis mérnöki oklevelét — jutott 
eszébe. Bár azért hozta magával, hátha szüksége lehet még 
rá . . .  De nem, ezen a néven sohasem szerepel többé; B. S. 
mérnök végleg befejezte pályafutását. . .  A csomagtartóról 
levette aktatáskáját, és kiment a klozetba. Behúzta az ajtót, 
elővette a diplomát, csóvává gyűrte, és a végét meggyújtotta. 
A helyiség megtel/t az égő papír keserű, torokkaparó szagával. 
Egy ideig a kezében tartotta a lobogó diplomát, nézte, amint 
a lángok egyre közelebb kerülnek az ujjaihoz, majd mikor 
kezét égetni kezdték, a W. C. csészéjébe süllyesztette. Utána



csodálkozott, miért választotta a megsemmisítésnek éppen ezt 
a módját. Nyilván az is elég lett volna, ha apró darabokra 
tépi, és kihajítja az ablakon. No, de mindegy, úgy látszik, 
valamiért lángokat kívánt látni. Lehet, hogy mégsem kellett 
volna megsemmisíteni. Egy mérnöki diploma, még ha hamis 
is, akármikor jól jöhet. De nem, a múlttal mindig könyörte
lenül szakítani kell.

A fülkébe visszatérve, úgy találta, részben sikerült elosz
latnia borongós hangulatát. Úgy látszik, éppen erre volt szük
sége: feűiperzselni a hidat maga »mögött. Könnyebbnek érezte 
magát; most már sokkal inkább képes volt előretekinteni. Kép
zeletében olasz tájak, kéken hullámzó tenger, a ciprusok és 
píniák csukott és nyitott esernyői, ódon templomok, sikátorok, 
kiáltozó árusok jelentek meg; már szinte ott is érezte magát. 
Valami nagyon érdekes szerepet kellene keresnie; mondjuk, 
papi ruíhát keríteni valahonnan, bár pap is volt már, kétszer 
is. Egyszer ferences barát Nápolyiban, máskor pedig protes
táns lelkész Hollandiában; az utóbbi szerepébe belebukott, és 
másfél évet ült. Valami egészen mást kellene kitalálnia, telje
sen újat és meglepőt. De majd meglátja, mire adódik alkalom, 
akként fog cselekedni. Mindenesetre először tájékozódik. Meg
próbálja megkeresni Renzót; ha véletlenül nem ül éppen, való
színűleg meg is találja, talán ő tud valamit, vagy szerezhet 
álnulhát. No igen, Renzóra mindig számíthat; rendes haver. 
Csak azt kell mondania neki, súlyos veszély fenyegeti, és 
akkor feltétlenül kész segítségére lenni. Alapjában véve jó
szívű fickó, kár, hogy hülye egy kissé . . .

Azután megpróbált olaszul gondolkodni; úgy vélte, nem árt 
gyakorolni egy kicsit. Ejnye, hogy is mondják azt, hogy 
magas? Bosszantó, nem jut eszébe. Úgy látszik, kijött a gya
korlatból. Altro? Nem, az „más” , „másik” vagy ilyesmi. . .  de 
mindenesetre hasonlóan hangzik. Megvan: alto. Ügy van, 
altezze — magasság. Nincs ok aggodalomra, megy ez még. 
Néhány napi ott-tantózkodás után egészen belejön. . .

Mikor a vonat megállt egy állomáson, ahol át kellett szállnia, 
már egészen vidámnak érezte magát. Fürgén lépett le a lép
csőn; tagjait frissnek, rugalmasnak érezte. Az állomáson már 
türelmetlenül pöfögve ott állt a gyorsvonat, amellyel az orszá
got elhagyni készült. Sietve vett irányt a hosszú, sötétzöldre



festett pul'lmankocsik felé. Hiába, ez vonat, csak most kezdő
dik az igazi utazás. Végre otthon érzi magát; ez az igazi élet
eleme, a nemzetközi légkör .. .

És ekkor egészen váratlanul kellemetlen nyomást, szorító 
fájdalmat érzett a szegycsontja táján. Egy kicsit meghökkent: 
furcsa, már máskor is érezte néhányszor ezt a kellemetlen fáj
dalmat. Lehet, hogy valami nincs rendben a szívével. No még 
csak az kellene. Fájdalma annyira fokozódott, hogy kénytelen 
volt megállni néhány pillanatra. Erre némileg alábbhagyott, 
de amikor újra megindult, hatalmasan, szinte robbanásszerűen 
tört ki ismét; egész mellkasára, hátára és nyakára is átterjedt. 
Ügy érezte, szíve óriásivá növekszik, és túlnőve mellkasán, 
szétropipantja a bordáit. Torkából riadt rekedt kiáltás tört fel; 
bőröndjét és táskáját elejtve, két kezével rémülten a levegőibe 
markolt. Azután egyensúlyát vesztve megingott; még érezte, 
hogy ösztönösen oldalt fordított arca a betonhoz vágódik, még 
hallotta a körülötte keletkező izgatott morajt és a több irány
ból is féléje szaladó léptek zaját, azután súlyosan, alaktalanul 
leomló homokfalként rázuhant a sötétség.

III

A váratlan szívroham teljesen készületlenül érte. Másnap 
délelőtt szállodai szobájában, ahol miután a gyorsról lemaradt 
az éjszakát töltötte, még mindig az orvossal folytatott pár
beszéd foglalkoztatta.

A vasútállomáshoz közel eső orvosi rendelő gumilepedővel 
letakart heverőjén tért akkor magához. Az orvos idősebb, ala
csony, köpcös ember volt; valamikor szénfekete haja erősen 
őszült, feje egyik oldalán (nem emlékszik határozottan, me
lyiken) sóikkal inkább, mint a másikon. Széles, szögletes arcá
ban volt valami bulldogszerü, ez mégsem tette ellenszenvessé. 
Ott találta maga mellett; a heverő szélén ült, és a pulzusát 
figyelte.

— Mi történt velem tulajdonképpen? — kérdezte tőle. Az 
első pillanatban úgy rémlett neki, teljesen jól érzi már magát; 
a tagjait leláncoló gyengeséget és a testét ellepő hideg verej
téket csak néhány pillanattal később vette észre.



— Nyugodjon meg! Nincs már semmi baj.
— De hát hogy történt ez? Mi volt ez?
— Egy kis szívroham. Még nem volt hasonló rohama?
— Nem. Most történt velem először ilyesmi.
— Kisebb fájdalmat sem érzett sohasem?
— De igen . . .  néha . . .
— És nem ment orvoshoz?
— Nem. Nem tulajdonítottam neki különösebb fontosságot. 

Mindig csak néhány percig tartott.
Az orvos nem felelt; elgondolkozva keskeny re szorította 

össze egyébként meglehetősen vastag ajkát, de ez éppen elég 
volt a szélhámosnak, hogy arcáról leolvassa a gondolatokat: 
„Hát ahhoz képest, hogy először történt, éppen elég csinos kis 
roham volt.” Kétségtelenül valami ilyesmit gondolhatott az 
orvos. Csak később, egy kis szünet után szólalt meg:

— Hát kérem, az ilyen dolgokkal nem jó tréfálni.
— Ezt elismerem. De hát bizonyára jól tudja, hogy van ez, 

az ember mindig nyakig van a munkában. Kérem, ha lehet, 
vizsgáljon meg. Szeretném tudni, mi a bajom. Sürgősen tovább 
kellene utaznom.

Az orvos egy ideig figyelmesen hallgatta a szívét. — Nyil
ván egy kis szívbillentyüzavar. . .  Persze hosszabb, alaposabb 
vizsgálatra lenne szükség.

— Mondja meg őszintén, komoly bajnak tartja?
— Hát, ahogy vesszük . . .
— Kérem, én szeretem tisztán látni a helyzetemet.
— Elég komoly, úgy is mondhatnám, igen komoly.
— Értem. Ez azt jelenti, hogy egy szép napon, esetleg már 

holnap felfordulhatok.
Az orvos füiricészőn nézett rá. Az volt az érzése, félelmet 

sejt száraz ténymegállapításnak szánt megjegyzése mögött. 
Bátorító mosollyal válaszolt: — No’ hát, ijedelemre azért nincs 
oka.

— Nem vagyok ijedős, csak éppen tudni akarok mindent.
— Ha megfelelő életmódot folytat, no és ha szerencséje van, 

ezzel a bajjal még akár harminc évig is elélhet. Hány éves?
— Negyvenegy — felelte, és ezúttal kivételesen igazat 

mondott.



— Még fiatal. Akad olyan ember is, aki szívbajjal született, 
mégis elég szép kort ér meg. Persze vigyáznia kell magára.

— No és azt hogy csináljam? — Némi gúnnyal kérdezte ezt, 
majd túl kihívónak találva a megfogalmazást, hozzátette: — 
Vagyis tulajdonképpen hogyan kell élnem?

— Hát úgy, ahogy ilyen esetben kell. Rendszeresen. Kerülje 
a megerőltetést és az izgalmakat. Mérsékelt dohányzás és alko
holfogyasztás. És persze mérséklet a szerelemben is. Kiegyen
súlyozott napi program.

— Sajnos a foglalkozásom ezt nem engedi meg. — Szándé
kosan tért ki erre, csakhogy minél többet megtudhasson.

— Mi a foglalkozása?
Először kereskedelmi utazót akart mondani, de még idejében 

meggondolta magát: — Külkereskedelmi képviselő. Sokat uta
zom. Most is egy nagyon fontos megbízatást kell elintéznem 
Olaszországban.

— Értem. Sajnos attól tartok, valami kevésbé fárasztó be
osztást kellene keresnie. Azonkívül pedig semmi esetre sem 
ajánlanám, hogy most folytassa útját. Néhány napig feltétlenül 
pihennie kell. Legokosabban tenné, ha visszafordulna.

A szélhámos erre nem tett határozott ígéretet; mindössze 
olyasmit mormogott, hogy majd meglátja, azután elköszönt, és 
távozott a rendelőből.

Valóban, akkor aTra gondolt, alaposan megfontolja, mit is 
tegyen, de azóta semmivel sem lett okosabb. Ugyanolyan 
tanácstalan, mint közvetlenül azután, hogy ingatagon, kissé 
még bizonytalan járással kilépett a rendelő ajtaján.

Az idő tíz óra körül járt, de ő még mindig nem kelt föl az 
ágyból. Hanyatt feküdt, cigarettázott; a füst élettelenül, szinte 
idegesítő mozdulatlanságban lebegett fölötte; a szélhámos 
mereven nézte, mintha tanácsot akarna kiolvasni belőle.

Először arra gondolt, hazautazik, bejelenti, hogy rosszul 
lett, betegszabadságra íratja ki magát, azután, legalább még 
egy ideig, tovább játssza a mérnököt, s ott lesz Éva mellett. 
Az is valami; elvégre igazán nem volt rossz mellette. Egy kis 
gondolkodás után azonban úgy találta, ez lehetetlen. Minden 
szálat elvágott, elégette a diplomáját is. Igaz ugyan, hogy 
egyszer látták már; miért kérnék újra? Lehet, hogy tovább 
csalhatná őket, ki tudja meddig. Talán az egész hátralevő éle



tét leélhetné anélkül, hogy bárki rájönne a titkára. Igen, lehet 
hogy valóban így lenne, csakhogy ő nem építhet talánra és 
lehetre. Ez nem az ő módszere, sohasem csinálta így; mindig 
igyekezett mindennel előre számolni, s a legtöbb esetben szá
molt is. Legfeljebb a betegséggel nem. De különben is, a visz- 
szafordiulás vereséget jelentene. . .  Dacos elkeseredéssel arra 
gondolt, azonnal folytatja útját. Bármilyen legyen is a hely
zet, semmit sem változtat eredeti elhatározásán. És nem vál
toztat életmódján sem; addig folytatja amíg bírja, amíg ki nem 
csúszik lába alól a talaj. Ha el kell esnie, hát essen el „fron
ton” , az „első vonal”-ban.

Néhány percig a rögtöni továbbutazás gondolata foglalkoz
tatta, annyira, hogy szinte a következő pillanatban kész lett 
volna felkelni, és azonnal kimenni az állomásra. Az idő azon
ban még nem érkezett el erre, a vonat, amellyel útját folytat
hatta volna, csak délután fél háromkor indult, úgyhogy az 
indulás sietsége nem vethetett még véget habozó tépelődé- 
sének. Néhány perccel később váratlanul egészen reményte
lennek érezte helyzetét. Betegségének tudata egész valójából 
kiforgatta. Hajlott arra, hogy azt tartsa magáról, nem fél a 
haláltól, s ezért úgy vélte, elsősorban nem az életéért retteg, 
inkább az a felismerés zavarja meg, hogy mostantól kezdve 
újabb kiszámíthatatlan tényezővel kell számolnia. Nem any- 
nyira a tegnapi szívroham aggasztotta, még csak nem is az 
újonnan felismert szívbaja, inkább az, hogy bármely pilla
natban veszély fenyegeti. Rádöbbent, hogy valami titokzatos 
fenyegetés lóg felette, amely akármelyik pillanatban lecsaphat 
rá, belejátszhat tervei kialakulásába, befolyásolhatja, módosít
hatja vagy meg is hiúsíthatja őket. Ha elrendez valamit, 
sohasem tudhatja, véghezviheti-e, befejezheti-e a játékot. 
Minden percben jöhet egy roham, és végezhet vele, vagy 
legalábbis egy időre ledöntheti a lábáról. És ez talán még rosz- 
szabb, mert segítségre szorulóvá teheti, kiszolgáltathatja az 
emberek irgalmának, mint tegnap is; azt sem tudja, kik emel
ték fel a földről, kik vitték be a rendelőbe. Egyik percről a 
másikra védtelenné válhat, mások segíteni akarásától, a jám
borok könyörületétői függhet. Valósággal iszonyattal töltötte 
el a gondolat, hogy azoktól legyen kénytelen segítséget elfo



gadni, akiket mindig megvetett, és csak becsapásra, kihasz
nálásra érdemesített.

Ehhez hasonló problémákkal ezelőtt sohasem került szembe; 
a betegség lehetősége eddig alig foglalkoztatta. De miért is 
gondolt volna rá? Néhány jelentéktelen náthát vagy légcső- 
hurutot leszámítva, eddig mindössze kétszer volt beteg. Egy
szer Párizsban három hétig feküdt tüdőgyulladásban, más 
alkalommal pedig egy bajorországi kisvárosban nyomta a kór
házi ágyat egy ideig, amikor pedig egy viszonylag szerencsés 
kimenetelű autók a rambolb an eltörte a sipcsontját. Érdekes, 
egyik esetben sem voltak hasonló aggályai. Egészen termé
szetesnek találta, hogy mivel bajban van, segítenek rajta. És 
különben is, megfizette a segítségüket. Hogy milyen módon 
szerzett pénzzel, az persze más kérdés. . .  Most azonban úgy 
érzi, 'kezében tartja valami. Élete .már nem az, ami volt, nem 
lehet szakadatlan mozgás, szerepek, kalandok láncolata; nem 
szabad, nem független többé, nem ura a sorsának többé. És ez 
éppen elég, mert ő nem tud és nem is akar másképpen élni. 
Mit ér, ha helyzetével dacolva tovább utazik? A kalandok 
varázsos izgalmának úgyis vége már, a feje felett lebegő lesúj
tani kész ököltől úgysem tudná igazán kiélvezni őket. Csak 
saját magát csapná be, ha így tenne. De szándékosan ez nem 
is lehetséges; másoknak képes hazudni, önmagának nem.

Verembe zuhantnak, minden oldalról bekerítettnek érezte 
magát. Megpróbálta hidegen, könyörtelen illúziómentességgel 
szemlélni helyzetét: úgy találta, csakis egyetlen lépés van 
hátra; az, amelyre az ellenség sohasem számít. Nem szabad 
elfelejtenie, hogy létezik egy vészkijárat is, egy, a környezetébe 
vesző, alig ész rév ehet ő kis tapétaajtó, amelyre más nem gon
dol, de amely a beavatottnak egyetlen gombnyomásra fel
tárulhat, és járhatóvá teheti a titkos folyosót. Hiszen világos, 
hogy ha úgy érzi, nem érdemes tovább csinálni, félredob min
dent. És nem érdemes, valóban nem; morzsákkal nem fogja 
beérni! Nem alkuszik meg; vagy mindent, vagy semmit, pót
lékra nincs szüksége, neki elsőrendű áru kell. S az élet is 
áru, fogyasztási cikk; ha a minősége nem felel meg, vigye el 
az ördög! Ogy van, akkor hal meg, amikor neki tetszik. Sőt 
talán akkor ura igazán a sorsának, ha ezt teszi. . .  illetve 
most már csak akkor.



Amikor idáig ért, egy pillanatra megdöbbent. Nem tudta 
biztosan, komolyan akarja-e vagy csak játszik, ezúttal önmaga 
előtt. De aztán továbbhaladt, ott folytatta, ahol abbahagyta:

. . .  Végül is, az öngyilkosság a legemberibb halál, talán úgy 
is mondhatná, egyedül emberi, mert csakis ember képes rá. 
Ez az: az egyetlen emberhez méltó halál, mert lázadás a bele
törődés ellen. Hozzá, aki mindig lázadt, csakis ez a halál méltó; 
ha megtenné, nem tenne mást, mint amit eddig is tett: lelépne. 
Megszökne a veszély elől. A szökés pedig szintén lázadás; még 
talán érdekesebb is a küzdő, szembeszálló lázadásnál, mert 
csel, vtigyor és káröröm van benne. Káröröm az üldöző dühe 
miatt, hogy kicsúszott a karmai közül, az a fajta öröm, ami 
a fölény érzetét kelti, amit mindig keresett. Bár azt a fölényt, 
azt az utolsó kárörömöt már nem érezné. És azt sem tudja, 
tulajdoniképpen kivel vagy mivel szemben nyilvánulna meg. 
De ez nem is fontos. Amit már nem érez az ember, nem is 
lehet fontos többé . . .

Végsőkig elszívott cigarettája után rögtön újabbra gyújtott, 
majd úgy találta, túl meleg van a szobában. Felkelt, és kinyi
totta az ablakot; egy-két pillanatig ott maradt, és arcát kitar
totta az üditőn cirógató szeptemberi szélbe. Azután vissza
ment, és leült az ágy szélére. Most már ülve töprengett tovább:

. . .  És ha tényleg befejezi? Hát aztán ...?  Végeredményben 
nem akármilyen élet végére tesz pontot. Egy gazdag, tartal
mas életet hagy maga után, olyat, amilyen keveséknek jut 
osztályrészül. Mert igazán teljes csak a kalandor élete lehet, 
bárhogyan tiltakoznak is ez ellen sokan. Csak olyan életet lehet 
teljesnek nevezni, amely mindembe belekóstol, és mindenünnen 
kiszívja a nektárt; minden más meghatározás csak süket 
duma. Ezt most akárkinek őszintén megmondaná. Olyan őszin
tén, amilyen őszinte az egész élete volt. . .

Egy pillanatig közel állt ahhoz, hogy hangosan felkacag
jon: őszinte volt? Igazán? Nevetséges! De valahogy rrû gis 
így van: ez őszinte élet volt, habár csupa hazugságból állt. 
Minden hazugság egyetlen nagy őszinteség részét képezte. Ő 
azt tette, amihez kedve volt, és ez is egy fajta őszinteség. A 
hajlamai szerint élt. Ugyan hány ember mondhatja el ezt ma
gáról? Vagy talán mégsem helyes szó erre az őszinteség? Le-



hét, hogy valami más kifejezés inkább megfelelne. De mind
egy elég a filozofálásból!. . .

Úgy érezte, eleven tetterő, pezsdülő cselekvési vágy kor
bácsolja fel. Régi ismerősként üdvözölte ezt az érzést: olyan
kor vett erőt rajta, ha valami új kalandra, új szerepre ké
szült. Külön szava is voit ennek az állapotnak a megnevezé
sére: „az ismeretlen előtt” . Ilyenkor mintha minden sürgette 
volna, ösztökélve, hogy mihamarabb belevesse magát a já
tékba. Végre itt a még nem próbált, az egészen új. Tehát 
munkára! Ki kell dolgozni a programot. Először: levélírás.

Felállt, táskájából levélpapírt és borítékot vett elő. Először 
úgy gondolta, ír Évának egy hosszú beismerő levelet, őszin
tén megvallva, kicsoda tulajdonképpen, de ugyanakkor meg
játszik valami hamis bűwbánatot. El akarta hallgatni öngyil
kosságának igazi okát, s úgy akarta beállítani a dolgokat, 
mintha minden a mardosó lelkiismeretének következménye 
lenne. Legyen a kép mégis szebb, mint a valóság; higgye leg
alább valaki, hogy tetteit megbánva, egész életét megtagadva 
halt meg, nem pedig azért, mert nem akarja megtagadni! A 
levélpapírt még ezzel a szándékkal tette maga elé, de nyom
ban ezután meggondolta magát, inkább az Interpol bécsi iro
dájának ír egy rövid levelet, N. felügyelőnek, aki egy időben 
sokáig a nyomában volt, s aki elől alig tudott egérutat nyerni. 
Nagyon megörült váratlan ötletének. Sietve vetette papírra 
a sorokat:

Kedves felügyelőm!
Bizonyára csodálkozik, hogy írok önnek, s ezt igazán nem 

találom meglepőnek. Nem kívánom drága idejét túl soká 
igénybe venni, mindössze egy tévedést szeretnék eloszlatni. 
Mint kézírásomból is láthatja, három évvel ezelőtt nem hal- 
tam meg, ahogy ön társaival együtt még ma is hiszi. Mind- 
máig elég zavartalanul éltem, azt is mondhatnám, életem az 
utóbbi években szinte a becsületes emberekéhez állt közel. 
Most azonban sajnos úgy alakultak a dolgok, hogy golyót kell 
röpítenem a koponyámba, s így ön  kénytelen lesz másodszor 
is elsiratni engem. Ha érdekli, üres óráiban kinyomozhatja, 
mivel is töltöttem az időmet, amióta halottnak hitt engem. 
Sajnos túlságosan lusta vagyok, hogy ehhez adatokkal szol



gálják önnek. Szives elnézését kérem ezért, s ismerve me
leg, úgy is mondhatnám, atyai szivét, hiszem, hogy ezt meg 
is bocsátja nekem.

Őszinte hive
P. M.

Mikor befejezte, újra elolvasta a levelet, s eközben szája 
bal sarka felgörbült, keserű fintorba húzódott. A szélhámos 
elégedetlen volt magával. Ügy találta, szemtelen, csipkelődő 
hangja ellenére is van valami érzelgősség a levélben. Rö
vid gondolkodás után négyfelé tépte, majd új papírost vett 
elő. Ezúttal csak egészen röviden írt:

Kedves felügyelőm!
Szives engedelmével közlöm Önnel, tévedett, amikor három 

évvel ezelőtt arra a következtetésre jutott, hogy elpatkoltam. 
Nyilván őszinte örömére tudatom önnel, hogy élek. Arra ké
rem, próbálja meg kideríteni, most hová megyek és mire ké
szülök.

Őszinte híve
P. M.

No igen, így sokkal jobb, állapította meg. így stílusos, össz
hangban van az egész életével. Ha úgy tetszik, a hajlamai 
szerint való.

Megcímezte a borítékot, beletette a levelet, és sietve lera
gasztotta. Azután gyorsan felöltözött, és kiment a szobából. 
Lement a lépcsőn, s a levelet a szálloda bejáratánál levő 
postaszekrénybe dobta. Elégedetten, majdnem meghatódva 
nézett utána. Nyelve hegyével egy kicsit megnyalta a szája 
szélét.

IV

Ezután lassan sétálva elindult az utcán. Elégedetten állapí
totta meg, hogy revolvere ott van a kabátja zsebében; örült, 
hogy nem kell visszamennie érte.

Letett szándékáról, hogy a szobában lövi főibe magát; ezt



túlságosan sablonosnak ítélte, öngyilkosság egy hotelszobá
ban — nem különösen érdekes, szinte tipikus eset. Majd in
kább másvalahol. . .  Ezenkívül pedig miért vérezze össze az 
ágyneműt vagy a szőnyeget? Elvégre most már másokra is 
tekintettel lehet. Miért okozzon riadalmat? Vagy máért tegye 
ki a szálloda személyzetét a rendőrségi vizsgálat zaklatásá
nak? Inkább elvonul valahová, ahol senkit sem zavar, és öt 
sem zavarja senki. . .

A város melletti folyó felől egy elbődülő hajókürt hangja 
vonta magára figyelmét, eszébe juttatta a folyó létezését, és 
egy régi képre emlékeztette, amikor körülbelül tizenhárom 
éves korában egyedül csatangolt a folyópart füzesében, és 
váratlanul egy akasztott emberre bukkant. Kis, görnyedt öreg
ember volt, még függő helyzete sem tudta teljesen kiegyene
síteni. Nem is lógott igazán, inkább állni látszott; térde is 
egészen kicsit roggyant meg, csak annyira, amennyire a meg
feszülő nadrágszíj lehetővé tette. Jól emlékszik, az első pil
lanatban nem is fogta fel igazán a helyzetet, csak néhány 
másodperc múlva eszmélt rá. Rettenetesen megrémült akkor, 
viszont most visszagondolva rá, úgy érzi, neon is volt olyan 
szörnyű, inkább a nyugalom és a tökéletes befejezettség be
nyomását keltette. Igen, egy elhagyott folyópart talán a leg
megfelelőbb környezet erre a célra. A legjobb, ha ő is így 
tesz. Kimegy a folyó partjára, valami eldugott helyre, fűz
fák közé. . .  Persze nem köti fel magát, jobb a revolver. . .

Magához intett egy taxit, és sietve beszállt.
A sofőr sovány volt, barnás arcbőrű és karvalyorrú; arca 

valószínűtlen hirtelenséggel horpadt be járomcsontja alatt. — 
Hová tetszik? — kérdezte.

— Kifelé a városból, a folyó mentén.
— De milyen irányba?
— Mindegy. Van itt valami feertvendéglő, halászcsárda 

vagy ilyesmi a városán kívül, a folyóparton?
— Van, több is.
— Vigyen el a legjobb helyre ezek közül! Ha messze van, 

az sem baj.
— Igenis. Ahogy parancsolja.
Az idő délre járt; a nap perzselőn és vakítón árasztotta el 

sugaraival az utcákat, a mellettük elsuhanó házakat. Vagy



fél óráig tartott, amiig kiértek a városból, a kocsi ide-oda ka
nyargóit egyik mellékutcából a másikba. A szélhámos látta, 
hogy a sofőr igyekszik minél jobban felhajtani a taxamétert; 
máskor nem tűrte volna szó nélkül az ilyesmit, de most egy 
csöppet sem bántotta. Jólesett a robogó kocsiban ülni, és le
hunyni a szemét. Talán ez lenne a legjobb — jutott eszébe 
egy pillantra —, beszállni egy kocsiba, amely csak fut, egyre 
fut, és nem áll meg soha sehol. . .

A vendéglő közvetlenül a folyó közelében volt; a vizet azon
ban nem láthatta, mert a partvédő gát eltakarta előle. A nem
rég épült modem, pavilomszerű épületet ideges, a szél min
den rezdülését érzékenyen jelző nyárfák vették körül; a te
raszon tarka abrosszal letakart asztalok álltak. Alig néhány 
vendég ült körülöttük, de a szélhámos még így is igyekezett 
minél távolabb húzódni tőlük; az egyik sarokban, a terasz 
rácsos korlátja mellett foglalt helyet.

A hozzá siető pincértől egy adag rántott halat rendelt; ezt 
mindig nagyon szerette. Nyugodtan, megfontoltan evett; egy 
kicsit még élvezte is, hogy ilyen nyugodt tud maradni. Nem 
kell sietni, gondolta, ráér. Az órájára pillantott. Délután fél 
négyig, nem, csak háromig, haladékot ad magának. Utána 
két pohár vörös bort ivott; nem szándékozott leinni magát, a 
cselekvéshez tiszta fej kell. De egyébként sem volt soha kü
lönösebb hajlama az ivásra, ebben mindig mértékletes volt. 
Bár sok orgiában is részt vett életében, rendszerint még 
olyankor is józan maradt. Inkább a többiek részegségét él
vezte, és azt, hogy józan tud maradni. Ilyenkor érezte leg
inkább, mennyire mások fölött á ll. . .  Később cigarettára 
gyújtott: a füst most szinte vidáman kanyargott felfelé, hatá
rozottan, mintha előre kijelölt irányba törekedne. A szélhá
mos végül fizetett, és távozott. Felkapaszkodott a gát mere
dek, füves oldalán, majd a túlsó felén leereszkedett az árte
rület sűrű füzesébe.

A partnak ez a része teljesen elhagyott volt. A szélhámos 
senkit sem látott <a közelben, a város zaja sem hatolt el idáig, 
csak a fűzfák hosszú, 'keskeny, metéltszerű leveleinek susogása 
hallatszott; a szél itt valamivel erősebb volt, mint a gát má
sik oldalán. A szélhámos megállt, úgy vélte, célhoz érkezett. 
Hát igen, elkezdhetjük — mondta magában. A legjobb lesz



talán, ha belegázol a folyóba, hogy aztán a testét elvihesse 
a víz. Néhány lépést tett a víz felé, de ekkor eszébe jutott 
valami. Kabátja belső zsebébe nyúlt, és elővette pénztárcá
ját. Kinyitotta, nézegette; meglehetősen vastag oénzköteg 
volt benne. Ügy találta, kár lenne magával vinnie. Valóiban, 
még talán örömet szerezhetne vele valakinek. Most már ezt 
is megengedheti magának. De komolyan. . .  miért ne? Utol
jára egy kis nagylelkűség. Nem kell sajnálni a fáradságot. 
Végül is ráér. Valósággal megörült ennek az ötletének.

Visszafordult, és újra a gát közelébe ment, s a pénztárcát a 
gát tetején végigfutó útra dobta. Aki először megtalálja. . .  
Még talán meg is várja, hogy lássa, kit ér a szerencse. Ér
dekli, hogyan viselkedik. Mindig szerette megfigyelni az em
bereket olyankor, ha azt hiszik, senki sem látja őket. Ügy 
van, ezt teszi. Végül is, ráér. . .

Behúzódott a fűzfák közé, és onnan figyelte az utat. Így, 
alulról feltekintve csak egészen kis szakaszát tarthatta szem
mel. Elég hosszú ideig senki sem jött; többször türelmetlenül 
az órájára pillantott. Határozottan meg volt győződve, kí
vánja, bárcsak feltűnne már valaki, hogy utána mielőbb a 
„dolgára” indulhasson. Eszébe sem jutott feltételezni, hogy a 
pénztárcával kapcsolatos ötlete csak az időhúzás kedvéért 
született meg benne. Amikor azonban egy mezítlábas, tizenöt 
év körüli fiú tűnt föl, egyik kezében szőlővel megrakott ko
sárral, a szélhámost ideges szorongás fogta el. Világosan tu
datára ébredt, azt kívánja, bárcsak ne venné észre a fiú a 
tárcát, csakhogy ő tovább várakozhasson, amíg újra jön va
laki. De ez a reménye nem vált valóra: a fiú megállt, talán 
egy másodpercig meglepetten nézett maga elé, majd kosarát 
a földre téve lehajolt, és felemelte a tárcát. Kinyitotta: arcán 
döbbenet, ijedtséggel vegyes öröm tükröződött; aztán óvato
san körülkémlelt, nem látja-e valaki, és gyorsan az ingébe 
csúsztatta, majd sietve tovább folytatta útját. A szélhámos 
mosolygott, valami helyeslő cinkostársi érzés ébredt fel benne, 
de aztán váratlanul egészen új ötlete támadt: megtréfálja. 
Miért ne? Még egy utolsó, egészen rövid szerep.. .

Sietve kapaszkodott fel a töltés oldalán.
— Hé! — kiáltott a fiú után. — Állj csak meg! Hé!



A suhanc úgy tett, mintha semmit sem hallana; kissé meg
gyorsította lépteit. A szélhámos futni kezdett utána.

— Hé, öcsém! Süket vagy? Állj meg, ha mondom!
A fiú megállt. — Mit akar? — kérdezte. Pattanásos arcára 

ijedség ült ki.
— Tudod te azt nagyon jól. Add csak ide azt a pénztárcát!
— Miféle pénztárcát?
— No ne játszd a hülyét! Azt hiszed, nem láttam, hogy ép

pen az előbb vetted föl?
— Az nem a magáé.
— Hát kié?
— Mit tudom én. Maga látta, amikor megtaláltam, és most 

el akarja venni tőlem.
— Ne pofázz! Az útlevelem is benne van. Nézd meg a fény

képet, ha nem hiszed!
A gyerek elővette az útlevelet. Néhány másodpercig hol a 

fényképet, hol az előtte álló alakot nézte; arca csalódottá vált. 
Letérten visszaadta a tárcát. — Nem tudtam, hogy a magáé
— mondta.

— No persze. . .  Jó lett volna egy kis talált pénz. Csak ke
resse a boldogtalan, aki elvesztette! Ügy kell neki, miért nem 
vigyáz jobban a holmijára! Ugye, így gondoltad?

— Nem akartam megtartani. . .  el akartam vinni a rendőr
ségre . . .

— Akartad a nyavalyát! — förmedt rá. Kissé élvezte a 
gyerek zavarát. — Ha nem jövök vissza idejében, bottal üt
hetném a nyomát.

— Nem igaz. Én igenis el akartam.. .
— Kuss! Elég volt a dumából, mert úgy kikészítlek, hogy...

— mondta még mindig nyersen. Aztán egészen váratlanul tel
jesen más arcot mutatott. — No, mennyi kell? — kérdezte 
cinkosan ráhunyorítva. — Jutalmul, hogy megtaláltad. . .  Az 
előbb csak tréfáltam.. .  No, nyögd már ki, mennyit adjak!

— Amennyit akar .. -
Hirtelen feléje nyújtotta a tárcát. — Nesze. . .  az egész a 

tied .. No, fogd már meg!
A fiú elképedve nézett rá. Keze tétován megállt a levegő

ben. Űjra ijedtnek látszott.
— No, gyerünk! Meddig várjak? Sietnem kéll.



A fiú egészen elsápadt; elfehéredett arcbőre még feltűnőbbé 
tette az állán meg a szája körül tüzelő pattanásokat. Szája 
kinyílt, de nem jött ki hang rajta.

— Értsd meg már, hogy az egészet neked adom. Fogd meg 
már, az anyád. . .  !

— Nekem nem kell.
— És miért? Talán kevesled?
— Azért, mert tudom, hogy úgysem akarja nekem adni. . .  

csak vacakol velem.
— De neked adom. így, ahogy van, mindenestül. Nekem 

már nincs rá szükségem.
— Már mért ne lenne szüksége rá?
— Magam sem tudom. Meguntam. Látod, ez az, meguntam. 

No, egy-kettő, vedd el!
— Mondtam, hogy nem kell. Mit tudom én, mit akar maga 

velem.
A fiú hátrább lépett, nyilván kereket akart oldani, de a 

szélhámos megragadta mellén az ingét, és visszatartotta. — 
Most azonnal elveszed, különben . . .  !

A fiú sírva fakadt: — Engedjen el! Mit akar velem? Én ma
gát nem bántottam . . .

A szélhámos a porba dobta a tárcát, azután zsebébe nyúlt, 
és elővette revolverét; másik kezével továbbra is a fiú ingét 
markolászta. — Ide figyelj — sziszegte —, háromig számolok, 
ha addig fel nem veszed, és nem teszed zsebre, esküszöm, 
keresztüllőleik. Egy •..

A fiún valami kétségbeesett, félelmen túli elszántság vett 
erőt. — Hát nem bánom, lőjön agyon! És ha el is veszem, 
úgyis eldobom később . . .

A szélhámos elengedte a gyereket. Lehajolt, és felvette a 
tárcát. — Na, jó, akkor inkább én dobom el — mondta, és 
messze elhajította. A pénztárca hosszú ívben átrepült a fűz
fák fölött, és loccsanva a folyóba hullott. A gyerek dermed- 
ten állt; egész testében remegett. Ügy látszott, mintha sza
ladni akarna, de erre sem meri elszánni magát. A szélhámos 
gúnyosan kérdezte tőle: — No, most elhiszed már, hogy ne
ked akartam adni? Most aztán sajnálhatod.

A fiú tágra meredt tekintete kimondhatatlan rémületet fe
jezett ki; néhány pillanatig még állt, aztán hirtelen eszeve



szetten futni kezdett. A szőlővel telt kosár ott maradt az 
úton.

A szélhámos utána kiáltott: — Állj meg! A kosarad. . .  —, 
de a fiú nem állt meg; eszeveszetten futott, sebesen dobogó 
lábakkal, mint egy rövidtávfutó.

Sokáig nézett utána a szélhámos, amíg csak bele nem ve
szett a felkavart porba. Azután a kosárhoz ment, kivett egy 
fürt szőlőt, és csipegetni kezdte.

Hát ez nem sikerült, gondolta, miközben újra lefelé eresz
kedett a gát oldalán. Ezt a szerepét elrontotta. Nem ezt akarta, 
igazán nem. Túlságosan sokat komédiázott, fölösleges cirkuszt 
csinált, úgyhogy végül félresikerült, egészen más lett belőle... 
De az a marha kölyök, az a marha. . .  ! Hogy lehet valaki 
ilyen állat? Megérdemelte volna, hogy agyonlője. . .  Ajka 
megrándult, torka görcsösen megvonaglott; néhány pillanatig 
azt hitte, zokogás készül kitörni belőle. De aztán legyintett: 
mindegy, most már igazán mindegy. . .

V

A part közelében egészen sekély volt a folyó; a vízállás 
szemmelláthatóan a mélyponton volt. A parttól mintegy tíz 
méternyire még mindig csak a térdéig ért. Itt megállt, és újra 
elővette a revolvert; néhány pillanatig forgatta, nézegette. 
Érdekes, sohasem használta, ötlött fel benne, mindig csak a 
biztonság kedvéért virtte magával. És egyáltalában, sohasem 
ölt embert. . .

Egy pillanatra valósággal megörült ennek; annak bizonyí
tékát látta benne, hogy nem gazember tulajdonképpen.. .  
Mert az élet, az mégis más. Az komoly dolog, arra mindenki
nek joga van, a jámboroknak i s . . .  És valószínűleg nem is 
lenne képes csak úgy kinyírni valakit. Nyilván ezt a fiút sem 
tudta volna megölni, még ha akarta volna, akkor sem. Még 
a hülyesége ellenére sem. Pedig lehet, hogy azt is ki kellett 
volna próbálnia, milyen érzés embert ölni. Lehet, hogy ezzel 
is elmulasztott valamit. . .  De most ölni fog. ö  maga lesz az 
első áldozat. De hogy ez milyen érzés, azt sohasem tudhatja 
meg. . .



Azután a tártból egy golyót csúsztatott a csőbe. Sohasem 
viselte csőre töltve a fegyvert, mindig attól tartott, szeren
csétlenség történhetik; valahányszor zsebre tette, megnézte, 
nincs-e véletlenül csőre töltve; néha ijesztő elevenséggel kép
zelte el, hogy elsül a zsebében, és a golyó a combjába vagy 
az oldalába fúródik. Közben eszébe jutott, hogy nagyon régen 
lőtt már, nem is emlékszik, mikor. Meg kellene próbálnia, 
működik-e a fegyver; buta és nevetséges lenne, ha a döntő 
pillanatban mondana csütörtököt. . .

Előrenyújtotta karját, és a vízre lőtt. A dörrenés kisebb 
volt, mint várta, a golyó nyomán felcsapó víz viszont gyer
mekkorát juttatta eszébe, mikor a víz partján pilinckézett. 
Emlékszik, néha órákon át el tudott játszani. Nagyon ügyes 
volt; előfordult, hogy nyolcszor-tízszer is felszökkent a kavics 
a víz színéről. Vajon ha most megpróbálná, sikerülne-e még? 
Nyilván nem úgy, mint régen; nagyon kijöhetett már a gya
korlatból. Megpróbálhatná, de nincs kavics a keze ügyében; 
újra ki kellene mennie a partra, vagy lehajolni, és a vízben 
keresgélni. . .  Azután újra lőni akart. Néhány pillanatig arra 
gondolt, kilövi az összes golyókat, csak egyet hagy meg. Szá
molni fogja a lövéseket. . .  nyolcszor lőhet egymás után . . .  
majd még egyszer . . .

De aztán letorkolta saját magát: Ostobaság! Ez megint csak 
időhúzás. Semmi értelme. Már rég túl kellene lennie az egé
szen. Meg aztán megtörténhet, hogy idegességében elvéti a 
számolást, s a döntő pillanatban üres marad a revolver. Az 
életösztön makacs és állhatatos, nehezen adja meg magát. Le
het, hogy éppen így akar visszasurranni a hátsó ajtón. — No, 
gyerünk! — szólt rá magára, ezúttal hangosan. Csak semmi 
tétovázás! Nem szabad félni, semmi az egész! Oj kaland, sem
mi más. Belépés az ismeretlenbe. Az, amit mindig a legjob
ban szeretett. . .

Ezekben a pillanatokban közel állt ahhoz, hogy higgyen a 
halálon túli életben. Lehetetlennek érezte, hogy ezután már 
ne következzen semmi. Nem mennyországra vágyott, inkább 
a földi élet újrakezdésére. Legjobb lenne talán újra születni, 
valami más bolygón vagy itt a földön, de egészen más helyen, 
ahol még sohasem járt, és egészen másnak, hogy mindent



másképp érezzen, lásson és éljen át. Mondjuk négernek vagy 
nőnek, esetleg nem is embernek . . .

Felemelte a revolvert, és csövét a homlokához szorította. 
Egészen rányomta, szinte fájt. Mielőtt a ravaszt meghúzta, 
arra gondolt, milyen ostobák azok, akik szíven lövik magu
kat. Az sohasem biztos, mindig megtörténhet, hogy rosszul ta
lálja el magát az ember, esetleg valamelyik bordáján félre
csúszik a golyó, és . . .

(1964)



NEM  H A L T  M E G  S E N K I

I

Az autóbuszra néhány ipercig kellett csak várakozni az alig 
észrevehetően szemerkélő esőben. Magda a járdaszegély víztől 
fényes, sárga keramitkockáit bámulta; csupán fülével hallotta 
a közeledő motorzúgást, s ez csak Jutka figyelmeztető szava 
után ért el a tudatáig. Csak barátnője hangja térítette magá
hoz alig érezhető fejfájós gondolataiból. Kissé még gyengének 
érezte magát, de egyébként úgy találta, elviselhető állapotban 
van. Fő, hogy szerencsésen megúszott mindent.

— Jön a busz — hallotta Jutkát.
Felpillantott, s a mellette álló fiatalasszony kissé telt, bal- 

lonkaibátos alakjára nézett, meg vékony muszlinkendője alól 
kikunkorodó szőke haj tincsére, melyre parányi gyöngyszeme
ket lehelt a fátyolszerűen szitáló eső. Tulajdonképpen csak 
most jutott eszébe sajnálkozni, amiért néhány pillanat múlva 
elszakad tőle. Az előbbi percekben türelmetlenül várta az 
indulást: úgy vélte, csak akkor érezheti igazán, hogy maga 
mögött hagy mindent. Ki tudja, mikor láthatja újra Jutkát; 
az együtt töltött tanulóévek után alig néhányszor találkoztak, 
s most újra. . .  Na mindegy, majd ha ismét segítségére szorul, 
gondolta bizonyos öngúnnyal, s érezte, hogy arcvonásai közel 
állnak ahhoz, hogy keserű fintorba torzuljanak. Aztán várat
lanul szinte elérzékenyülésszerű gyengédség fogta el Jutka 
iránt. Drága Jutka, igazán nem is tudja, mit csinált volna nél
küle, vagy ha nem volna orvos a férje. Milyen kedves tőle, 
hogy ennyit törődött vele, és mindenben a segítségére volt. 
Holott bizonyára csodálkozott is kissé rajta. Nyilván lehetet



lennek találta ezt az egész, Gyurival kapcsolatos ügyet. Ezen 
különben nem is csodálkozik; meg tudja érteni, ha a helyébe 
képzeli magát. Hogy ő most, huszonnyolc éves koráiban egy 
tizenkilenc éves kölyökkel. . .  Neki legalábbis úgy rémlik, 
mintha nem egészen értené, hogyan is történhetett vele ilyes
mi. Egy kicsit még talán csalódott is benne; lehet, hogy többé 
nem látja olyan céltudatosnak és határozottnak, mint eddig, 
olyannak, akit, mint többször mondta, sok tekintetben irigy
lésre méltónak tart. Igen, nyilván meghökkent egy kissé, bár 
szavakban ezt nem juttatta kifejezésre. Ellenkezőleg: amint 
levelét megkapta, azonnal kész volt segíteni. Magához hívta, 
hogy „mindent elintézzenek” . . .

Kissé fátyolos hangon szólalt meg:
— Igazéin nem tudom, hogyan is köszönjem meg neked. . .
— Mit?
— Hát amit tettél értem.
— Ugyan már. . .
— És bocsáss meg az alkalmatlankodásért. Igazán nagyon 

sajnálom, hogy . . .
— Hagyd ezt, légy szíves. Elégszer mondtam már. Szót sem 

érdemel.
Jutka hangjában tréfás erélyességet érzett. Aztán egy pilla

natra arcán érezte barátnője kezének simítását.
— Most nie edd magad! Túl vagy rajta.
Magda kényszeredetten elmosolyodott: — Na igen. . .  Tudom. 

Csak bánt az egész. Mert tudom, hogy buta voltam.
— Miért? Időnként mindenki lehet buta. Én ki sem bírnám, 

ha mindig okosnak kellene lennem. Eleget voltál okos. Talán 
túlságosan is sokáig . . .  — Jutka halkan felnevetett. — Látod, 
milyen vagyok? Még csak nem is mondom, hogy okos voltál. . .

A hosszú, kék autóbusz kerekei szortyogva fröcskölték a 
vizet az úttest aszfaltján. A várakozók hátrább húzódtak, hogy 
öltözetüket a beszennyeződéstől megvédjék. A kocsi megállt, 
és a kalauz kinyitotta az ajtót; az embercsoport megbolydult, 
megkezdődött a felszállás.

Sietve csókolták meg egymást. Arcuk nedves volt az esőtől, 
Magda hidegnek érezte Jutka orrát.

— Hát akkor . . .  szervusz . . .  Vigyázz magadra!
Magda elengedte Jutka kezét, felhágott a busz lépcsőjére,



és beszállt, elhelyezkedett az ülésen. Aztán a párától és esőtől 
homályos ablakon át újra meglátta Jutkát, amint mosolyogva 
tekint föl rá; erre egy kicsit bágyadtan ő is mosolyogni pró
bált. A kalauz berántotta az ajtót; a motor felbőgött, a kocsi 
lassan mozgásba lendült. Magda felemelte kezét, néhányszor 
intett Jutka felé, de ekkor már érezte, hogy újra egyedül 
marad, kiszolgáltatva saját gondolatinak és tépelődéseinek.

II

A busz kezdetben a város főutcáján haladt. Eget fésülő tele
vízióantennákkal megtűzdelt, esőtől csillogó háztetőket, agyon
ázott, félig csupasz, fekete ágú fákat hagyott maga mögött, 
teherautók és a lecsorgó esővíztől csíkos farú lovak vontatta 
paraszt- és társzekerek mellett haladt el, behúzott nyakú 
kerékpárosokat előzött meg; aztán elmaradtak mellőle a foko
zatosan törpülő házak meg az égbe bökő kéményű gyártelepek 
is, egészen maga mögött hagyta a várost. Magda kibámult az 
ablakon, de az üvegen szeszélyes kanyargással lefutó, egymás
ba olvadó, olajosnak tetsző erecskéken kívül úgyszólván sem
mit sem látott. Az ólomszürkéből, ragacsos szurokfekeiéből és 
rozsdabarnából álló unalmas, lapos táj éppen csak jelezte ön
magát az áttetsző ablakon át; az egymást váltogató, gyorsan 
elsuhanó, kisebb-nagyobb, bizonytalan körvonalú foltok fákat, 
tanyákat, szárkúpokat érzékeltettek. A kocsiban tompa fél
homály uralkodott, s bár a rossz idő miatt csak kevesen utaz
tak, Magda mégis súlyosnak, főj tónak érezte a levegőt, melybe 
cigarettafüst, benzinbüz, a meglehetősen újnak tetsző mű
anyagülések szaga, valamint az ázott ruhák és felöltők kipá
rolgása keveredett. Űtitársainak motorzúgással elegyedő szava 
csa'k tompán, egy bizonyos mentális távolság szűrőjén át ért 
el tudatáig, s mindössze értelmetlen zörejként hatott.

Elgyengüllten dőlt hátra az ülésen, tékintetét időnként az 
ölében összekulcsolt, kesztyűs kezére ejtette. Előbbi, megköny- 
nyebbült hangulata, mely a Jutka lakásától az autóbuszállo
másig tartó úton meg a néhány percnyi várakozás során elköl
tötte, az indulás után egyszerre elszállt, s Magda a lehangolt- 
ság nyirkos sötétjébe hullott: kimerültnek érezte magát. Ügy



vélte, lehangolitsága főleg fáradtságából ered, s nem hitte, hogy 
a nemrég történteknek tulajdonítható, hiszen úgy gondolta, 
ezzel kapcsolatban csakis örülhet, hogy „szerencsésen megú
szott mindent” . Ha odahaza jól kipiheni magát, végleg elmúlik 
az egész. Kissé még nyilván elcsigázott; az ilyesmi csak meg
viseli aiz embert, világos, hogy nem érezheti magát egészen jól. 
Valószínűleg ezért lát egy .kicsit sötétebben mindent, ezért van 
az is, hogy megint az egész eset bántja; az, hogy így végződött. 
Még mindig ne lenne képes megbékülni Gyuri eljárásával? 
Pedig akkor arra gondolt, jobb is, hogy így történt. És igaza 
is volt. Már nem is érti egészen önmagát, hogyan is vehette 
komolyan egyáltalán. Nevetséges, hiszen Gyuri még gyerek, 
főleg pedig nem hozzá való. Ezt egyébként mindig is tudta, 
igyekezett is szem előtt tartani; mindössze néha, a legforróbb 
pillanatokban feledkezett meg róla. De talán még akkor is 
tudta, hogy voltaképpen nem is szereti, csak éppen nem akart 
gondolni erre. Most pedig még inkább tudja; most, hogy végleg 
maga mögött hagyta, és az egész ügyet lezártnak tekintheti. 
Legfeljebb szégyelli magát: bántja az önérzetét, amiért nem 
ő vetett véget az egésznek. Mert így van benne valami ször
nyen megalázó, ami mindig égeti. . .  De majd csak ez is el
múlik. Ügy, mint a betegség, a nyár, az élet. Szétoszlik a tér
ben, és nem marad utána semmi. Eltemeti a köd, elmossa az 
eső. . .

Azután az időt kezdte okolni: a vigasztalan, mosogatóié 
színű felhőkre igyekezett fogni mindent; a szűnni nem akaró 
esőt, a mindent átjáró nyirkos levegőt kárhoztatta, melyről 
úgy érezte, valósággal a csontja velejébe hatol. Ilyen időben 
máskor is vigasztalannak és kilátástalannak látott mindent, s 
el sem tudta hinni, hogy a kisütő nap még egyszer színessé 
varázsolhatja a világot. Ma pedig talán érzékenyebb is, mint 
máskor; megviselt idegei fogékonyabbak a külvilág hangulatai 
iránt. Megpróbált segíteni magán: lehúnyta szemét, kizárta 
magából a látható világot, helyette mindent elöntő napsütést, 
áradó fémyzuhatagot, szikrázva hullámzó vízfelületet, könnyű 
széltől hajtott bolyhos felhőket, izzóvá tüzesedett homokos 
partokat igyekezett magában felidézni. Néhány percen át va
lóban azt hitte csakis a napfény hiányát érzi. Napsütésben 
mindent mádképpen lát, mindent könnyebben megoldhatónak



talál. Csakhogy akkor is sütött a nap, amikor elvált Gyuritól 
az állomáson, s utoljára beszélt vele. Lehet, hogy akkor 
viszont éppen a nap ragyogása, az eső utáni tiszta levegő, a 
mindent élesen kirajzoló fény csapta be, szította fel benne az 
illúzióikat, és szerezte csalóka boldogságát. Mert boldog volt. 
Bármennyire gyerekesnek, fonáknak, sőt szégyenteljesnek 
érezte is később . . .

Akkor minden kételye elszállt, s a néhány órával korábbi, 
sziklaszilárdnak hitt elhatározását már teljesen értelmetlen
nek érezte, úgy hitte, kizárólag a nehézkes, aggályoskodó ter
mészetéből származott. Meg volt győződve, hogy Gyurinak van 
igaza, amikor meri akarni, amit lelke mélyén ő is mindig 
akart, csak éppen magának sem merte bevallani. Ilyen érzé
sekkel eltelve haladt a még csak félig felépült, parkosra ter
vezett (a parkoknak még nyomuk sem volt) peremváros pasz
tellszínű pontházai között, mialatt csuklóján érezte a fiú 
sovány, erős ujjainak szorítását. Hálásan nézett makrancos, 
homokszőke, a reggeli fésülködéstol kissé még nedvesen össze
tapadó hajára, s ajka akaratlanul is minduntalan mosolyra 
kényszerült. Hálás volt, amiért minden teljesen másképp tör
tént, mint előzőleg tervezte. És egészen fiatalnak érezte ma
gát, olyannak, amilyen még sohasem volt. Bizonyos volt, hogy 
aki látja őket, nem is gyanítja a köztük levő korkülönbséget, 
s valószínűleg egykorúaknak tartja őket. Talán csak ezekben 
a percekben hitte komolyan, hogy szereti a fiút, csak akkor 
volt ment minden felemásságától. A rákövetkező napokban 
már újra kételkedett: valóban okosan cselekszik-e. Nem kell-e 
nagyon is hamar megbánnia, amire elszánta magát?

A találkozást, melyről később nem hitte, hogy utolsó, ere
detileg határozottan utolsónak szánta. Eltökélte, hogy többé 
nem alkuszik, nincs több „csak még egyszer utoljára” , s utána 
újabb visszaesés. Azzál az elhatározással szállt vonatra, elfo
gadva a fiú ajánlatát, hogy tailálíkoznak ott a folyó menti 
városban (mert az ősz, amikor újra megnyílik a műszaki is
kola, s ő ismét visszatérhet, nagyon messze van még); hogy 
okosan beszél vele, s megmagyarázza — „sokkal kíméletle- 
nébbül, mint eddig” —, mennyire lehetetlennek látja a kettő
jük dolgát. Szilárd marad, nem gondol arra, mi lesz azután, 
nem törődik a magánnyal, amely kajánul várakozik, hogy újra



átvegye az uralmat fölötte. Ilyen gondolatok nyüzsögtek agyá
ban, mikor Gyuri mellett „a utolsó éjszaka” felé, a szálloda 
irányéiba haladt, alig több mint fél nappal a másnapi szikrázó 
reggel előtt. Meg kell hogy értse, gondolta többször is, elvégre 
kezdetben mind a ketten elégszer mondták, hogy csak játék az 
egész, ismerkedés, egymás kölcsönös beavatása a titokba. 
Lényegében az is volt, hiszen Gyuri akkor nem is keltett 
benne valami különös benyomást, csupán egy kedves, szeles, 
kotnyeles fiúnak mutatkozott, aki semmiképpen sem külön
leges tulajdonságainak köszönheti szerepét, amit helyette más 
is eljátszhatott volna. Csak mert meg kellett történnie, nem 
is annyira Magda ösztöneinek kényszerítő hatására, hanem 
inkább, mert tudta, hogy ez így normális. Ekkor már kissé 
torznak látta helyzetét: rádöbbent, hogy nemsokára huszon
nyolc éves, és szüzessége már sehogy sem illik hozzá. Vala
hogy úgy találta, nehezen egyeztethető össze azzal, hogy diplo
más vegyészmérnök. Független, önálló nő; hát miért ne? Néha 
szinte régimódinak érezte magát, olyannak, akit előítéletek 
tartanak fogva; gyakran úgy rémlett, mintha munkatársai 
mosolyognának azon, amit különben senki sem tudhatott biz
tosan. És kezdte úgy érezni, hogy nem ismeri az életet. Nos 
hát, ezért volt az egész, ezért engedte Gyurit az életébe lépni. 
Valójában véletlen, hogy ő volt, hogy éppen vele akadt össze. 
Magda részéről kezdetben az egész kétségtelenül csak ennyiből 
állt. Na és Gyuri részéről is, azzal a különbséggel, hogy őt 
persze valami sokkal egyszerűbb, kamaszos kíváncsiság haj
totta feléje. Meg nyilván a hiúság, hogy „lám, a komoly mér
nöknő . . . ” Magda ezért egy kicsit gyűlölte is. Néha arra gon
dolt, hátha a fiú még el is dicsekszik vele barátainak a diák
szálláson, s haragudott magára, hogy erre alkalmat nyújtott. 
Aztán azzal nyugtatta magát, hogy kissé talán túlzottan is 
éretlennek látja a fiút. De alapjában véve már kezdetiben is 
súlyos balfogásnak érezte, hogy egy ilyen gyerekemberrel. . .  
Igazán, valaki mást is találhatott volna magának. Tudta, érezte 
is ezt mindjárt, s már az első eset után elhatározta, hogy nem 
folytatja tovább. De valami fogva tartotta. Talán az a jóleső 
érzés, hogy cinkosokká váltak, hogy kölcsönösen az elsőt jelen
tik egymásnak.

Emlékszik, akkor mind a ketten kissé csodálkoztak is ezen.



Miközben ernyedten hevertek az ágyon, Gyuri ki is fejezte ezt 
a csodálkozását:

— Érdekes, nem gondoltam, hogy te még. . .  szóval, hogy 
én leszek nálad az első.

— Miért? — kérdezte Magda fürkésző mosollyal. Hangjában 
némi kihívás csengett.

— Hát mert. . .  Hogy is mondjam . . .
— Nem csodálkoznék, ha egy kicsit idősnek tartanál ehhez. 

Csak mondd ki nyugodtan, hogy így van.
— Ugy an már. . .
— Te még a világon sem voltál, és én már folyékonyan tud

tam olvasni. És már udvaroltak nekem, amikor te iskolába 
kezdtél járni. Igazán nem csodálkozom, ha nem egészen értesz. 
Azért is tettem ezt most, mert kezdtem nem érteni magamat.

— Szóval nem azért, mert szeretsz?
— Nem. Csak meg akartam ismerni valamit, ami általá

nosan emberi.
— És miért nem ismerted meg már előbb?
— Magam sem tudom.
Valóban nem tudta, mit is mondhatna. Lehetetlennek érezte, 

hogy mélyen magába zárt árnyszerelmeiről meséljen, például 
R-ről, aki, míg a gyárban volt, mindig megremegtette, ha 
csak belépett az iroda vagy a laboratórium ajtaján, de soha
sem akarta észrevenni ezt a remegést; vagy pedig a futó, ér
dektelen flörtökről, amelyek sohasem tudták igazán felvilla
nyozni, és képtelenek voltak feledtetni másokat. Amit azon
ban némi késéssel hozzátett, lényegében igaz is volt; — Talán 
mert senki sem volt elég jó nekem. Mindig valaki másra vár
tam.

— És nem én vagyok az, akire vártál?
— Nem. Te csak egy kedves gyerek vagy.
— És ha én szeretlek?
— Ugyan! Nem is volt időd megszeretni. . .
— Gondolod, hogy ehhez idő kell?
— Persze. Ilyen gyorsan az ember legfeljebb csak azt kép

zelheti, hogy szerelmes.
— Aki képzeli, az szerelmes is. Én azt hiszem, ezt a két 

dolgot nem lehet megkülönböztetni.



— Most nem. De utólag majd kitűnik abból, milyen gyor
san unjuk meg egymást.

Így kezdődött, ötletszerűen, egyszeri kalandnak indulva. 
Magda mégsem tudott azonnal megállni, bármennyire igyeke
zett is nem komolyan venni Gyurit. Hiába látta kezdettől 
fogva magához méltatlannak ezt a viszonyt, és vette számba 
a fiú gyerekes vonásait, nézte le túlzott rajongását a sport és 
az autók iránt. Hiába állapította meg kiábrándultán, hogy 
Gyuri alig olvas, úgyszólván csak a sportlapokat bújja, s 
hogy mindezek a szokások és tulajdonságok lényegesen na
gyobbá teszilk azt a köztük levő szintkülönbséget, ami a kor
különbségből adódik. Emlékei tovább éltek benne, minden 
erejükkel meg akarták ismételni magukat, újra jelenné kí
vántak válni, s elhitették vele, hogy vonzónak és rokonszen
vesnek is láthatja mindazt, amit kifogásol a fiúban. Meg talán 
félt is, hogy egyedül marad: attól tartott, újra a mit sem 
ígérő, anyagtalan ábrándok gyűrűjébe kerül. Ilyenkor arra 
gondolt, miért ne, elvégre senkinek semmi kára abból, amit 
tesz, s nemcsak a nagy szenvedélynek, az egész embert be
töltő érzésnek van joga a létezésre. Eddig mindig éppen abban 
követte el a hibát, hogy vonakodott aprópénzre váltani magát, 
lenézte a kis, futó kalandokat, amelyek valamennyire mégis
csak kitölthetik életének légüres terét. Nem tudta határozot
tan, hogy miért volt ez így, de úgy sejtette, neveltetésének, 
otthoni Légköréinek is része volt ebben, annak ellenére, hogy 
megítélése szerint rég megszabadult már a hazulról magával 
hozott balaszttól, s ez — úgy vélte — abban is megmutatko
zott, hogy sokakat képes volt megérteni, és általában tartóz
kodott az elhamarkodott ítéletektől. Tehát önmagát is meg kell 
értenie. . .  Meginogva, elgyengülve végül is mindig haladékot 
adott magának, amíg végre szilárdan el nem tökélte: ez lesz az 
utolsó. Csak később döbbent rá: ha valóban be akar fejezni 
mindent, el sem fogadja a fiú hívását. Igen, akkor nem is 
akarta igazán. De végül mégis az lett az utolsó találkozás, 
most már anélkül, hogy akarta volna.. .

Azzal bonyolította fölöslegesen a helyzetet, hogy megmondta 
Gyurinak, teherben van. Eredetileg erről semmit sem akart 
szólni: úgy tervezte, egyedül intézi el, Gyuri tudta nélkül. De 
ott a hotelszobában valahogy mégis kicsúszott a száján. Le-







hét, hogy öntudatlanul neheztelt a fiúra, benne szunnyadt az 
érzés, hogy ő az oka mindennek, s nem akarta megengedni 
neki, hogy egészen kivonhassa magát a felelősség alól. Vagy 
talán így tört felszínre benne a szándék, amiről másképp nem 
volt hajlandó tudomást venni?

És ekkor Gyuri — igazán mosolyognia kell, ha erre gondol 
— egyszerre meg akarta mutatni, hogy Magda tévedett, ami
kor gyereknek ítélte; be akarta bizonyítani, hogy talpig férfi, 
aki tudja, mivel tartozik. Kijelentette, nem engedi megszakí
tani terhességét, és szinte követelni kezdte, hogy egyezzen 
bele a házasságba. Valósággal lerohanta, úgyszólván figye
lembe sem vette ellenérveit, melyekkel azt bizonygatta, hogy 
tervéből egyikükre sem származnia semmi jó:

— Értsd meg, Gyurikám, középiskolás vagy. Abba kellene 
hagynod a tanulást, ki kellene maradnod az iskolából.

— Az nem számít. Dolgoznék valamit. És magánúton is be
fejezhetném az iskolát.

— De mit mondanának a tieid odahaza? Nem hinném, hogy 
el lennének ragadtatva az ötletedtől.

— Bánom is én, mondjanak, amit akarnak! — Megingat
hatatlannak és hajthatatlannak mutatkozott, mint aki végle
gesen elltökélte, mindenáron (keresztülviszi elhatározását, s bár 
alapjában nem férhetett kétség, őszinteségéhez, szavait hall
gatva Magdának mégis az volt az érzése, olyan színészt lát, 
aki ugyan ösztönösen beleéli magát, mégsem érti egészen sze
repét, nem képes igazán megbirkózni vele, mert meghaladja 
képességeit. — Engem csak te érdekelsz.

— De értsd meg, én nem szeretlek.
A fiú lángvörösen, megcsikorduló fogakkal, elhomályosult 

szemmel válaszolt: — Hazudsz! Látom rajtad, hogy hazudsz!
— Nem hazudok. Ez így van.
— Ha így van, miért jöttél ide?
— Csak hogy megmondjam neked, véget akarok vetni az 

egésznek.
Magda még mindig úgy hitte, hogy valóban ezt akarja. De 

mikor a fiú kijelentette, (képtelen elszakadni tőle, kicsúszott 
lába alól a talaj. Váratlanul feltörő sírása minden határozott
ságától megfosztotta; képtelenné vált a további küzdelemre, 
összeomlottan vallotta be magának, hogy Gyuri többet jelent



számára, mint sejtette. „Nem ezt akartam, nem ezt akartam” 
— gondolta, miközben rázta a sírás, s haján meg-megpihent 
a fiú simogató tenyere, de egyben mégis úgy érezte, jó, ami 
történik, és csakis így jó. Majdnem ezt gondolta: ennek így 
kellett lenni.

Ügy tervezték, amilyen gyorsan csak lehet, megkötik a há
zasságot, senkinek sem adnak időt a beavatkozásra. Gyuri 
úgy viselkedett, mint aki eszét vesztette: — Éljen az össze
esküvés! — kiáltozta, és fülei kivörösödtek az izgalomtól. Mag
da csak most látja, mennyire gyerekes volt Gyuritól az egész: 
mintha csak valami ötletes diákcsínyre készült volna. Nyilván 
fel sem fogta egészen, mire vállalkozik. De ekkor ezt Magda 
nem látta. Vagy inkább nem akarta meglátni. . .  És másnap 
a reggeli fényben, útban az állomás felé egészen egyszerűnek 
ítélt meg mindent. Ügy találta, előzőleg túlságosan bonyo
lultnak fogta föl a dolgokat. Gyurinak van igaza, nem szabad 
haboznia. Boldog volt; egészen rövid ideig, de mégis. . .

A következő napokban, mialatt az okmányok után szalad
gált, már ismét kissé másképp látta a helyzetet. Időnként szán
déka ellenére is feltette magának a kérdést: nem élete helyre
hozhatatlan ostobaságát készül-e elkövetni? Nem lenne-e 
okosabb, ha az anyakönyvi hivatal helyett mégis a kórháziba 
menne? Határozottan tudta, hogy amennyiben valaki másról 
lenne szó, mondjuk, egy barátnőjét látná hasonló helyzetiben, 
ész nélkül igyekezne szándékáról lebeszélni. Még megírhatná 
Gyurinak, hogy megváltoztatta elhatározását, mert úgy érzi, 
képtelenséget követne el. Felelősnek érezte magát a fiú sor
sáért is: kettőjük közül ő az érettebb, elsősorban neki kell 
okosnak lennie. De nem tudta, mi válna inkább Gyuri javára: 
ha teljesíti kívánságát, vagy ha az utolsó pillanatban mégis 
szembeszegül vele. Szinte pillanatok alatt másként gondol
kodott . . .  De közben hagyta a maguk útján menni a dolgokat, 
képtelen volt változtatni elhatározásán. Kiengedte kezéből az 
eseményeket, és Gyurinak engedte át a végszót. Pedig ezt érzi 
a legmegalázóbbnak. Ha nem így történik, nyilván a többit is 
könnyebben viseli e l . . .

A váratlanul megálló autóbusz visszazökkentette a jelenbe. 
Az eső közben elállt, de az ég »továbbra is vigasztalanul 
hamuszürke volt: az ablaküvegen levő vízcseppek összezsu



gorodtak, s láitni lehetett, hogy a kocsi egy vasúti átjáróhoz 
érkezett; lezárt sorompó állta útját. A vágány túlsó oldaláról, 
félig csupasz nyárfák közül, léckerítéssel körülvett vasúti 
őriláz tekintett feléjük; a sorompón túl egy halványzöld Fiat 
600-as kocsi és két, nedvességtől sötétbarna kukoricaszárral 
megrakott szekér várt a továbbindulásra. Az autóbusz egy kis 
ideig halkan doromboló motorral vesztegelt, s megvárta, míg a 
fekete és vörös vagonokból álló tehervonat elhalad. A moz
dony füstjét egészen a földre nyomta a páratelt levegő. Aztán 
átdöccenve a sínpáron, továbbindultak. Egyenes vonalban 
sorakozó, kis szárikúpok, ázott, kifordult belű szántók mellett 
haladtak el. Magda az órájára pillantott: tíz perc múlva négy, 
az út nagyobb felét megtették már; rövidesen elérik a folyót, 
és átmennek a hídon; onnan már egészen rövid az ú t . . .  Szere
tett volna mór otthon lenni; úgy érezte, minitha kissé rázná 
a hideg.

. . .  Még ma sem látja tisztán, mi is mehetett végbe Gyuriban 
az alatt a nyolc-tíz nap alatt, ami elválásuk és levele kézhez
vétele között telt el; Gyuri kurtán-furcsán tudtára adta, hogy 
most már ő is úgy látjia, neki, Magdának volt igaza, a 
tervezett házasságból semmi sem lesz, nem is jön vissza többé 
a városba, s az iskola utolsó osztályát máshol szándékozik 
elvégezni. Lehet, hogy utólag valamiért megsértődött a fiú, 
talán megérezte, hogy kettőjük viszonyában mindig ő, a , îér£i” 
volt a gyengébb, s hogy kapcsolatuk elhúzódását tulajdonkép
pen saját könyörgéseinek köszönhette. Rájött, hogy őt soha
sem fűzte igazi szerelem Magdához, s hogy Magdának minős 
is igazán szüksége rá, és elhatározta, erős marad. Sértette, 
amiért Magda sohasem (titkolta előle, mennyire lehetetlennek 
és magához nem illőnek látja, ami közöttük történik? Lehet
séges, hogy valóban így volt. Vagy talán csak győzött benne a 
realitás, megállapította, hogy valóban ostobaságot követne el, 
ha tizenkilenc éves fejjel feláldozná szabadságát; felismerte, 
hogy Magda egyszerűen csak az „első nő” volt életében, s ha 
valaki más tölti be helyette ezt a szerepet, iránta is nyilván 
ugyanúgy érezne? Vagy egészen hirtelen felbukkant valaki 
más? Valószínű, hogy az elképzelt okok közül több is, talán 
valamennyi közrejátszott. A legfőbb ok azonban bizonyára az, 
hogy odahaza „beszéltek a fejével” . Nyilván azt magyaráz-



gatták, amit jó néhányszor Magda is megpróbált vele meg
értetni. És hiába hangoztatja, hogy „szabadon rendelkezik 
önmagával” , tulajdonképpen mégiscsak gyerek, tizenkilenc 
éves, s ezt Magda alapjában véve sohasem feledte el. Vagy 
mégis? Lehet, hogy mégis. . .  Bár ez most már igazán nem 
fonitos. Vége az egésznek. Ha szigorúan vesszük, semmi sem 
fontos. . .

A ibusz felkanyarodott a töltésre, és befutott a híd hatalmas 
vastraverzei közé. Lenn kis motoros hajó vontatta uszály 
haladt, éppen e pillanatban ért ki a híd alól; a szürke folyó
víz a felhők színét az eredetinél valamivel sötétebben tükrözte 
vissza. Most már érezhetően sötétedett; a fénytelen nappal 
dísztelen alkonyba hanyatlott. Túl a hídon egy kisebb város 
házai sorakoztak; a kocsi nemsokára közöttük haladt, majd a 
város belterére érve megállt. Az utasok közül néhányan le
szálltak, helyüket mások foglalták el, sőt az eddig üres ülések 
is megteltek. Magda mellé egy sápadt, sovány fiatalasszony 
telepedett; nyugtalanul repdeső tekintetében valamiféle ria
dalom remegett, minduntalan — kissé fölöslegesen is — a tér
dén ülő, állig (begombolt kék kabátkába préselt fiacskáját 
csitítgatta, s időnként megtörölte náthásán szipogó orrát. A 
gyerek körülhordozta tekintetét a kocsiban, aztán fejét oldalt 
fordítva Magdára nézett, s ebben a helyzetben állapodott meg. 
Magdát egy pillanatra ösztönös gyengédség öntötte el, de aztán 
egyszerre különös idegességet érzett: megmagyarázhatatlanul 
zavarónak találta a gyerek kitartó nézését, s csak akkor nyu
godott meg egy kissé, amikor rájött, hogy tulajdonképpen nem 
is őt bámulja, hanem az ablakon túli, ellenkező irányba futó 
világiból igyekszik elkapni valamit. Megpróbált nem venni 
tudomást a gyerekről, de még ha ki is zárta látóköréből, sza
kadatlanul érezte jelenlétét: azon kapta rajta magát, hogy 
minduntalan valami támadást igyekszik elhárítani, mintha gon
dolataiban valami belső vád ellen védekezne, mely ismétlődik. 
Ha valami hibát követett el, ez csakis az volt, hogy hagyta 
fölöslegesen elhúzódni az ügyet. De hogy anya legyen, abba 
sohasem élte bele magát, még lehetetlen házassági terve során 
sem, akkor is inkább csak a töprengés kötötte le. Ez volt az 
egyetlen okos dolog, amit tehetett. Még szerencse, hogy sike
rült elintézni. . .



Az autóbusz újra kiért a városból. Körülöttük egészen besö
tétedett, a kocsivezető bekapcsolta a reflektorokat és a belső 
világítást. Magda most egész lényével, minden atomjával kí
vánta az út végét. Minden eszközzel, még testi erejével is fo
kozta volna a kocsi sebességét, de némely pillanatban úgy 
érezte, sohasem érhet célba, sőt úgy rémlett, útjának kezdete 
sem volt soha, s minden, amit eddig átélt, egy másik, valósá
gon kívüli világba tartozik. Mintha az egész mindenség erre 
a sötét űrön átrobogó autóbuszra korlátozódott volna. Időn
ként akarata ellenére is a szomszédos ülés felé pillantott: a 
kisfiú, tarka kötött sapkába bújtatott fejét hátraejtve, mé
lyen aludt anyja ölében; két kerek szeme helyett most apró, 
fekete orrlyukaival nézett rá. Magda ingerülten mozdult meg 
az ülésen: amennyire lehetséges volt, az ablak felé fordult, 
ezen túl azonban már csak feketeséget, bizonytalan körvonalú 
árnyakat és a kocsi ablakaiból kivetődő, elnyújtott fényfol
tokat láthatott. Űjra esőcseppek kezdték verdesni az ablakot.

III

Mikor az autóbuszból kilépett, már valósággal záporként, 
nyáriasan zuhogva esett, erősebben, mint a nap folyamán bár
mikor. A hirtelen hőmérsékletváltozástól és a nyakába csorgó 
hideg víztől megborzongott; sietve indult hazafelé a csatakos 
utcákon.

Bizonyos megkönnyebbüléssel, majdnem szeretettel nézte az 
ismerősen feléje világító ablakokat; hazaérkezésének tudata 
megnyugvással töltötte el. Kissé fel is élénkült: a hűvösség 
felfrissítette az autóbusz fullasztó levegője után, s elhitette 
vele, nem is érez különösebb fáradtságot.

A végleges hazaérkezés azonban újra a csalódottság érzetét 
keltette életre benne. Miközben bőröndjét egy sarokba állí
totta, s kabátját levetve, szórakozottan hordozta végig tekin
tetét szobája villanyfénytől megvilágított berendezésén, úgy 
tűnt föl neki, megérkezett anélkül, hogy igazán céljához ért 
volna. Halkan sóhajtva állt meg a szoba közepén.

Kezét az asztal lapjára támasztva, néhány pillanatig a hor
golt terítő mintáit piszkálgatta. Egyfajta hiányérzet kerítette



hatalmába; kiábrándulással töltötte el, hogy most már nem 
számíthat újabb megkönnyebbülésre. Egyszerre kérdésekkel 
találta magát szemben: Na és most? Mihez kezdesz? Mit fogsz 
ezután teami? Neon vársz semmit? Vagy senkit? Válaszolni 
azonban nem tudott, de nem is aikart rájuk. Halogatást, ki
búvót keresve újra fáradtságába kapaszkodott. Hirtelen min
den eddiginél kimerültebbnek érezte magát. Kellemetlenül hi
degnek találta a szobát.

Tétován eltávolodott az asztaltól, és bekapcsolta a sarokban 
álló elektromos melegítőt; kinyitotta a szekrényt, és egy ke
veset Ikoirtyolt az egyik polcon álló likőrös üvegből; jólesőnek, 
erőt adónak érezte a szesz melegét. Aztán teljesen cél nélkül, 
valamiféle törülköző mozdulatot utánozva, mindkét tenyeré
vel végigsimította arcát, mintha valami fátyolt akarna elhúzni 
tekintetéről, majd a he verőhöz ment. Körülbelül fél percig 
némán, előregörnyedve ült, két könyökét a térdére, állát a 
tenyerébe támasztotta, és messze a szoba falain túlra bámult. 
Kinn egy autó érkezett a ház elé: hallani lehetett a szerte- 
fröccseniő víz hangját, majd ahogy megáll a kocsi, valószínűleg 
közvetlenül az épület kapuja előtt; néhány pillanat múlva a 
kocsiajtó csapódása halatszott. Magda egy szemvillanásnyi 
ideig arra gondolt, hozzá jön valaki, de szinte teljesen egy
idejűleg azt is tudta, nem ez történik. Miért jönne hozzá 
ilyenkor valaki? És ki lehetne az? Nem hiszi, hogy bárkinek 
is örülne most. Akaratlanul is legyintett, lerúgta cipőjét, s 
ernyedten végignyúlt a heverőn; közben arra gondolt, akár 
meg is vethetné az ágyat mindjárt, de nem volt ereje hozzá. 
Most mindegy. Jói van így is. Legalábbis egyelőre, majd ké
sőbb . . .

Hanyatt fekve felfelé nézett. Az alacsonyan függő lámpa 
csak a szoba alsó részét világította meg, a falak felső részét 
és a mennyezetet homály borította. A fehér plafon most sár
gásszürkének látszott, egyhangú sima lapként feszült fölötte, 
nyomasztóan hatott. Olyan, mint a vigasztalanul beborult ég 
volt az egész nap folyamán. Régen, gyerekkorában, ha reggel 
valamivel a kötelező felkelés ideje előtt ébredt, vagy ha ép
pen betegen feküdt, szokása volt a mennyezetet bámulni, s 
ezt gyakran érdekesnek, szórakoztatónak találta. De az egé
szen másfajta plafon volt, változatos, át- meg átszőve kisebb-



nagyobb repedésekkel, s különösen az ablakon betörő, kissé 
felfelé irányuló kora hajnali világításban olyan volt, mint 
valami ismeretlen, izgalmas térkép, tele hegységekkel és ka
nyargó folyókkal, s ez érdekes, titokzatos utazásokat kínált. 
Ez itt azonban mindenütt teljesen egyforma, sehová sem jut
hat el rajta. Reménytelen, mint mindaz, ami holnap elölről 
kezdődik. Mert mi más kezdődhetne, mint ami eddig volt?

Reggel bemegy az üzembe: kollégái üdvözlik, s érdeklődnek, 
hogyan töltötte a néhány napot, amíg távol volt; megkérdezik, 
mát csinálnak a szülei odahaza. Nem mintha érdekelné őket; 
csak úgy udvariasságból. . .  ö  pedig hazudni fog: elmondja, 
hogy minden rendbe jött, nem is volt komoly baj, talán haza 
Sem kellett volna mennie, anya kissé fölöslegesen csapott lár
mát apa szíve miatt, jelentéktelen rosszullét volt az egész; 
amikor elbúcsúzott tőle, már újra kitűnően érezte magát. A 
többiek pedig hallgatják majd, megkönnyebbülést színlelnek, 
s úgy tesznek, mintha az eset őket is érintette volna. A tömzsi, 
kopasz Gyenes elégedetten mosolyog, s kerek, o-ra formált 
száján lassan, fontoskodva engedi ki majd a füstöt, mint min
dig, valahányszor arra a következtetésre jut, hogy igaza volt, 
s előre megmondott valamit: „Na látja, fölösleges volt úgy 
begyulladni.” ö  pedig jóváhagyólag bólint: „Szerencse, hogy 
magáinak volt igaza** ... És amikor elhagyja az irodát, hogy a 
laboratóriumba menjen, még talán össze is mosolyognak a 
háta mögött, mert meglehet, el sem hiszik az egész ügyet: 
nagyon is pontosan tudják, vagy legalábbis sejtik, mi történt. 
Persze, bizonyára megérezték valamit. Néhányszor láttáik 
Gyurival, bármennyire kerülte is, hogy a fiúval szemük elé 
kerüljön, s mintha kissé meg is ütköztek volna rajta. Mintha 
meg akarták volna kérdezni: ugyan mit akar ettől a gyerek
től, s aztán magukban megállapították, hogy úgy látszik, rá
döbbent, elérkezett az idő, amikor már abba kell kapaszkodnia, 
aki éppen keze ügyébe kerül. Azonkívül pedig mindenképpen 
látniuk kellett, mennyire idegesen, zavartan viselkedett az 
utóbbi hetekben, Ristié egyszer meg is kérdezte, mi van vele 
mostanában. Igen, valószínűleg mindent tudnak, a sok apró 
áruló jelből mozaikként összeraktak maguknak egy történetet, 
amely minden bizonnyal elég közel jár az igazsághoz. Lehet, 
hogy az is gyanítják, miért volt távol. Na és? Nem gyerek.



Azt tesz, amit akar. . .  Meg különben sem hadija meg, mit 
mondanak róla; az egész a háta mögött zajlik le. Akkor ő már 
kint lesz a laboratóriumban: lombikok, kémcsövek fölé hajolva 
ellenőrzi a gyártmányokat, pontosan, lelkiismeretesen, mint 
mindig, sőt még el is hiszi, hogy érdekli, amit csinál, s szent 
kötelességének érzi, hogy minél jobb minőségű fogkrémmel 
és toalettszappannal lássa el az emberiséget. Időnként meg is 
dicsérik majd, prémiumot is kap, ahogy eddig is történt.. .

Minden úgy lesz, mint eddig, vagy inkább ahogy azelőtt 
volt, még mielőtt Gyuri. . .  Szóval még mielőtt abba az ostoba 
pótszerelembe vetette magát. Mert az volt: pótszerelem.. .  
Csak, mert megunt mindenkiben valami kifogásolnivalót ta
lálni, és mindig valaki másra, maga sem tudja kire várni. 
Mert belátta, hogy lehetetlen teljességet kívánni, félmegol
dással kell beérnie. Megalkudott, mert minden csak megalku
vás; a gyakorlatban csak kompromisszum létezik. Ezen túl 
semmi sincs. De mindegy. Végeredményben nyert a játszmán. 
Valamivel mégiscsak gazdagodott. Nem, nem ibánta meg. Még 
ha egy kicsit torz és ízetlen is volt az egész. És kissé fájdal
mas, mert meg kellett ölni valakit, aki az egészben. . .  Ugyan 
már, ostobaság! Hisztéria. Végül is nem fájt neki, nem tudott 
a létezéséről. . .  Az ,a fontos, hogy ő, Magda, mégis megismert 
valamit, ami — minit akkor mondta — általánosan emberi. . .  
Igen, emberi . . .  Helyesen mondta: emberi. . .  emberi. . .  béri. . .  
em . . .  (be. . .  Annak a kisfiúnak tarka sapkája volt ott az autó
buszban, s olyan kitartóan nézett rá . . .  illetve nem is rá . . .  
csak ki az ablakon. Még a pici orrlyukaival is . . .  Az anyja 
pedig rettentő buta nő lehet, látszik rajita a korlátoltság. 
Olyankor is folyton csitítgatta a kicsit, amikor nyugodtan szu
szogott. Igen, nagyon korlátolt lehet. . .  csakis ilyen lehet. . .  
de mégis.. . neki lehet. . .  mert ő . . .  Szóval igen . . .  neki le
het . . .  lehet. . .  persze, lehet. . .  lehet. . .  lehet. . .  Na és ha 
lehet? Olyan nagy dolog az? Neki is lehetett volna. De ő nem 
akarta. Kezdettől fogva nem. . .  Ö csak meg akart ismerni 
valamit. És meg is ismerte. Mindent megismert. Ogy van, 
megismert. . .  megismert. . .  m eg. . .  ismert. . .  is . . .  mert. . .  
meg . . .  is . . .

— Csak éppen engem nem fogsz megismerni!
Vékony gyerekhang ütötte meg a fülét valahonnan a háta



mögül. Meglepődve visszafordult. Apró, három év körüli kisfiú 
állt előtte, tarka sapkában, sötétkék kabátkában, és gyereknél 
szokatlanul átható tekintettel nézett rá. Egészen olyan volt, 
mint akit az autóbuszban látott, de tudta, mégsem azonos azzal. 
Egyedül volt, a ködös utca teljesen néptelen volt körülötte.

— Mit akarsz? — kérdezte a gyerektől.
— Semmit.
— Alkkor miért állsz itt?
— Csak éppen meg akarom mondani neked, hogy engem 

sohasem fogsz megismerni.
— Ezt nem is bánom. Én akartam így.
— Biztos vagy ebben?
— Biztos. Nem vagyok kíváncsi rád.
— Akkor elmegyek.
— Minél gyorsabban, annál jobb. Nem is akarlak látni.
A gyerek megfordult, és apró lábán feltűnő gyorsan, fel- 

nőttes járással távolodni kezdett. Magda sarkon akart for
dulni, hogy ellenkező irányba induljon tovább, de lába nem 
engedelmeskedett akaratának, majd úgy érezte, hátulról két 
kéz ragadja vállon, kényszerítve, hogy továbbra is a most 
futva távozó alak után nézzen. Egy pillanatra hátratekintett, 
de senkit sem látott, a két láthatatlan kezet azonban most is 
ott érezte a vállán. Aztán a kezek hirtelen meglökték, előre
lendítették, s ő futva megindult a kisfiú után, de hiábavaló 
volt minden igyekezete, hogy a nyomába érjen: a gyerek ter
mészetellenes gyorsasággal haladt. Utána akart kiáltani: elő
ször a nevét akarta kimondani, de rájött, nem is tudja, hogy 
hívják, sőt nincs is neve egyáltalán; aztán „állj meg”-et akart 
kiáltani, de hangszálai megtagadták az engedelmességet, s 
ezért némán egyre csak futott tovább. Kétoldalt hatalmas, 
csupasz fákkal szegélyezett országúton szaladt, melyről nem 
tudta, hová vezet, sőt azt sem, hol van tulajdonképpen. Az 
út, a fákkal együtt, mintha az üres semmiben lebegett volna, 
a táj többi részét teljesen elnyelte a föld. De a gyereket nem 
vesztette szem elől; jól kivehető, szinte világító pontként lebe
gett előtte. Közelebb jutni hozzá azonban sehogy sem bírt; a 
távolság nem növekedett, de nem is csökkent közöttük. Az 
út egy ideig teljesen elhagyatott volt, de aztán egyszerre jár
művekkel telt meg: személygépkocsik, teherautók, autóbuszok



tűntek fel; valamennyien nagy sebességgel, szembe jöttek. A 
kisfiút láitlhatólag nem zavarták, tudomást sem vett róluk, bár 
néha valósággal súrolták, olyan közel haladtak el mellette, s 
el-eltűnt Magda szeme elől a közeledő kocsik mögött. Magda 
szívót ilyenkor mindig rémület szorította össze: attól tartott, 
nem látja meg többé, vagy pedig halva bukkan rá az úttest 
közepén, de a következő pillanatban szeme újra rátalált; sem
miről sem véve tudomást, egyenletes ütemben, fáradhatatla
nul futott tovább, Magdának már úgy rémlett, sohasem lesz 
vége az útnak.

De végül mégis megpillantotta az út végét. A ködből lassan 
széles, fehér víztömeg bontakozott ki, nagy folyónak látszott. 
A nyílegyenes út valósággal beleszaladt a folyóba, ez elől csak 
egy sorompó zárta el. A parton néhány kisebb épület állt, 
afféle őnházaknak, vámházaknak látszottak. A sorompó mögött 
emberekkel telt, indulásra kész komp látszott, mintha máris 
mozgott volna. Mikor a kisfiú elérte a sorompót, s átbújt a 
fekete-fehér csíkos rúd alatt, a komp kissé már el is szakadt 
a parttól, de az utasok köziül kinyúlt valaki, és beemelte a 
többihez. Aztán Magda is át akart bújni a rúd alatt, de ekkor 
egy vastag, hurutos férfihang kiáltását hallotta maga mögött, 
majd érezte, amint egy kemény marok megragadja, és vissza
rántja: — Mit akar? Hova megy?

Riadtan fordult hátra. Ellenzös sapkás, széles nyomott orrú, 
vörös férfiarc meredt rá. Tulajdonosa ismeretlen szabású 
egyenruhát viselt; tekintetéből bárgyú erély sugárzott. Magda 
megpróbálta kiszabadítani kezét. — Engedjen el. Elmegy a 
komp!

A férfi közönyösen válaszolt: — Hát aztán? Az a dolga, hogy 
elmenjen.

Magda levegő után kapkodott: — De a gyerek . . .
— Miféle gyerek?
— Az, amelyik most ugrott föl a kompra. Biztosan látta.
— Igen, láttam. Mi van vele?
— Nem akarom, hogy elmenjen. Hozza vissza!
— Áztat nem lehet.
— Miért nem?
— Mert rajta van a listán.
— Miféle listán?



— Az utasok listáján. Akiknek át köll menni.
— De értse meg! Nem akarom, hogy elmenjen.
— Pedig biztosan maga küldte el.
— Igen, de most szeretném visszakapni.
— Mondtam, hogy nem lehet.
— De miért nem?
— Mert ez a szabály. Tilos. Rendnek köll lenni. Mi lenne, 

ha mindenki csak úgy ide-oda . . .  ?
— Akkor küldjön át engem is! Vagy adjon egy csónakot, 

magam is átevezek!
Az egyenruhás néhány pillanatig töprengő képet vágott, s 

csak azután válaszolt: — Áztat se lehet. Csónak nincs. Csak 
kompon lehet átmenni, de az márna már nem megy többet. 
Meg nincs is rá engedélye. Vagy van?

— Nincs, de . . .
— Akkor hiába. Engedély nélkül semmit se lehet.
Magda végigmérte az egyenruhást: egész megjelenése ala

csonyabb beosztásra vallott. — Beszélhetek a főnökével?
— Mit akar tőle?
— Engedélyt akarok kérni.
— Nem hinném, hogy adhat.
— Kérem, vezessen hozzá
— Neon érdemes, ö  se csmálhaít semmit.
— De kérem . . .  Könyörgök . . .
Az egyenruhás sóhajtott, vállat vont, majd megadóan meg

fordult, és intett, hogy kövesse. Az egyik épület felé indult, 
Magda némán, engedelmesen lépkedett a nyomában.

A helyiségbe lépve Magdát fullasztó meleg csapta meg, az 
egyik sarokban vörösen izzó hasú kis vaskályha állt; a szoba 
egyetlen íróasztala mögött erősen kopaszodó, egyenruhás férfi 
ült. Belépésükkor nem nézett fel, csak mikor Magda kísérője 
köszöntötte, akkor tekintett rájuk.

— Ez az izé. . .  n ő . . .  az őrnagy úrral akar beszélni — 
mondta a vörös arcú vigyázzba állva.

— Rendben van, őrmester, elmehet.
Az őrmester sarkon fordult, és kiment. A tiszt kifejezéste

len arccal fürkészte Magdát, ő pedig érezte, azt várják tőle, 
mondjon valamit, de ugyanakkor nem tudta, hogyan is kezd



jen hozzá. Az őrnagy végül türelmetlenül ékalakban felvonta 
egyik szemöldökét: — Mit kíván?

— Kérem, nekem átvitték a fiamat a túlsó partra.
— Hogy hívják? — szakította félbe az őrnagy hirtelen.
Magda megmondta nevét, majd tovább magyarázott: —

Csak arról lenne szó, hogy átvitték a kisfiámat. . .  és . . .
Az őrnagy az előtte heverő papírokat böngészte: — Ja igen, 

tudok róla. Éppen az előbb. . .
Magdát hirtelen reménysugár árasztotta el: — Visszakapha

tom? — kérdezte mohón, felvillanyozva.
A tiszt sajnálkozva elhúzta száját: — Sajnos lehetetlen. 

Most már késő.
— De tévedés történt. . .
— Akkor sem tehetek semmit. Mi a tévedéseket nem ve

hetjük figyelembe. Tiltják az előírások.
Magdából kitört a sírás, válla rángatózni kezdett, fuldokló, 

csukló hangok törtek fel belőle. A tiszt felkelt, és odament 
hozzá. Hangja most melegebbnek tűnt föl:

— Ugyan már, hagyja abba! Maga értelmes időnek látszik, 
beláthatja, hogy az előírások ellen semmit sem tehetek. Ne 
legyen gyerek . . .

— Akkor adjon engedélyt, hogy én is átmehessek!
— Azt sem tehetem. Nem az én hatáskörömbe tartozik. Én 

csak láttamozom az engedélyeket.
— Hát akkor mondja meg, kihez forduljak!
— Nem tudom. Velünk nem közlik, ki adja az engedélyeket.
— Hát semmit sem lehet tenni?
— Sajnos semmit. A legokosabb, ha szépen visszamegy. Ha 

akarja, rendelkezésére bocsátók egy kocsit, és vissza vitetem.
Magda nem válaszolt, belátta, hogy minden hiába. Az őr

nagy a csengő után nyúlt. Néhány pillanat múlva belépett 
az őrmester.

— Parancs, őrnagy úr!
— Kísérje haza a hölgyet. K-i illetőségű. Állíttassa elő a 

kocsit.
—  Igenis.
Az őrmester kivezette Magdát. Az őrnagy most újra kö

zömbös lett, szórakozott biccentéssel viszonozta köszönését. Az 
épület előtt begyújtott motorral szürke személygépkocsi vá



rakozott rájuk. Az őrmester kinyitotta Magda előtt az ajtót, 
aztán maga is beült melléje a hátsó ülésre. A sofőr bekapcsolta 
a sebességváltót, és beletaposott a gázpedálba.

Az előbbi, ködös országúton robogtak visszafelé, a hatal
mas, csupasz ágú fák között. Magda egy ideig csendben ült, 
hagyta a maguk útján menni az eseményeket, hagyta, hogy 
mások döntsenek sorsáról. Később azonban, miikor máir az út 
végén a ködből lassan kezdtek kibontakozni a város házai, 
egyszerre újra erőt vett rajta a kétségbeesés. Nem, csak oda 
vissza nem! Mert ott minden a régi. Nem, nem! A mellette 
ülő őrmesterhez fordult: — Kérem, forduljunk vissza. Állít
tassa meg a kocsit!

— Minek?
— Még egyszer beszélni akarok az őrnaggyal.
— Már beszélt vele. Az is hiába volt. Amit ő mondott, azt 

én is megmondhattam volna magának.
— De forduljunk vissza!
— Nem lehet. Parancsot kaptam, hogy kísérjem vissza a 

városba.
— De én nem akarok oda. . .  Állíttassa meg a kocsit! Ki 

akarok szállni.
— Mondtam, hogy nem lehet.
Magda most már sikoltott: — Állíttassa meg! Ki akarok 

szállni!
— Ne csináljon cirkuszt! Maradjon nyugton!
— Ki akarok szállni! Értse meg! Ki akarok szállni!
Az ajtó fogantyúja után nyúlt, hogy kinyissa, és kiugor jón 

a száguldó kocsiból, de az őrmester visszarántotta.
— Maradjon a helyén! Az istenit magának!
— Ki akarok szállni! ! ! KI AKAROK SZÁLLNI ! ! !
Az őrmester teljes erejével leszorította az ülésre, és nagy, 

párnás, érdes tenyerét a szájára szorította, vaskos ujjaival 
durván az arcába markolt. Magda teljes erejével küzdött, vias
kodott; karmolt, megpróbált a tenyerébe harapni. Aztán min
den erejét összeszedve felkészült, hogy egy minden eddiginél 
nagyobbat kiáltson.

Szive néhány percen át óriásivá növekedve dörömbölt 
a mellkasában, homlokán apró gyöngyökben ütközött ki a 
rémület verejtéke, torkát és gyomrát feszült görcs szorította.



A lidérc eloszlása után csak lassan nyugodott meg. Sóhajtva 
mélyet lélegzett, fejét a fal felé fordította: a lámipa fényét 
bántónak érezte. Hogy mondta az őrnagy? „Most már késő.” 
Igen, így mondta. De mire van késő? Ja, igen ... Á, ostoba
ság . . .  Azjt ő sohasem akarta igazán. Persze ha Gyuri nem lép 
vissza (egyébként jó, hogy visszalépett), aikkor. . .  De így kép
telenség. Lehetetlen helyzetbe sodorta volna magát. Mérnök, 
szép hivatása van. Nem tehette ki magát annak, hogy . . .  Meg 
otthon is . . .  Na nem, erről még gondolkodni is fölösleges; azt 
tette, amit kellett. Ha viszont nem így történik, vehetne egy 
olyan tarka kötött sapkát, amilyen annak a kisfiúnak volt az 
autóbuszban. Illetve nem is olyat; sokkal szebbet. És lenne 
valami, azaz valaki, aki egészen az övé, aki kitöltené az űrt, 
amely a fogpép, az arckrém meg a toalettszappan után tátong. 
Ha vállalni merte volna. . .  De most már késő. Lehet, hogy 
olyasmit dobott el, amit soha többé nem szerezhet meg magá
nak. Többször hallotta és olvasta, hogy ilyen eset után sok nő 
soha többé nem szülhet. Lehet, hogy ő sem szülhet soha 
több . . .  Igen, érzi, soha többé. Soha többé, soha többé . . .

Kint még mindig esett az eső. A szobában egyébként csend 
volt, csak a rádión álló kis ébresztőóra ketyegett halkan, üte
mesen. Magda egyszerre tudomást szerzett erről a hangról, 
amelyet általában nem szokott meghallani; hiába igyekezett 
nem észrevenni, a halkan csattogó hang konokul, kitartóan 
ismételte: soha többé, soha többé. Egyre erősödött, bántó 
zörejjé fokozódott, úgyhogy Magda arra gondolt, felkel, és 
megállítja a szerkezetet. Kissé meg is mozdult, de aztán erőt
lenül, visszahanyatlott. Butaság is lenne, nem halt meg senki. 
És még akkor is, nevetséges szokás, az idő úgyis halad. . .

Az óraketyegés most már az egész szobát betöltötte, csat
togó, fülrepesztő zakatolássá erősödött, mint mikor egy vonat 
hídon fut át, és viszi valahová, valahová . . .

Teljesen egyedül ült egy fülkében. Kibámult az ablakon, de 
semmit sem látott. A tájat tejfehér köd fedte el előle.

(1964)



A Z  É L E T M E N T Ő

Tegnap ugyanolyan holdvilágtalan csillagfényes éjszaka volt, 
mint azon az éjjelen, mikor néhány perccel tíz óra után kezd
tem hozzá elhatározásom megvalósításához. Jól emlékszem rá: 
órám pontosan járt, reggel, szokásomhoz híven, a rádióhoz iga
zítottam.

Mielőtt a sötét kis utcába léptem volna, elővigyázatosan 
körültekintettem a sarkon: senkit sem láttam, csend volt és 
sötétség. A rövid, alig tíz háznyi utcácskában nem égtek a 
lámpák, csak az ablakok mögül szökött ki néhol egy kevés 
fény, itt-ott szögletes léket vágva a fekete árnyak anyagszerü 
sűrűségén; ezenkívül csak a csillagok permeteztek még valami 
alig látható, szerteporladó világosságot, mely a sarokról nézve 
éppen csak kivehetővé tette a járda mellett álló autót. Lehet 
azonban, hogy kivehetővé sem: ha nem tudtam volna nagyon 
jól, hogy ott van, nem láttam volna csaknem egy órával eze
lőtt megállni, nyilván mit sem sejtettem volna.

Lassú léptekkel indultam feléje, majd néhány méternyire 
megálltam, hogy kissé összeszedjem magam. A gyomrom mé
lyéből felkavargó izgatottságomra csak most figyeltem föl.

Az előbbi percekben azt hittem, nyugodt vagyok, de most, 
hogy az akaratlan, hosszú visszafojtás után sípolva szakadt ki 
belőlem a levegő, úgy találtam, rendbe kell hoznom lélegze
temet. Homlokomhoz nyúltam: érezhetően nyirkos volt. Kissé 
ingerült lettem: azt hittem, több, fölényes nyugalomra leszek 
képes. De izgatottságomnak semmi köze sem volt a habozás
hoz: régóta nem kételkedtem már, hogy véghez kell vinnem



elhatározásomat. Kijá/tszhaitatlan kényszernek éreztem, hogy 
megtegyem, amire eltökéltem magam. Csakis azért izgultam, 
képes leszek-e simán megvalósítani tervemet.

Talán két percig állhattam csendben, mozdulatlanul. Azután 
zsebembe nyúltam, és elővettem az álkulcsot. Mutatóujjam he
gyével végigtapogattam, mintha újra azt méregetném illik-e a 
kocsiajtó zárjába, holott tudtam, bele kell illenie. Már rég 
kiszemeltem magamnak ezt a kocsit, s egész tervemet rá épí
tettem. Nehezen tudnám megmondani, miért éppen rá esett a 
választásom; talán, mert a sötét és aránylag nem forgalmas, 
kis utcában könnyen hozzáférhetnek találtam, s nem kellett 
különösképpen attól tartanom, hogy tetten érnek; de meglehet, 
azért is, mert alkalmasnak véltem a feladatra: nem amolyan 
aprócska, pehelykönnyű játékszer, mely az első veszedelme
sebb kanyarban felborulhat, s a dolog esetleg csupán kéz
vagy ióbtöréssel végződik; ez szilárd, biztos kerekeken gördülő 
jármű, s ha úgy száz-százhússzal rohanok neki valamelyik 
kilométerkőnek vagy útszéli fának . . .  De talán annak is sze
repe volt a dologban, hogy a kocsi gazdáját ellenszenvesnek 
találtam: negyvenes, hízásnak indult, vörös arcú férfi volt, 
alig észrevehetően őszülő, tömör, fekete hajjal és nyilván elég 
magas pozíciójából eredő öntudattal és magabiztossággal, mely 
látható, sőt tapintható korlátoltsága ellenére is sugárzott 
belőle; bizonyára ez tette ellenszenvessé szememben. Egyéb
ként nem is ismertem, még a nevét sem tudtam, arról pedig 
szó sem lehetett, hogy bármit is vétett volna ellenem; viszont, 
ha mér mindenképpen veszteséget kellett okoznom valakinek, 
úgy véltem, inkább olyannak okozom, aki nekem nem rokon
szenves; különben pedig bizonyosra vettem, hogy hamarosan 
megtérül a kára, mivel céltudatos ember létfcére, nem feled
kezett meg a biztosításról. . .  Mindez azonban csak mellékesen 
fordult meg a fejemben; ha valaki ilyen végzetes lépésre 
szánja magát, nemigen bánja, mit hagy maga után. Ha vala
melyik közbeeső állomáson szállunk le a villamosról, rend
szerint közömbösek vagyunk a további út iránt. . .

Aztán végre megmozdultam, és újra elindultam a kocsi felé. 
Már, egészen közel voltam hozzá, szinte kartávolságnyira, 
mikor újra meg kellett állnom. Váratlanul, mintegy a föld 
mélyéből felbukkanva, jókedvű, fiatal társaság, három fiú és







két lény viharzott el mellettem; egyikük kezében táskarádió 
nyekergett, hangos nevetésük még akkor is visszhangzott, 
miikor már rég elnyelte őket az éjszaka.

„Semmi közöm hozzájuk” — suttogtam magam elé, miköz
ben a sötétségbe vesző alakjuk után néztem. Már hetek óta 
mindig ilyesféle gondolatok vetődtek fel bennem, valahányszor 
az utcán elhaladt mellettem valaki, vagy a hivatalban az asz
talomhoz jött. Ügy éreztem, semmi sem fűz már senkiihez, 
leváltam egy testiöl, elszakadtam egy bizonyos táptalajtól, 
melyiből életerőt meríthetek, s tulajdonképpen máris halott 
vagyok. Ami hátra van még, mindössze egy tényállás tudo
másulvételét és kinyilvánítását jelenti. Persze, világos, hogy 
semmi közöm hozzájuk. Csupán az a fontos, meg ne zavar
janak . . .

Csak amikor csend lett, nyújtottam ki karomat, és tapogat
tam ki a kocsiajtó kilincsét. Néhány másodpercig egy kicsit 
remegett a kezem, de mire sikerült álkulcsomat a zárba illesz
teni, nyugalmam végleg helyreállt; tökéletes magabiztosság 
szállt meg. Azoknak a ritka pillanatoknak egyike volt ez, ami
kor igazán éreztem, hogy cselekszem. Mámoros, majdnem bol
dogsággal határos érzés töltött el; mindig is erre vágytam: 
cselekedni. Határozottan, céltudatosan. Néhány pillanat múlva 
azonban, mikor (különös hangulatom tudatára ébredtem, belül
ről, némán felkacagtam: na, legalább most, tíz perccel, fél 
órával, egy órával a halálom előtt, legalább most tudjam, mit 
akarok! Nem tudtam pontosan, mikor fogom előidézni a ka
tasztrófát, ez sóikban a körülményektől is függött. Elképzelé
sem szerint feltétlenül a városon 'kívül kellett megtörténnie, 
mert attól tartottam, bent a város utcáin könnyen megeshet, 
hogy túlságosan is hamar a segítségemre sietnek. El akartam 
kerülni, hogy megmentsenek.

A kulcsot egészen könnyen fordítottam meg; az ajtó zajta
lanul nyílt ki. Újra megálltam, és még egyszer körülnéztem: 
az utcán senki sem mutatkozott, a tulajdonos házának ablakai 
sötétek voltak. Csak a motorzúgásra fel ne ébredjen! De akkor 
is . . .  Nyilván azt hiszi majd, valami idegen kocsi megy el az 
ablaka alatt. Meg különben is: a motorzúgás a legmeg- 
szokottaíbb zajok közé tartozik, általában nem szokta felébresz
teni az alvókat; igaz ugyan, hogy más az indítás, mint az elha



ladó kocsi hangja, de hát valamit mindenképpen kockáztatni 
is kell. . .  Egy mélyet lélegeztem, beszálltam, és elővettem az 
indítókulcsot, amit már néhány nappal előbb beszereztem. 
Gondosan, körültekintéssel terveltem ki az egészet: mindenről 
idejében gondoskodtam.

Nem vagyok vizsgázott vezető, de azért értek az autóihoz. 
Néhány autós ismerősöm jóvoltából egyszer-kétszer már vezet
tem nóptelen, veszélytelen útszakaszokon, másokat vezetni 
pedig természetesen számtalanszor megfigyelhettem. A gyújtás 
rendiben volt: a motor azonnal működésbe lépett. A kocsi 
kissé hirtelenebb rándulással indult el, mint képzeltem, néhány 
másodpercig egy kicsit kígyóztam, de aztán sikerűit úrrá len
nem a kocsi fölött és egyenesben maradnom. Az első negyven
ötven métert egészen lassan tettem meg.

A kis utcából kiérve valamivel erősebben nyomtam meg a 
gázpedált: körülbelül negyvenöt-ötvennel mentem végig a 
kivilágított, már elég néptelen főutcán. Egyelőre nagyon 
ügyeltem a közlekedésrendészeti előírások betartására, szabá
lyosan hajtottam, az úttest jobb oldalán; átmeneti idegessé
gem megszűnt, tökéletesen elszánt és határozott voltam. Mint
ha csak kirándulásra mennék: izgalmam maradványait mind
össze jóleső pezsdülésnek éreztem. A tervezett katasztrófa 
képe sem borzalommal, sem rémülettel nem töltött el: úgy 
éreztem, mintha nem is velem kellene megtörténnie, hanem 
valami engem nem is érintő eseménynek készülnék —talán 
nem is a valóságban, hanem, mondjuk, inkább filmen — szem
tanúja lenni. Kíváncsi lettem, hogyan is zajlik le az egész. A 
ruganyos ülés puhán ringott alattam. Bekapcsoltam a rádiót: 
kellemes női hang énekelte: Hold me in your arm . . .  today it 
is only the beginning . . .  Néha azon kaptam magam, hogy hal
kan én is vele dúdolom a dallamot.

Mikor a város utolsó házai is elmaradtak mögöttem, órám 
pontosan tíz óra negyvenhat percet mutatott.

*

Rég kimondtam ekkor már magamra a halálos ítéletet, sört 
hetek, hónapok óta barátkoztam a halállal: lassan szoktattam 
magam az elmúlás gondolatához. De ha megkérdenék tőlem,



miért akartam meghalni, nehezen válaszolhatnék. Legtömöreb
ben talán azt felelhetném, azért, mert nem tudtam meglelni 
a lépcsőt, amelyen felfelé haladhatnék. Mert ekkor rég tudtam 
már, hogy hiába kapaszkodom kétségbeesetten, valójában 
mindig egy helyben maradok: osak a küzdelem hiábavaló
ságát érzem. Persze, tudom, sokan gondolhatják, egyszerűen 
meg is állhattam volna; erre azonban képtelen voltam: ha 
egyszer gyökeret vert bennünk a kívánság, hogy mindenáron 
valakik legyünk, akkor, még ha minden idegszálunkat meg
feszítve megálljt parancsolunk is magunknak, akaratunktól 
függetlenné vált, kapaszkodáshoz szokott tagjaink megtagad
ják az engedelmességet. Igen, néha valóban meg akartam állni, 
belenyugodni saját jelentéktelenségembe, de ilyenkor mindig 
Miklós kegyetlenül gúnyos vagy finoman elhúzott szája jelent 
meg előttem, mindig mint valami örökké tartó melódia elvi- 
selhetetlenségig ismétlődő refrénje tért vissza hozzám.

Egyébként különös, hogy mások nem látják oly gátlástala
nul fölényesnek Miklóst, mint én, sőt nagyon is megnyerőnek, 
közvetlennek tartják. Lehet, csak én látom másnak, mert 
gyűlölöm, de az is lehet, hogy mások nem képesek igazi lényét 
meglátni, és belső valóját megragadni. Természetesen, hiszen 
nem tudhatják, hogy ő a korbács, amely percnyi nyugtot sem 
hagyva, szakadatlanul űzött előre. . .  Na és az apám is . . .  Ok 
ketten, mintha csak egyek lennének: ugyanaz az ember idő
sebb és fiatalabb változatban, míg én mintha nem is az apám 
fia volnék. Teljesen alaptalan feltevés, de néha azt hiszem, 
hogy az anyám . . .  Na, de hagyjuk ezt...!  A lényeg az, hogy 
Miklós és részben apám miatt nem tudtam belenyugodni abba, 
hogy egész életemben láthatatlan maradjak . . .  Sokáig azt hit- 
tam, hogy a senkik közé tartozom, s egyre kutattam magam
ban valami után, amivel bebizonyíthatom: belőlem sem hiány
zik az, ami apámban és Miklósban megvan.

A gyökerek mélyre, egészen gyerekkoromba nyúlnak visz- 
sza. Ha jól emlékszem, körülbelül tízéves koromban ért az 
első áramütés.

Apám — ha nem is annyira, mint ma Miklós — külföldön is 
ismert, jónevű hegedűművész volt, s talán nem is kell külön 
mondanom, mit jelent ez. Miklós meg én a zene légkörében



nőttünk fel: az első zenei hangok az első szavakkal egyidejűleg 
vagy még annál is korábban érték fülünket. Homályosan, köd
fátyolból kibontakozva még ma is él bennem egy kép. Nem 
tudom már, hány éves voltam, de úgy hiszem, egészen kicsi 
lehettem még: szobánk nagy, félrehúzott függönyű ablakán 
ferdén esik be a napsugár, egy része fennakad az ablak köze
lében álló, nagy, élénkzöld filodendron levelein, a széles fény
sávban porszemek, táncossá elevenedett parányi cémaszál- 
foszlányak lebegnek, én pedig a szőnyegen kuporgok, s úgy 
nézek fel apámra, ő pedig szememben óriásként, mérhetet
lenül magasan áll, aranybarnán ragyogó hegedűjével álla alatt, 
anyám pedig a zongora mellett ül, s úgy kíséri futkározó, időn
ként meg-megbillenő ujjakkal apám játékát. Csendben ülök, 
mozdulatlanul, úgy figyelem áhítattal, miként fonódnak rá a 
hegedű hangjai tekergő folyondárként a zongorakíséret rácso
zatára. S egy másik emlék: anyámmal egy hatalmas hangver
senyterem páholyában ülök, izgatottan, de a szigorú parancs 
szerint csendben várva, hogy apám a színpadra lépjen hegedű
jével. Ilyen körülmények között igazán elképzelhetetlen, hogy 
ne gondoljak már szinte a kezdet kezdetén arra, hogyan is 
lesz az, ha majd egyszer én fogok hangszeremmel a kezemben 
színpadra lépni, mint ahogy ugyanilyen természetes az is, 
hogy szüleim is valami hasonlót várjanak tőlem.

Apánk nagyon korán adta kezünkbe a hangszert, egy kicsit 
talán mindkettőnktől csodát várt, de reményeit csak Miklós 
váltotta be. Bár öcsém két évvel volt fiatalabb nálam, s így 
később is kezdett hegedülni, mint én, mégis rohamlépésben 
ért utói, és hagyott maga mögött. Eleinte észre sem vettem, 
csak később kezdtem érezni. Pedig nagyon igyekeztem, 
és mégis. . .  Mondom, körülbelül tízéves lehettem: ekkor 
hallgattam ki szüleim egyik beszélgetését. De talán nem is 
helyes kifejezés, hogy kihallgattam, inkább csak véletlenül 
hallottam meg.

Apám aznap hosszabb hangversenykörútról érkezett haza; 
délután megkérdezte, gyakoroltunk-e, s mindkettőnket meg
hallgatott. Utána ránk mosolygott, és megsimogatta a fejünket. 
Ágyban voltam már, s Miklós halkan szuszogva aludt mellet
tem, mikor a másik szobából áthallottam azt a néhány mon



datot. Fölfedezve, hogy rólunk van szó, fülelni kezdtem. 
Anyám azt kérdezte apámtól:

— Na, hogy vagy megelégedve a gyerekekkel? Ugye szépen 
haladtak?

Apám kissé elgondolkodó hangon válaszolt: — Miki igen. . .  
De a mástik, sajnos. . .  Neki nem is ment úgy sohasem.. .

— Gondolod, hogy ő nem olyan tehetséges?
Apám hangja enyhén ingerült lett: — Te ezt nem vetted 

észre?
— Nem tudom . . .  Pedig nagyon szorgalmas. . .  Mindig ala

posan megtanulja, amit kell.
— Nem -is a szorgalommal van baj nála. Más hiányzik belő

le . . .  Inkább lenne hanyagabb, de tehetségesebb. Így csak 
egészen átlagos zenész lehet belőle. . .

— Talán mégis túlzói. . .
— Egyáltalán nem. Ha nem az én fiam volna, és valaki 

azzal hozná ide, hogy tanítsam, egyszerűen eltanácsolnám.. .  
Egyszóval semmiképpen sem szabad úgy tekintenünk rá, mint 
aki kizárólag a zenének élhet vagy a zenéből élhet m eg. . .  
Hacsak nem akarunk cigányprímást nevelni belőle. . .

Csend lett, majd egy kis szünet után újra anyám hangját 
hallottam:

— És Miklós?
— ö  egészen más. Talán azt is mondhatnám, bámulatos. Hol 

voltam én még az ő korában ...?  Belőle még egészen nagy mű
vész is lehet. De a másik . . .  Legokosabb lenne, ha abbahagyná.

— Ne olyan hangosan! Hátha nem alszik még. Nem szeret
ném, ha meghallaná . . .

Ekkor kitört belőlem a sírás: párnámat a fejemre húztam, 
hogy ne hallatsszon át a másik szobába.

A következő alkalommal, mikor apám újra meghallgatott 
bennünket, görcsös szorongás fogott el, s szüntelenül sirás foj
togatta torkomat; a kottafejek furcsa táncba kezdtek szemem 
előtt. Természetesen elképesztően rosszul játszottam: mindun
talan melléfogtam, s néha két-három egymás után következő 
hangjegyet is kihagytam. Apám azonnal észrevette, hogy va
lami nincs rendjén.

— Mi van veled ma? — kérdezte hozzám lépve.



Mellemre esett állal a cipőm orrát és a szőnyeg terrakotta- 
színű mintáit néztem.

— Semmi — feleltem végül, nagyot nyelve.
Állam ,alá nyúlt, és a szemembe nézett. Ma is jól emlék

szem a pillantására: szürkés, kissé talán túl világos, de savó- 
színűnek mégsem nevezhető szemében volt valami átható és 
zavarba ejtő.

— Neked valami bajod van.
— Semmi.
— Dehogynem. Látom rajtad. Beteg vagy talán?
— Nem vagyok beteg.
— De valami oka csak van annak, hogy ma semmi sem 

megy.
Váratlanul szokatlan keménységgel és elszántsággal szólal

tam meg: — Apa, szeretnék mondani neked valamit.
— Na halljuk!
Ma sem tudom, hogyan jött ki belőlem a következő mondat: 

— Én nem akarok többé hegedülni.
Apám arca annyira csodálkozóvá vált, hogy néhány pilla

natig szinte kételkedtem, nem álmodtam-e a múltkor kihall
gatott beszélgetést.

— Hogyhogy? Nem akarsz tovább tanulni?
— Nem.
— És miért?
— Mert te magad mondtad, hogy nem érdemes. Hogy leg

feljebb cigányprímásnak leszek jó . . .
Ideges, minden hangulatváltozást érzékenyen jelző ajka 

kisisé megrándult: — Te hallottad ezt?
— Igen. Hallottam.
Rám mosolygott; valami gondtalanul vidám könnyedséget 

igyekezett magára erőltetni: — Nem kell azt olyan komolyan 
venni. Fáradt és rosszkedvű voltam.

— De én igazán nem akarok tovább tanulni.
— Ugyan már. . .  Butaság. Belőled még kitűnő hegedűs 

is lehet. Egy tízéves gyerekről még nem tudhatjuk, mivé fej
lődik, s ha nem is lenne művész belőled, akkor sem árt, ha 
tudsz játszani.

Hosszan, vigasztaló hangon beszélt arról, hogy muzsikálni 
még amatőrszínvonalon is nagyon szép dolog, meg ha nagyon



igyekszem, sokra vihetem, s a végén rávett, folytassam »a 
tanulást. De ettől kezdve csupán kényszeredetten jártam az 
órákra, mint ahogy ő is csak kényszeredetten, valami eről
tetett jóindulattal hallgatott meg néhanapján, s adott időn
ként egy-egy tanácsot vagy utasítást. Valósággal hihetetlen, 
mennyire más volt az arca, valahányszor Miklósra nézett. Mi
kor néhány hónappal később ú jra kijelentettem, hogy mégsem 
szándékozom tovább tanulni, már meg sem próbált más elha
tározásra bírni. Csak annyit mondott: „Hát jól van” — majd 
mikor látta, milyen szomorúan, könnyekkel birkózva nézek rá, 
megsimogatta arcomat és hozzátette: — Na, azért nem kell 
úgy elkeseredni. Lehet, hogy valami máshoz sokkal több tehet
ség van benned. És nehogy azt hidd, hogy én most ezért 
kevésbé szeretlek, mint Miklóst.”

De Miklós tovább hegedült; egyre jobban, egyre gyorsabban 
haladt előre. Egyszer hallottam, amint apám azt mondja, min
den várakozását felülmúlja. És közben kialakult köztük valami, 
amiből én — úgy éreztem — végleg ki vagyok zárva. Ha együtt 
láttam őket, mindig olyan érzésem támadt, hogy valami lát
hatatlan krétakörön belül vannak, amelyen én kívül rekedtem, 
s ami néha, különösen ha a gyakorlóórák kiszüremlő hangjait 
hallottam (apám ebben az időben mind többet foglalkozott 
Miklóssal), gyötrő és fájdalmas érzést okozott. Néha arra gon
doltam, mégis visszakönyörgöm magam az órákra, és újra 
kezdem a tanulást.

Ilyesmi azonban csak futólag fordult meg a fejemben, és soha 
senkinek sem beszéltem róla, sőt egyelőre inkább megköny- 
nyebbültnek, gondtalannak éreztem magam, mint aki fölös
leges tehertől szabadult meg. Ebben az időben még, egy-két 
kedvetlen óra kivételével, inkább egyszerűen csak gyereknek 
éreztem magam, s örültem, hogy több időm van a játékra, mint 
azelőtt.

Egy dolog azonban sohasem ment ki egészen a fejemből. 
Apám egy mondata — „Lehet, hogy máshoz sokkal több te
hetség van benned” — szüntelenül ott kísértett bennem. Tu
datosan és következetesen kutatni ez után a „más” után azon
ban csak később, első kamaszéveimen túl kezdtem el. Miklós



ezekben az években már elég rendszeresen fellépett, sőt szór
ványosan már külföldön is szerepelt: többek között egy nem
zetközi ifjúsági hegedűverseny második díját is megnyerte. 
Talán előbb is képes lett volna erre, ha apám, szem előtt tartva 
érdekeit, meg nem akadályozza, hogy idő előtt csodagyerekké 
váljon. Nyilván főleg az ő sikereinek tudható be, hogy ebben 
az időben meglehetősen kapkodva, váratlanul és szeszélyesen 
csapva át egyik területről a másikra, egymás után, sőt pár
huzamosan is sok mindennel próbálkoztam.

Először a képzőművészetre vetettem magam: festészettel, 
majd szobrászattal kísérleteztem. Ruhám gyakran volt festé
kes, tenyerem maszatos az agyagtól, de hiába. . .  Volt ugyan 
némi arány- és formaérzékem, elég jól rajzoltam, több isme
rősömet és diáktársamat is lerajzoltam, illetve lefestettem, s a 
képek hasonlítottak is rájuk, de valahogy mégsem „szólaltak 
meg” , nem volt igazán élet bennük; dermedtek, fagyosak vol
tak, s ezt őszinte pillanataimban magam is elkeseredetten álla
pítottam meg. Kínos és véresen önmarcangoló negyedórákon 
át tanulmányoztam rajzaimat és festményeimet, s a legször
nyűbb az volt, hogy képtelen voltam felismerni, mi okozza 
ezt a bizonyos fagyosságot, hisz külön-külön az egyes részeket 
hibátlannak találtam, a szem, az orr, az áll, a homlok vagy a 
nyak hajlata rendszerint teljesen azonos volt a modellével, 
csak éppen valami kifürkészhetetlen összhang hiányzott belő
lük mindig. Másoknak is ez volt a véleményük: rajztanárom 
vagy apám néhány festő ismerőse nem sokat segíthetett raj
tam; nagyjából ugyanazokat az észrevételeket tették, mint 
én, majd, vigasztaló szavakat intézve hozzám, kitartásra buz
dítottak.

Később, megunva az örökös nyűglődést, a modern irányza
tokkal kísérleteztem, (azt hittem, ehhez kevesebb rajztudásra 
van szükség, meg különben is elértek a hatások). Elolvastam 
egy halom idevágó művet, anélkül, hogy igazán megértettem 
volna őket, s abban reménykedtem, hogy a kötöttségtől meg
szabadulva könnyebb dolgom lesz. Rájöttem azonban, hogy 
képes lennék bármelyik irányzatot követni, módszeresen utá
nozni, anélkül, hogy akármelyik iránt is lelkesedést éreznék 
(márpedig úgy tudtam, enélkül nincs igazi művészet), csak 
éppen eredeti nem tudok lenni, önálló ötletem nem támad



sohasem. Agyagból gyúrt Vénuszaimmal és atlétáimmal vagy 
Henry Moore-t utánzó, lyukas hasú figuráimmal lényegében 
ugyanígy jártam. Míg dolgoztam, óriásnak éreztem magam, de 
nyomban utána nagyítóval is alig észrevehető paránnyá zsu
gorodtam saját szememben, s a kedvetlenség és vereségérzet 
ilyenkor szinte a kétségbeesésbe taszított. Persze lehet, hogy 
túlságosan türelmetlen voltam, s azt szerettem volna, ha min
den egyszerre hullik az ölembe; de hát szakadatlanul oldalam
ban éreztem a sarkantyút, sietnem kellett; Miklós növekvő si
kerei pillanatnyi nyugtot sem hagytak. Ha együtt mentünk 
valahová, mindig ő került a középpontba, (különösen azokban 
a körökben, amelyekkel szüléink tartottak fenn kapcsolatot), 
sőt sok helyen, még ha egyedül jelentem is meg, csak „a he
gedűművész fiá”-nak vagy „Miklós bátyjáénak tekintettek, 
úgyhogy több esetben már azon kaptam magam, kellemeseb
ben szórakozom olyanok társaságában, akik egy labdarúgót, 
bokszbajnokot vagy népszerű slágerénekest többre becsülnek, 
mint egy hegedűművészt, sőt azt sem tudják, hogy apám és 
Miklós a világon vannak. De valahányszor ilyesmit figyeltem 
meg magamon, mindig mérhetetlen megvetést éreztem önma
gam iránt: nagyon jól tudtam, mit jelent az, ha valaki nála 
alacsonyabb szinten állók társaságába kívánkozik. Ilyenkor 
aztán mindig előbbi vágányomra tértem vissza, és tovább 
küszködtem.

Később az irodalomra tértem át. Először verseket írtam: 
„merész” képeket halmozó sorokat róttam össze vonagló eser
nyőkről, nyerítő délutánokról, kerge holdtöltékről, heréit al
konyokról; lelkiállapotokat mímeltem, melyeknek semmi közük 
sem volt igazi énemhez, majd novellákat kezdtem fabrikálni 
sánta lányokról, múltba merengő öregemberekről, mostoháktól 
fáskamrába űzött, elhagyott kutyusokat babusgató kisgyere
kekről, de mondanivalómnak nem tudtam igazán formát adni. 
Önképzőköri felolvasásaim langyos fogadtatásra találtak, me
gint csak mérsékelt biztatást kaptam, további kitartó munkára, 
elmélyülésre való ösztönzést, de a várt nagy ámulat elmaradt; 
ebből aztán arra következtettem, hogy hosszú, kínkeserves 
munka után is legfeljebb csak középszerű (művészkörökben 
nőttem fel, hamar megtanultam, mit jelent ez a szó) tollfor- 
gatóvá küzdhetném fel magam. Én pedig nem ezt akartam,



hanem hatalmas, kirobbanó, mindenkit hanyatt döntő vala
mit, amit könnyedén, fölényes biztonsággal érek el. Jönni, 
látná, győzni szerettem volna.

Ekkor úgy határoztam, hátat fordítok a művészetnek. Tüze
tes vizsgálat alá vettem magam, s úgy találtam, lelki alkatom 
túlságosan is racionális, hiányzik belőle az intuíció, a hit, egy 
bizonyos termékeny zűrzavar, s inkább a tudósokéhoz, mint a 
művészekéhez áll közel. Utolsó középiskolás évemben éppúgy 
félredobtam a tollat, mint előbb az ecsetet és a mintázófát, 
hirtelen „megkomolyodtam”, és gőzerővel a tanuláshoz láttam. 
Sikerült addigi közepes tanulmányi eredményeimet lényegesen 
javítanom, s az év végén kitűnően érettségiztem. Most már a 
nagy tudós, az elméleteket forradalmasító, a „semmiből új 
világot alkotó” ember ábrándja tartott fogva, azt azonban, 
hogy a tudomány melyik területén érvényesülhetnék leginkább, 
egyelőre nemigen tudtam eldönteni. Egyik tudományágról sem 
állíthatom, hogy különösebben, a többinél jobban érdekelt 
volna. A vegyészmérnöki szakra inkább csak úgy ötletszerűen, 
türelmemet vesztve iratkoztam be. Valahogy csak döntenem 
kellett.

Kezdetben törekvő és szorgalmas voltam, vizsgáim rendre 
sikerültek; ez átmenetileg ki is elégítette becsvágyamat, s csak 
később figyeltem fel arra, hogy tulajdonképpen nem megf
értem és tudom a dolgokat, hanem megtanulom és elhiszem 
(vagyis ha másképp vagy éppenséggel fordítva tanítanák, ak
kor is elhinném) őket. Ekkor döbbentett meg először igazán 
lelki állapotom sajátosan kisemberi jellege, s kezdtem el ko
molyan kétkedni, van-e bármihez is igazi tehetségem. Riadt, 
rémült magamra ébredés volt ez, valósággal elvesztettem lá
bam alól a talajt: tanulmányi eredményeim rohamosan rosz- 
szabbodtak. Egyszerűen megfeneklettem, s nem tudtam, miért 
is csináljam tovább. Rájöttem, hogy csak egy átlagos mérnök 
lehet belőlem, aki még könyöke leggátlástalanabb használatá
val is legfeljebb annyit érhet el, hogy valamelyik vegyipari 
nagyüzem vezérigazgatójsíként éri meg a nyugdíjaztatást. £s 
nekem igazán mindegy volt, hogy valaki átlagos borbély, szabó, 
könyvelő vagy pedig átlagos vezérigazgató, hiszen véleményem 
szerint valamennyi a kisember kategóriájába tartozott, melyen 
belül ugyan létezhetnek különböző dimenziók, anélkül azon-



bán, hogy ez a lényegen bármit is változtatna. Ha nem éppen 
ebben az időben ismerkedem meg Angélával, lehet, hogy már 
ekkor végleg feneketlen örvényébe ránt a kétségbeesés. A 
szerelem azonban nem akadályozhatta meg, legfeljebb csak 
elodázhatta azt, aminek mindenképpen el kellett jönnie.

Angéla egyszerű, sem csúnya, sem szép, se nem túl okos 
lány volt. Csak nevét és nagy, sötét, ijedt szemét találtam 
szépnek.

Egy egyetemi kollégámnál ismertem meg, egy házimulatsá
gon, ahova egy kolléganőnk vidékről felruccant rokonaként 
érkezett, ö  maga egyébként nem volt egyetemi hallgató, sőt 
érettségije sem volt; egy kicsit elveszetten, a társalgás és ér
deklődés főáraimliatától távolabb sodródott a társaságban, s 
kezdetben inkább csak kötelességemnek éreztem, hogy foglal
kozzam vele, de később — ma már igazán nem tudom, miért 
— rohamszerűen ragadtak magukkal iránta felébredt érzéseim. 
Ügy hiszem, egy bizonyos fajta menekülés volt ez, narkózis, 
mely hirtelen felismert kisemberi voltomat átmenetileg elvi
selhetővé tette. Hirtelen, minden megfontolás nélkül kötött 
házasságom szintén ebből a menekülésből keletkezett, miként 
az is, hogy tanulmányaimat is abbahagytam, Angéláék csen
des, eseménytelen kisvárosába költöztem, s egy vállalatban hi
vatalnoki állásba léptem. Munkám egyhangú és lélekölően 
unalmas volt (sem értelmét, sem célját nem láttam igazán), 
de én egyelőre mit sem törődtem ezzel: örültem, hogy kike
rültem régi környezetemből, s nem kell többé Miklós mind 
szembetűnőbb sikereinek tanúja lennem. Persze eredményei
nek híre így is eljutott hozzám.

Bármilyen megalázónak találtam is később, eleinte majdnem 
zavartalanul boldog voltam. Ekkor még szinte kizárólag An
géla érdekelt, s a többiről majdnem teljesen meg is feled
keztem. Csak bizonyos idő múlva döbbentem rá, mennyire 
kisemberi a boldogság, amibe temetkeztem.

Valósággal érthetetlen, miért nem figyeltem fel mór előbb 
a dolog szánalmas kisszerűségére, illetve, ha felfigyeltem rá, 
hogyan is voltam képes akár egy percig is elviselni. Csak 
fokozatosan vált világossá előttem, hogy szerelmem is mennyire 
kisemberi jellegű: hiszen egy igazi „nagy embert” a szerelem 
még inkább feltüzel, még nagyobb akarásokra késztet, tet



tekre ösztönöz, a család legfeljebb valami szilárd pont, biztos 
bázis lehet száméira, ahonnan hódító útjára indul, én viszont 
megbújtam Angéla mellett, s minden másnak hátat fordítot
tam. Ebben az időben gyakran elevenedett fel bennem egy 
mondat: „Vannak emberek, akik a boldogságon kívül nem 
képesek másra.” Nem tudom, olvastam-e ezt valahol, vagy 
pedág az én agyamban született meg. Egy időben, még 'boldog 
magabiztosságom korában, számtalan aforizmát gyártottam a 
„kis” és „nagy” emberekről, s egy-egy ilyen, könyörtelen éles
séggel megfogalmazott mondat mindig rendkívüli elégedett
séggel töltött el, most viszont annál nagyobb keserűséggel 
hajtogattam magamban őket. Apró, gyilkos bumerángokként 
fordultak felém, és teljesen elegendők voltak ahhoz, hogy 
képtelenné tegyenek a boldogságra. Alkalmatlanná váltam rá, 
mert lenéztem. Nyomorúságos odúnak tekintettem, ahol a 
„kicsik” meghúzhatják magukat, s végtelenül szégyenletesnek 
éreztem, hogy én is igénybe veszem.

Mindez fokozatosan megmérgezlte házasságomat, illetve csa
ládi életemet is: képtelen voltam fenntartás nélkül szeretni. 
Ha éppen gyengéd szavakat mondtam feleségemnek, vagy be- 
cézgetve ölembe vettem kisfiámat, egyszerre úgy éreztem, va
lami gúnyos, vigyorgó arc tekint rám, és így szól hozzám: 
„Hát csak ennyi telik ki tőled? Legalább egy kicsit több fan
táziád lenne, legalább egy egészen picit eredetibb lennél!” 
Pedig tudtam, hogy Angéla nem is itart igényt többre, sőt gyak
ran úgy tetszett, úgy fogadja szavaimat, mint valami csodás 
költeményt. De éppen ezért vetettem meg egyre inkább. Hogy 
valaki ennyivel beérje? Velem? Uram isten, velem! Hogy ne 
is érdekelje, viszem-e valamire! Hogy ne is várjon tőlem sem
mit, s ne akarjon (nagynak látni! Csak most kezdtem érezni, 
mennyire jelentéktelen, senki nővel kerültem össze, s már 
színbe fel sem tudtam fogni hogyan is szerethettem valaha is, 
sőt egykori szerelmemet szegénységi bizonyítványként fog
tam fel magamra nézve. Miért nem láttam már kezdettől fogva 
olyannak, amilyen? Ebben az időben mind többször kaptam 
magam rajta, hogy gorombáskodom, s elviselhetetlenül gúnyos 
és fölényes vagyok Angélához; ha ilyenkor értetlenül nézett 
rám, vagy szemrehányóan kérdőre vont, sehogy sem tudtam 
viselkedésemet megmagyarázni. Legtöbbször felugrottam, és



elrohantam hazulról, s csak néhány órás kijózanító séta után 
tértem vissza. Később, hogy kínzó kérdéseimtől és tehetségte- 
lenségem miatti lelkifurdalásomtól (hiszen bűnnek éreztem!) 
legalább átmenetileg megszabaduljak, s a családi boldogságba 
temetkezés megalázó tudatát lerázzam magamról, egyre töb
bet maradtam ki hazulról, inni kezdtem, nőket hajszoltam. Mi
közben egyik futó kalandból a másikba sodródtam, arra gon
doltam, még ez Is jobb ,a lapos, oltárra állított családi bol
dogságánál. Mindent iníkább, mint a legkisemberibb életformát!

Tulajdonképpen már ekkor körülkerítve éreztem magam, és 
sehol sem láttam a szabadulás útját. Életem tragédiáját az 
jelentette, hogy mindig lenéztem az átlagos képességű, azaz a 
tehetségtelen embert (ezt a nagy emberi vonások elengedhe
tetlen tartozékának véltem), s most már tudtam, minden te
hetség híján vagyok. Minden további öncsalási lehetőség meg
szűnt számomra: sem arra nem voltam képes, hogy további 
mítoszokat alkossak másoktól még nem sejtett, de hamarosan 
mindenkit ámulatba ejtő képességeimről, sem arra, hogy „ren
des” emberhez illően mások eredményeit lebecsüljem, s bo
londnak, sőt tisztességtelen szentségtörőnek tartsak minden
kit, aki a családi boldogság, az anyagi érdek és a hivatali elő
menetel szentháromságának szféráján túlra merészkedik, sőt 
még arra sem, hogy különféle társadalmi megbízatások vise
lésé/ben, apró fontoakodásokbam éljem ki magam. Különös, szo
rongó félelem vett erőt rajtam, rémülten menekülni szerettem 
volna, anélkül, hogy tudnám, hova, hiszen önmaga elől sehol 
sem találhat menedéket az ember.

Ebben az időben úgy sejtettem, beteg vagyok, mégsem szán
tam rá magam, hogy ideggyógyászhoz forduljak. Egyrészt, 
mert meg voltam győződve, úgysem mondhatna bajomról sem
mit, amit rég ne tudnék, s így nem is segíthetne rajtam, más
részt viszont úgy éreztem, ha kigyógyitana, egyetlen nagy 
emberi tulajdonságomtól fosztana meg: a lázadástól, a bele 
nem törődéstől. És valahányszor eddig a pontig értem, mindig 
a halál gondolata merült fel bennem. Hiszen a belenvugás is 
egyfajta halál. Vagy legalábbis közeli rokona a halálnak.

De a halállal való komoly barátkozás csak később kezdődött. 
Azután, hogy Angéla, megunva gorombaságomat, kicsapongá
saimat és egész lehetetlen viselkedésemet, elvált tőlem. Bár



legtitkosabb gondolataimat vele éppúgy nem osztottam meg, 
mint bárki mással sem, mégiscsak ekkor döbbentem rá, meny
nyire egyedül maradtam: Angéla volt az utolsó emberi lény, 
akihez még valami közöm volt, s mivel házasságom, illetve 
tanulmányaim félbehagyása miatt szüleimmel végleg összevesz
tem, Miklóst pedig sikerei miatt szánté látni sem bírtam, vá
lásunk után teljesen egyedül álltam a világban. Csak most 
ismertem fel egészen, milyen helyzetbe jutottam. Ettől kezdve 
egyáltalán nem tudtam már, miért kel fel a nap minden reg
gel. Nem tudtam, miért csináljam végig az életet, ha nem 
lehetek az, aki szeretnék. Nem tudtam, mi értelme annak, hogy 
a halálomat várjam, ha siettetni is módomban áll.

A végső lökést azonban mégsem ez adta meg. Előbb az öreg
emberrel kellett találkoznom.

Azon a napon a folyóparton jártam. Amióta magamra ma
radtam, gyakran tettem hosszú sétákat ereffelé, s a susogó 
füzesek, a lustán tovagördülő hullámok megnyugtatólag ha
tottak rám, még ha közben sokszor arra goltam is, lassan be 
kellene mennem ia vízbe, egyre mélyebbre gázolnom, míg csak 
államig, számig, orromig nem ér, s még tovább, de nem úszni, 
csak menni, amíg lehet. Megtenni azonban mégsem mertem: 
tudtam, hogy úgyis úszni kezdenék, képtelen lennék mozdulat
lanságra kényszeríteni karjaimat. Egyszóval gondoltam erre, 
de alapjában nyugodt voltam; meglehet, azért, mert alig lát
tam valakit errefelé: néha egy-egy elhúzó hajót vagy fürdő- 
zőket, főleg gyerekeket a túlsó parton, s mindennap ugyan
azon a helyen és ugyanabban az időben egy itató tehéncsor
dát. De az én partomon úgyszólván senki sem járt.

Leginkább hosszú, órákon át tartó nézelődéssel töltöttem az 
időt; rendszerint a mozgalmasabb túlsó partot kémleltem. Ké
sőbb egy erős katonai látcsövet szereztem, ezzel sok apróságot 
megfigyelhettem, például, hagy a naponta közlekedő kis gőz
hajó egyik matrózának nagy, barna anyajegy van a bal arcán, 
aztán a madarak, főleg a sirályok röptét, számytollaik neki- 
feszülését a levegőnek, küzdelmét a széllel, máskor két fürdő- 
ruhás lányt kaptam rajta, amint óvatos körültekintés után le
guggolnak a füzesben (egyikükön egybeszabott fürdőruha volt,



úgyhogy szinte egészen le kellett vetkőznie), megint máskor 
egy szerelmespárt: teljes biztonságban érezték magukat. . .  
Akkor délután kivételesen az innenső part hosszában igye
keztem minél messzebbre ellátni, de a fűzfák elfedték a ki
látást; jó ideig csupán lombot, keskeny fűzfalevelek végtelen 
tömegét, a közöttük röpködő vagy mozdulatlanul lebegő, meg- 
megcikkanó rovarokat, s időnként egy-egy madarat láttam: 
már éppen más irányba akartam fordítani a távcsövet, amikor 
egy arc került a lencse látókörébe, öregebb, hatvan-hatvanöt 
éves ember lehetett, majdnem »teljesen kopasz, csupán hátul, 
tarkóján futott körbe egy ritkás, őszesszőke hajkoszorú; csu
pasz feje búbján -apró, színtelen pelyhecskék csillogtak a nap
sütésben. Homloka harántredői alatt két, elég tömött, hajánál 
sötétebb színű szemöldök húzódott, s az alattuk sok irányból 
összefutó ráncok közül két, szinte valószínűtlenségig ártatlan, 
kék szem pislogott a világba; kissé formátlan orra alatt szája 
egészen enyhe, egy kicsit bárgyún elégedett mosolyra húzó
dott. Horgászbot jót csak néhány pillanattal később vettem 
észre, majd ezzel csaknem egyidejűleg elégedettségének okát 
is felfedeztem: a mellette heverő hálócskában két, ezüstösen 
csillogó hal ficánkolt.

Csendben ült, alig-altg rezzenve; általában egyenesen előre
nézett, a dugót figyelte, s csak időnként vetett, oldalra te
kintve, a hálóban llevő halakra egy-egy örömtől ellágyult pil
lantást. Később látcsövemet eres, botot szorongató kezére irá
nyítottam: egy idő múlva hirtelen megrándult, a zsinór végén 
újabb hal vergődött. Az öreg szélesen elmosolyodott, láttam, 
s szinte hallani is véltem, amint nyelvével csettint; szája meg
mozdult, valamit nyilván motyogott magában, aztán betette 
a halat a hálóba, és folytatta a horgászást.

Hosszan figyeltem. Minél tovább néztem, annál világosabbá 
vált előttem, hogy ez az ember most boldog, úgy, ahogyan 
azok »boldogok, akik elérték céljukat. Ajkam akaratlanul is 
gúnyos mosolyra húzódott, majd fogaim megcsikordultak a 
gyűlölettől. Amióta önmagamhoz méltatlannak ítéltem, s mint 
ilyet elvetettem magamtól, a boldogság látványára rendszerint 
hasonlóiképpen reagáltam. Lám, ez most boldog, sziszegtem 
fogaim között. Néhány nyomorult hal is elég neki a boldog
sághoz; egy hal vacsora vagy ebéd. No és a dicsőség, hogy



szép fogást csinált. . .  És ha nem fogott volna semmit, akkor 
sem keseredne el túlságosan. Sóhajtana, vállat vonna, és haza
menne: „Végül is nem lehet mindig szerencséje az embernek.” 
Igen, biztosan ezt gondolná. Jámbor öreg fickónak látszik, aki 
még csak dühös sem tud lenni igazán. Talán nem is volt soha 
életében. Lehet, hogy még elkeseredett sem. Éppen ezért volt 
leginkább boldog. Nem törtetett nagy, elérhetetlen célok felé; 
elfogadta, ami adódott, s szelíd belenyugvással mondott le 
arról, amit nem szerezhetett meg magának: eszébe sem jutott, 
hogy a belenyugvás egyfajta halál, mely szégyenletesebb a 
fizikai halálnál. Rendes emberként, becsülettel végezte mun
káját, azt tette, amit mondtak neki, nem kérdezett soha sem
mit fölöslegesen, ,s ezért mindig békében is hagyták. Néha 
egy kicsit talán felindult, és nyelnie kellett. De most már ezen 
is túl van, bizonyára nyugdíjas. Van egy fia vagy lánya, eset
leg mind a kettő, sőt talán fiai és lányai vannak, ezek uno
kákkal ajándékozták meg, ő pedig ölébe veszi őket, mesél 
nekik, játékokat eiszkábál számukra, s néha megcsiklandozza 
őkét a bordáik között, hogy visongva felkacagjanak, más 
szóval örül, hogy van folytatása. Mintha az ő folytatása bár
kinek is fontos lenne! De ő persze nem is gondol erre, csak 
szereti őket, gondolkozás nélkül (hogy gyűlöltem mindig min
dent, amit gondolkozás nélkül tesz az ember), aztán kijön 
horgászni, órák hosszat elméláz a vizet bámulva, s fel sem teszi 
magának a kérdést, miért élt, alkotott-e valamit, lett-e belőle 
valaki. Vagy ha eszébe jut is ilyesmi, csak legyint: „Hát nem 
lehet mindenki nagy ember, kérem.” És ha sikerül néhány 
halat fognia, tökéletes a boldogsága. íme: most is újabb lépés
sel került közelebb a tökéletes boldogság édenéhez . . .

Űjabb halat fogott; alighanem jóva'l nagyobbat az eddigiek
nél. Valósággal sugárzott az arca: kipirult, kifényesedett a 
gyönyörűségtől.

Hát lehet, hogy ennyire örüljön valaki? Hát szabad ennyire 
boldognak lenni7 Ezért? Ennek? Ennek a senkinek, akinél én 
mégis több vagyok, mert akarok, illetve akartam .több lenni? 
Tehát tudom, mennyire senki vagyok, és nem érem be az ilyen 
apró dolgok feletti örömmel. Hát igazság az, hogy míg ő a 
halacskáin örvendezik, én önmagamat emésztem föl? Sokáig 
meredten néztem; szememet könny öntötte el, nem tudom, a



hosszú ideig tartó távosövezéstől-e, vagy pedig a dühtől, a 
kétségbeeséstől. Aztán egyszerre {nem tudom, mennyi idő 
múlva), arra gondoltam, ha most a vízbe esne, vagy valaki a 
vízbe lökné, s a folyóba fulladna, bizonyára boldogan halna 
meg, egészen biztosan, talán boldogsága csúcspontján. . .  Csak 
néhány perccel később jutott eszembe, hogy talán nekem kel
lene belöknöm. Valóban, érdekes lenne.. .

Néhány pillanatig ez a gondolat tartott fogva, de aztán 
lemondóan legyintettem: semmit sem jelentene. Csak egy 
rövid gyilkossági hírt a lapokban. Majd néhány hónap múlva 
egy hosszabb törvényszéki •tudósítást, esetleg naponta ismét
lődő, izgalmas beszámolókat, talán több mint egy héten át. De 
igazán nagy szenzáció mégsem lenne. Az öncélú gyilkosság 
már rég nem számít rendkívüli dolognak. Semmi értelme sem 
lenne. Meg különben is, mindig lenéztem az ilyesfajta, két
ségbeesett kapálódzást, mert ez végül is nem a tehetséget vagy 
zsenialitást bizonyítja, hanem éppen az ellenkezőjét. . .

Közben lassan mégis feléje indultam. Nem emlékszem pon
tosan, mi is hajított előre. A kíváncsiság? A gyűlölet? Vagy az 
irigység? Csak azt tudom, hogy mentem, valami kényszerített. 
Űtközben egy öklömnyi követ találtam, kezembe vettem, és 
úgy haladtam tovább.

Egyszerre ott voltam mögötte, alig néhány méternyire. Láb- 
ujjhegyen lopakodva közelítettem hozzá. Hogy előzőleg meny
nyi ideig mentem, nem tudom, de elég sokára érhettem oda, 
mert a távcsövezés helyéről szabad szemmel egészen kicsinek 
láttam. Lélegzetemet visszafojtva tettem meg az utolsó lépése
ket; ujjaim görcsösen a kőre feszültek, ennek érdes felülete 
a tenyeremet törte. Még mindig nem tudtam, akarom-e, amit 
akarok, de aizért csináltam.

Az öregember gyanútlanul ült; semmit sem vett észre. A ví
zen úszó, meg megrezdülő dugót figyelte. Tekintetem a tarkó
jára szegeződött, már meglehetősen megnőtt rajta a vékony 
szálú haj; úgy látszik, már rég nem nyiratkozott. Nyakán 
szürkés volt a bőr, mintha kissá mosdatlan lett volna. De mit 
sem számít, a víz mindent tisztára mos . . .

Egy kicsit már felemeltem a kezemet, de aztán arra gondol
tam, csak akkor ütök, ha még egy halat fog. A dugó egyre 
erősebben kezdett remegni; tudtam, hogy az öreg rövidesen



kirántja a horgot. Néhány pillanat, és minden eldől. Ha ezút
tal nem lesz szerencséje, megkegyelmezek neki. De ha megint 
halat fo g . . .  Minden idegszálamat megfeszítve várakoztam; 
nem tudom, meddig, de azt hiszem, nagyon sokáig. Közvetle
nül mögötte álltam; még ma sem értem, hogy nem vett észre 
előbb. Aztán végre kirántotta a horgot: a zsinór végén csap
kodó hal ezüstös teste szerteszét szórta a napfényt. Felemelt 
kezem előrelendült: de az utolsó pillanatban megváltoztattam 
a mozgás irányát

A kő messze repült; hangos csobban ássál esett a vízbe. Az 
öregember megfordult, és ijedten nézett rám. Dühösen rám 
kiáltott:

— Hát ez mire volt jó?
Csodálkoztam, hogy egyáltalán szólni tudtam.
— Bocsánat. Éppen a lábam elé került ez a nyavalyás kő . . .  

Majdnem orra buktam . . .  Nagyon dühös lettem, s nem is gon
doltam, hogy zavarom.

— Fölkavarta a vizet! Elriasztotta a halakat!
— Bocsánatot kérek . . .  Talán visszajönnek . . .
Erre nem válaszolt. Leszedte a halat a horogról, újabb csalit 

tett rá, és ismét a vízbe dobta. Nem tudom, miért, de szeret
tem volna megbékíteni. — Szép fogása volt — jegyeztem meg. 
Torkomat már ekkor szorongatta valami.

Az öreg fölengedett. Üjra felém fordult, és elégedetten 
mosolygott: — Ugye? Mit szól hozzá? Régóta horgászok, de 
nem emlékszem, hogy valaha is lett volna ilyen fogásom. Alig 
több mint félóra alatt fogtam . . .

— És nem is kicsiket — fűztem hozzá elismerően, hogy vég
leg kiengeszteljem.

Továbbra is mosolygott; szemében büszkeség csillant meg. 
— Ugye remek fogás? — kérdezte még egyszer. Hirtelen na
gyon rokonszenvesnem találtam.

Váratlanul, robbanásszerűen tört ki belőlem a sírás; tor
komból csukló hangok szakadtak fel. Megtántorodtam, és egy 
közeli fűzfa törzsének dőltem; fuldokoltam, s a vállam ráz
kódott.

Az öregember meghökkenve nézett rám, majd felállt, és 
hozzám ugrott. — Mi történt magával?

Egyelőre nem tudtam szólni. Oyian erővel rázott a zo



kogás, mint még -soha életemben. Legfeljebb gyerekkorom
ban egyszer, amikor (ha jól emlékszem, kilenc éves lehettem) 
első emeleti lakásunk erkélyéről az utcára ugrottam. Már 
hosszú ideje barátaimra vártam, s mikor végre feltűntek az 
utcasarkon, lusta voltam a lépcsőn lefutni. Magam sem tudom, 
hogyan vállalkozhattam ilyen esztelenségre, de szerencsésen 
értem földet; lábam és kezem nyoma jól látszott az 'aszfalt 
vékony porrétegében. Később barátaimmal a parkba mentünk, 
szaladgáltunk, játszattunk, de én egész idő .alatt rosszul érez
tem magam: a fejem fájt, gyomrom felkavarodott. Aztán, 
mikor este hazaérkezve megpillantottam anyámat, üvöltve 
tört fel belőlem a sírás. Ugyanúgy, mint most, a riadtan 
topogó öregember közelében.

— Mi van? Mi történt? — hajtogatta egyre. — Térjen észre! 
Szedje össze magát!

Csak huzamosabb idő múlva csillapultam le annyira, hogy 
szólni tudjak.

— Bocsásson meg — ziháltam, még mindig el-elakadó léleg
zettel.

— De hát mi történt? Mondja már meg végre!
— A kisfiam.. .  — nyögtem ki nagy nehezen.
— Mi van a kisfiával?
— ő  is nagyon szeretett horgászni. . .  — szedtem össze las

san magam. — Illetve, inkább csak nézni, ahogy én horgá
szom .. . Mindig ott ü lt. . .  mellettem a . . .  parton . . .  Olyan 
türelemmel, mint egy felnőtt. . .  mint egy öreg . . .

— De mi történt vele? Meghalt?
— Igen. . .  Én magam ütöttem el az autómmal. . .  Amikor 

hazaérkeztem. Kiszaladt a kapun, hogy üdvözöljön. . .  é s . . .  
éppen a kocsi elé ugrott. . .  Azonnal vége volt. . .  Nemrég sza
badultam . . .  Két évet ültem. Gondatlanságból okozott ember
ölés . . .  Pedig igazán nem tehettem róla. Egyenesen a kocsi elé 
ugrott. . .  Csak éppen egy csöpp alkoholt találtak a vérem
ben . . .

Valaha egy sikerületlen novellát írtam egy apáról, aki saját 
gyerekét üti el, s hogy lehetetlen viselkedésemnek valami 
magyarázatát adjam, hamarjában annak a tartalmát mond
tam el.



Az öregember megindultan nézett rám: — Értem. Az emlé
kek . . .

— Igen, az emlékek . . .
— Nyugodjon m eg...!  Ami elmúlt, azon nem lehet változ

tatni. — Kabátzsebéből lapos orvosságosüveget vett elő, le
csavarta fedelét, és felém nyújtotta: — Húzza meg, ez jót 
tesz . . .  Bocsánat, hogy csaik így kínálom . . .

Mohón nyeltem az italt; elég erős törkölypálinka volt. De 
jól esett, kissé helyre rázott.

Később együtt mentünk a város felé; csak keveset szólítunk 
egymáshoz. Az öregember időnként aggódó pillantást vetett 
rám. Elválásunkkor azt tanácsolta, ne sétáljak többé a folyó
parton, és kerüljem a fájó emlékeiket.

Ezután néhány napig lázas voltam. Semmiféle fájdalmat 
nem éreztem, csak éppen testhőmérsékletem ugrott valamivel 
magasabbra a normálisnál. Ekkor döbbentem rá, hogy nem 
vagyok egészen ura tetteimnek, s határoztam el, hogy végleg 
barátságot kötök a halállal. Éreztem, hogy valakit meg kell 
ölnöm. Választanom kellet: vagy magamat, vagy másokat.

Lassan szoktattam magam a halálhoz. Olyan volt az egész, 
mint egy első pillantásra ellenszenves és visszataszító ember
rel való ismeretség: ahogy az idő haladt, egyre több rokon
szenves vonást fedeztem fel benne, s egyre kevésbé találtam 
visszataszítónak. Végül csak .a halálnem kiválasztása maradt 
hátra. Sokat töprengtem ezen is: kötél? revolver? leugrás egy 
hídról vagy toronyból? gáz? altató? Hogy végül miért ép
pen az autó mellett döntöttem, már nemigen tudnám meg
mondani. Ta'lán mert vonzott a rohanás: .a ki száguldás az 
életből, a rohanás a semmibe. Lehet, hogy így volt, d e . . .  
Annyi bizonyos, hogy heteiken át fogva tartott egy kép: vak- 
sötét országúton robogok, kezem görcsösen markolj# a kor
mánykereket, az út kért oldalán pedig el-elmaradnak ia fák, 
egyre gyorsabban, egyre gyorsabban.. .  Nem tudom, lehet, 
hogy eredetileg filmen láttam ezt a képet. . .  Igen, biztosan. 
Ügy hiszem, többször is . . .

Búcsúlevelet senkinek sem írtam: úgy éreztem, egyetlen szál 
sem fűz senkihez. És különben is, kinek mi köze hozzá, miért 
akarok meghalni.

A végén már engem sem érdekelt.



Ügy van. Azon az éjszakán már szinte teljesen el is felej
tettem, miért akarok meghalni, inkább csak azt tudtam, hogy 
nem élhetek tovább. Számomra mindkét irányban lezárult az 
idő, előttem is, mögöttem is egyaránt, akárcsak a sötétség, 
melyet csak a kocsi reflektorának fénye kergetett meg kissé 
maga előtt, de amely utána ismét rögtön sűrű, szurokszerű 
közegként fölyit össze. Az út majdnem teljesen puszta s szinte 
olajosán síma volt; alig-,alig éreztem a kocsi egy-egy rezdü
lését. Csak a motor zúgását hallottam. Egyelőre körülbelül 
hetvenöttel mentem. A pillanatra vártam.

Mintha valami jelre vártam volna. Valami izgatott, paran
csoló hangra, mely ellentmondást nem tűrőn fülembe kiáltja: 
most! Vagy mánt a versenyzőnek, növekvő hangerővel: Elké
szülni! Vigyázz! RAJT! Néhány pillanatig, valami végtelen 
téren át megtett út után, végsőkig legyengülve, nagyon mesz- 
sziiről hallani is véltem ezt a hangot; alig hallhatóan, mint a 
távoli egércincogást. Szorosabbra fogtam a kormányt, láb- 
izmaimat megfeszítettem, hogy bármely pillanatban teljes 
erőmből taposhassak a gázpedálra. A hangot vártam, hogy 
újra megszólaljon: hangosabban, kivehetően. De nem jelent
kezett (többé. Feszülten figyeltem, fülem valósággal belefájdult 
a hallgatózásba. Csend volt. . .  Illetve a motor zúgott, de az 
mit sem számít.

Aztán egyszerre rájöttem, hogy soha semmiféle hangot sem 
hallottam. Az igazság az, hogy félek. Csak most vettem észre, 
hogy homlokom és hátam verejtékben fürdik, s fogaim időn
ként összekoccannak. Már ekkor felmerült bennem a gyanú, 
hogy nem leszek képes szándékomat megvalósítani. Vagy talán 
mindig is féltem, csak éppen nem voltam hajlandó tudomá
sul venni? Csak most, közvetlenül a kapu előtt. A küszöbön. 
Pedig semmi az egész; egy pillanat, legfeljebb néhány másod
perc, és (túl leszek rajta. Eszméletemet mindenesetre azonnal 
elveszítem, s ez a fontos, mert ezáltal már meg is szabadultam 
önmagámtól, a többiről már semmit sem tudhatok. De gyor
sítani s a kocsit valamelyik útmenti fának irányítani mégsem 
voltam képes, sőt valahányszor egy-egy kocsi jatt szembe ve
lem, ideges remegés fogott el, s minden erőmmel azon voltam,



hagy kerüljem az összeütközést. Pedig a fényszóró erős, vastag 
törzsű fákat világított meg .az út két oldalán; tudtam, ha bár
melyiküknek is nekihajtanék, azonnal végem lenne: a motor
ház harmonikává lapulna, én irtózatos erővel előrevágódnék, 
a kormánykerék összeroppantaná bordáimat, ezeknek egyike- 
másika (pedig italán szívemet is átdöfné, nem beszélve az üveg
ről, ez ezer szilánkra zúzódva, valószínűleg szintén halálos 
sebeket ejtene rajtam, azonkívül meglehet, a kocsi ki is gyul
ladna, úgyhogy. . .

Mégis attól tartottam, hátha mégsem halok meg. Nem úgy 
sikerül a fának rohanás, ahogy elképzelem, csak súlyosan 
megsebesülök, eszméletlen, sőt még csak nem is eszméletlen 
állapotban maradok az út mentén, s ezen a viszonylag mégis 
elég forgalmas útvonalon még talán idejében a segítségemre 
sietnek, és kórházba szállítanak. Meglehet, egész életemre nyo
morék maradnék . . .  Kételkedni kezdtem, vajon helyes, biztos 
módját választottam-e az öngyilkosságnak. Némely pillanatban 
már-már azon kaptam magam, legszívesebben az egészet abba
hagynám. Ilyenkor vad, vicsorgó düh fogott el, gyűlöltem 
magam, amiért gyávább vagyok, mint hittem. Gyorsítottam, 
néha már százzal, száztízzel rohantam, de valahányszor elszán
tam magam, hogy csavarok egyet a kormánykeréken, kezem 
megtagadta az engedelmességet; nyílegyenesen haladtam, 
mintha sínen futottam volna. Néha úgy rémlett, nem is én 
vezetek, illetve valami láthatatlan fegyveres alak ül a hátam 
mögött, kezében bordáimnak nyomott revolverrel, s kény
szerít, hogy arra hajtsak, amerre parancsolja. Tudtam, hogy 
nincs ott, mégis neki engedelmeskedtem.

Később arra gondoltam, valami elhagyott dűlőút sokkal job
ban megfelelne szándékom végrehajtásához. Valami olyan hely, 
ahol ilyenkor senki sem jár, úgyhogy még sebesülés esetén el
véreznék, senki sem zavarná halálomat. Röviddel ezután bal 
oldalt meg is sejtettem egy ferdén elkanyarodó kövezetlen sze- 
kérutat; lassítottam, és letértem az országúiról. Keskeny, ke- 
rékszántotta út volt, a néhány nappal korábbi esőitől keletke
zett sár kemény, miniatűr hegyláncokká szilárdiul-t: a sárga 
reflektorfény hatalmasan eltúlozta az út egyenetlensgeit. A 
kocsi táncra perdült; zötyögve, jobbra-balra billenve halad



tam karom fel-fel<sajdult a konmánykerék egy-egy rándulá
sától.

Egyelőre két kukoricatábla közt mentem, s csak eközben 
döbbentem rá, ihogy tervem újaibb akadályba ütközött: az út 
mentén — legalábbis pillanatnyilag — sehol sem láttam fákat, 
épületet, vagy bár mi más szilárd tömeget, melynek nekihajt
hattam volna; hogy a gidres-gödrös úton még csak tisztessé
gesen neki sem futhatok, az ekkor eszemlbe sem jutott. Hirte
len dühös lettem magamra, amiért erre egyáltalán nem gon
doltam, mikor letértem az országútról. Habozni kezdtem, s azt 
forgattam a fejemben, vissza kellene térnem a műútra; ön
kéntelenül is lassítottam, s tétován poroszkálva hajtottam 
tovább. Közben káromkodtam, szitkozódtam: az egyhangú, 
lapos vidéket szidtam. Mennyivel könnyebb dolgom lenne 
valami vad, zordon hegyvidék kanyargó szerpentinútjain: csak 
egyetlen, talán nem is egészen szándékos mozdulat, mikor 
éppen valami szédítő mély szakadék mellett haladok, s aztán 
zuhanás . . .  Igen. Talán az lenne az igazi. . .

Néhány másodpercen át ez a kép kötötte le képzeletemet: 
részletesen, háromdimenziós elevenséggel próbáltam magam 
elé vetíteni a jelenetet. Kettős képet láttam: egyrészt azt kép
zeltem el, miként érzem magam a levegőben bukfencező kocsi
ban, hogyan szűnik meg számomra egyik pillanatról a másikra 
a fenn, a lenn, a négy világtáj, a tér, az idő, hogyan csapnak 
össze fejem fölött vissavonhatatlanul a sötétség hullámai, más
részt magát az űrben pergő kocsit láttam, kívülről, valami biz
tonságos helyről szemlélve, mintha filmet néznék, még a saját 
halálom pillanatán túl is, mikor a kocsi már a sziklákra zu
hanva szanaszét repül, s a szétömlő benzin nagy, felcsapó kékes
vörös lánggal égni kezd, fekete füstgomolyokat küldve az ég 
felé. Aztán messzebb alig kivehető, fekete tömeget pillan
tottam meg. Fák, állapítottam meg, fák! Ismét kissé nagyobb 
sebességre kapcsoltam; a kerekek nagyokat zöttyentek az út 
gödreiben. De még mindig nem tudtam, birtokában vagyok-e 
bátorságomnak. Pedig éreztem, ha most is elszalasztom. . .  ha 
ezt az alkalmat sem használom k i . . .  Attól tartottam, végleg 
felőrölöm elszántságomat.

Ekkor vettem észre a testet. Reflektorom fény csóvája éppen 
csak súrolta, mégis tisztán láttam: egy ember hever arcra



borulva <az út szélén. Csak egy pillanatig láthattam, s máris 
eltűnt oldalt a sötétben. A következő másodpercben már el is 
feledkeztem róla. A fák sötét tömege egyre közelebb került 
hozzám. Csak néhány perc, gondoltam összeszorított foggal. 
Vagy még annyi sem, aztán vége. . .  De a fák, úgy látszik, 
mégis messzebb voltait, mint hittem. Vagy talán nem is létez
tek? Lehet, hogy csak képzelődtem. Most már igazán nem 
tudnám megmondani . . .  Sőt sohasem fogom tudni. Ezt nyilván 
nem is tisztázhatom már. . .  El kellene mennem egyszer arra 
a környékre nappal, és meggyőződni, valóban olyan közel jár
tam-e a halálhoz. De abból valószínűleg semmi sem lesz. Nem 
hiszem, hogy valaha is kiszabadulhatok innen.. .

A földön fekvő ember csak néhány perccel később jutott 
újra eszembe. Nekem legalábbis annyinak rémlik. De nem tu
dom: azon az éjszakán valahogy egészen másképp múlt az 
idő, és sok dolog, alhogy most visszagondolok rá, néha csak 
pillanatokig, máskor viszont órákig tartónak tetszik. Csak 
annyit tudok, hogy egyszerre újra ott lebegett a tekintetem 
előtt; tisztán, talán még tisztábban, mintha valóságosan lát
nám. El akartam űzni, ki akartam törölni látókörömből, de 
mindig újra visszatért. Mintha egy fordított csapóajtót (nem 
tudom, létezik-e ilyesmi) akartam volna erőnek erejével be
csukni, ez pedig, amint elengedem, újra szélesre nyílik, ismét 
szemem elé tárva a látni nem kívánt képet: az alak előrebukva 
fekszik, két, ernyedt kezét előrenyújtva, arcával a porba 
temetkezik. . .  És nem mozdul. . .  Alszik, ájult vagy halott? 
Nem itudom.. .  Gondolatban legyintettem: ugyan már, bizto
san egy beszeszelt paraszt, 'aki elaludt az úton. Mi közöm 
hozzá, nem érdekel! Még ha nem részeg, akkor sem; ha sebe
sült vagy halott, akkor sem. Nekem már senkihez sincs közöm, 
semmi sem fűz senkihez. Még ha akarnék, sem törődhetnék 
vele. Nékem most más feladatom van . . .  De már ekkor tud
tam, hogy meg kell állmom. Lehet, hogy a kezem akarta így . . .  
Vagy a lábam. . .  Aznap mindkettő megtagadta már néhány
szor az engedelmességet. Előbb fékeztem, még mielőtt igazán 
akartam volna.

A keskeny úton csak nehezen fordulhattam meg. Ide-oda 
kellett riszáltatnam a kocsit, hol az egyik, hogy a másik olda-



Ion gázolva az érett, aratásra váró búzába és a harsogó zöld 
kukoricába.

Visszafelé meglepően soká tartott az út. Nem is gondoltam, 
hogy ilyen sokáig mentem, miután a földön fekvő embert 
megpillantottam. Közben a szemem is meg-megcsalt: egy-egy 
pillanatig minden útmenti kórócsoportban vagy földdudorban a 
heverő testet véltem felfedezni. Később már kezdtem azt hinni, 
képzeletem játéka volt csupán, de végül mégis rátaláltam. 
Ugyanabban a helyzetben feküdt, mint mikor először meglát
tam. Kiszálltam, és odamentem hozzá: az autóreflektor fényé
ben minden nehézség nélkül szemügyre vehettem. Meglehető
sen piszkos, átizzadt, narancssárga alapon fekete vonalakkal 
kockázott inget és meghatározathatatlan színű nadrágot viselt, 
meztelen lábán pedig elnyűtt szandált. Tarkóján nagy felületű, 
de nem mély, zúzott seb volt: feltehetően valami súlyos, tompa 
tárggyal ütötték fejbe. Egyelőre semmi életjelt nem adott ma
gáról. Melléje térdeltem, és óvatosan a hátára fordítottam; ar
ca és fekete haja egészen szürke volt a portól. Amennyire 
meg tudtam ítélni, harmincegynéhány éves lehetett.

Halottnak látszott, úgyhogy már kezdtem remélni <?), min
den különösebb fennakadás nélkül továbbmehetek; alig érez
hető, el-elakadó szívverését csak ezután fedeztem fel. Minden 
elképzelhető kísérletem azonban, hogy magához térítsem, tel
jesen eredménytelennek bizonyult. Mindössze két-három halk 
hörgést hallottam.

Néhány percre újra elfogott a kísértés, hogy sorsára hagy
jam, de nem tudtam megtenni. Mintha valami nálam mérhe
tetlenül erősebb hatalom láncolt volna hozzá, amellyel szem
ben minden ellenérv hatástalannak bizonyult. Hiába hang
súlyoztam magamban többször is, hogy semmi közöm hozzá, 
úgyis meg akarok halni, meg hogy pusztán véletlenül jártam 
erre. Hiába hivatkoztam sürgős és halaszthatatlan felada
tomra . . .  De nem is tudom már pontosan, mit is gondoltam 
tulajdonképpen, s végül is mi kényszerített rá, hogy mellette 
maradjak. Talán mégis az, hogy életemben először láttam tisz
tán egy tettem fontosságát. Először éreztem igazán fontosnak, 
amit teszek, s hogy az én magatartásomtól függ egy emiber 
élete. Azelőtt sohasem éreztem igazán fontosnak, amit teszek, 
mindig úgy éreztem, munkámat bárki elvégezhetné helyettem,



ugyanúgy vagy még jobban is, sőt úgy tetszett, akár egész 
életemet más is leélhetné; sohasem tudtam kiszámítani tevé
kenységem végeredményét, s legfeljebb csak addig a követ
keztetésig jutottam, hogy ha, mondjuk, valami mulasztást 
követnék el, főnököm pipacsvörösen ordítana a haragtól, eset
leg ki is rúgnának .az állásomból, de ez se valami nagy dolog, 
mert. . .  De ez most egészen más volt. Különös viszont, hogy 
arra nem is gondoltam, ez az ember nyilván csak egy a meg
számlálhatatlanul sok közül, egészen jelentéktelen senki, aki 
se nem oszt, se nem szoroz, sőt valószínűleg tudatlan és ostoba, 
esetleg dmer.es gazember, akivel nemcsak nem veszt senki 
semmit, hanem. . .  Lehet azonban, hogy alattomos, rejtett uta
kon járó éltítösztönom homályos!totta el bennem ezt a máskor 
mindig jelenlevő, mindenki iránt közönyt sugalmazó gondolat
sort, hogy így csaljon lépre, ha már másképp sehogy sem bol
dogul velem . . .  De mondom, nem is emlékszem gondolataimra 
ezekben a pillanatokban; kizárólag tetteim maradtak meg 
bennem, s a magatehetetlen test sámehéz súlya, amint hóna 
alá nyúlva vonszolni kezdtem a kocsi felé. Legfeljebb annyit 
mondhatok, tudtam, hogy ezt kell tennem. Bármiképp véle
kedjem is magamról utólag: nem tehettem mást.

Sokáig kínlódtam, míg valahogy sikerült beráncigálnom az 
autóba, és felhúzott lábbal elhelyeznem a hátsó ülésen. Levet
tem nadrágszíját, valamint a magamét is, és az üléshez kötöt
tem a sebesültet, hogy le ne forduljon. Csak most vettem 
észre, hogy tarkójából vékony csíkban vér szivárog; néhány 
másodpercág arra gondoltam, széttépem az ingemet, és bekö
tözöm, de mivel a seb nem volt mély, csak tiszta zsebkendő
met tettem a feje alá. Minden időveszteséget végzetesnek érez
tem; minél előbb kórházba akartam juttatni.

Elindítottam a kocsit. Kezdetben arra gondoltam, a hepe
hupás úton csak nagyon óvatosan iszabad vezetnem, hogy a 
rázkódás ne veszélyeztesse a sebesült életét, de aztán mégis 
megkockáztattam, hogy valamivel gyorsabban haladjak. Minél 
előbb el akartam érni a műutat; úgy terveztem, a sebesültet 
az r-i kórházba viszem, mert ódáiig rövidebb az út: meg 
voltam győződve, hogy jóval közelebb vagyok R-hez, mint 
lakóvárosomhoz. Agyam most tökéletesen tisztáin s egyetlen, 
pontosan meghatározott cél érdekében működött, sőt valami



lelkes, ösztökélő (tettvágy vett erőt rajtam, olyan, amit csak 
valaha régen éreztem, mikor még hittem művészi képessé
geimben, is áthevül'ten festéket kevertem, vagy átforrósodott 
kézzel agyagot gyúrtam. Vagy mégjsem csak akkor...?  Igen, 
később is éreztem ezt, nem is sokkal az előtt az eset előtt, 
mikor az öregember mögé lopakodtam. Különös, mennyire 
hasonló érzés volt mindkettő; pedig akkor ölni akartam, most 
viszont életet menteni. Nem -tudom: talán nincsenek is jó és 
rossz tetteik. Csak tettek vannak, melyekkel azonosulhatunk. 
A többi magyarázat csupán . . .

És miközben vezettem, valósággal jókedvem kerekedett, 
szinte meg is feledkeztem a halálról. Figyelmeztetni kellet 
magamat: minduntalan emlékezetembe kellet idézni, hogy ter
vemet nem vetettem el végleg, csak elhalasztottam. De már 
nem hittem benne igazán: elgondolásom újra puszta lehető
ségként a távoli jövő mélyén lebegett, anélkül, * hogy való
ságosan érdekelt vagy izgatott volna. Tulajdonképpen csakis 
a sebesült, az ismeretlen, útszéli áldozat érdekelt: életbevágóan 
fontosnak éreztem, hogy megmentsem az életét; mintha az 
egész világ sorsa ezen fordulna meg. Időnként hátrapillan
tottam: csendben feküdt a hátsó ülésen, teljesen mozdulatla
nul, csak egy-egy halk hörgés vagy nyöszörgés árulta el, 
hogy életben van még. Ügy láttam, pillanatnyilag nem is fe
nyegeti közvetlen veszély. Felbátorodva gyorsabban hajtottam: 
a kocsi nagyokat zökkent az egyenetlen úton, meg-megráz- 
kodtam, jobbra-balra dőltem, néha majd a nyelvem haraptam 
le; a gyenge, nem efféle úthoz tervezett rugók zúgolódva fel- 
felnyögtek alattam; magam sem értem, hogyan is bírtam irá
nyítani a kocsit. De csak mentem tovább; azt hiszem, felada
tom fontossága és a rám nehezedő felelősség tudata adott 
erőt. Különös: mintha nem is én lettem volna.

Aztán egyszerre hangos, tompa reccsenést hallottam, súlyos 
szakadó hangot, mint mikor vastag, erős fémrúd .törik ketté. 
A következő pillanatban a kocsi eleje lesüllyedt, lökhárítója 
szinte a (földbe fúródott, a hátulja viszont félelmetesen fel- 
emelkedett, úgyhogy egy tized másodpercig azt hittem, buk
fencet vet, de aztán szerencsémre visszazöttyent a földre. Tel
jes erőmből a fékre tapostam, s rögtön utána kiugrottam az 
ajtón.



Pillanatokon belül tisztába jöttem a helyzettél. A bal első 
kerék szokatlanul mély gödörbe került, egésze ferdén állt, ki
billent a helyéből, majdnem teljesen különvált a kocsitól. 
Azonnal láttam, eltört a tengely. Talán fél percig némán, (tehe
tetlenül álltam, aztán a bárgyún rám tekintő csillagokra néz
tem, és hangosan, eltorzult hangon átkozódni kezdtem. Sze
memből dühös, sós könnyék törtek elő, és arcomon végiggör
dülve a szitkokat szóró számiba folytak. Aztán kétszer a kocsi 
oldalába rúgtam, majd erőmet vesztve rábonultam. A keserves 
úristenit! Miért éppen most kellett ennék történnie?

Kétségbeesésem azonban hamar elszállt: rádöbbentem, hogy 
dühöngéssel semmire sem megyek, igyekeztem összeszedni 
magam. Kinyitottam a kocsi ajtaját, s láttam, hogy a sebesült 
most is mozdulatlanul fekszik. Belhajoltam, és megtapintottam 
a homlokát: nyirkos, iszamós volt a verejtéktől; haja csapzot- 
tan tapadt a halántékához. Ekkor újira nyöszörögni kezdett; 
most lökött ki magából először értelmes szavakat: — M aii.. .!  
Jaj, Mari . . . !  Jaj . . .  Mari. . .  Maii . ..! — Az első tagolt szavak 
hallatára váratlanul egészen közel éreztem magam hozzá. 
Szerettem volna tudni, ki az a Mari. A felesége? A szeretője? 
Esetleg a nővére? És egyáltalán ki ez az ember? Ki ez az 
ember, aki ilyen végzetes véletlenséggel megmentette az éle
temet, s akinek most nekem kell megmentenem az életét? 
Bár önkívületben volt, úigy beszéltem hozzá, mintha minden 
szavamat értené: — Nyugodj meg! — mondtam neki. — Nem 
történt semmi. Türelem! Majd csak találunk valami megol
dást . . .  Várj rám, és maradj nyugton! Nincs semmi »baj. Mind
járt visszajövök. Csak türelem, türelem ...!

Újra kibújtam a kocsiból. Rövid gondolkodás után vissza
felé indultam az úton. Eszembe jutott, hogy néhány .perccel 
előbb egy tanya mellett haladtam el, s most arra gondoltam, 
hátha ott találhatok segítséget. Ha szerencsém van, még szeke
ret is keríthetek, amelyen továbbvihetnénk. De egy férfi 
vagy akár egy erősebb asszony is segíthetne, hogy ketten el
vigyük az országúiig, ott előbb-utóbb jönni fog egy kocsi. 
Egy kis idő múlva már meg is pillantottam a magányos viskó 
falát fehérleni a csilliagfényben. Az ajtóhoz léptem, és döröm
bölni kezdtem.

Elgymás után többször zörgettem, közben feszülten füleltem,



hallok-e belülről valami mozgolódást. Később kiáltozná kezd
tem, de mindhiába. Néma csend volt körülöttem, csak a tücsök 
egythangú, kitartó cirpelése hallatszott a házat körülvevő ma
gas fűiből, s az egyik sűrű seprűbakorból valami zizegés; 
valami apró állatka mászkálhatott benne. Egyre nyilvánva
lóbbá vált, hogy senki sem lakik a házban; az épület elhanya
golt külseje, a lepedönyi falfelületekről hiányzó vakolat is erre 
vallott. Ahogy most emlékezetembe idézem, úgy tűnik föl, 
nem is volt igazi lalkóház, csak afféle csőszkunyhó, melyet 
csupán ideiglenesen használnak. Vagy nem is létezett egyál
talán .. .?

Visszafelé, az autóhoz futva tettem meg az utat. Egyszerre 
valami rémület szakadt rám. Kezdetben nem tudtam, mitől is 
rettegek, de miközben bukdácsolva szaladtam a szikkadt, 
láibam alatt szétporladó sárrögökön, hirtelen az jutott eszembe, 
ha a gyilkos, aki a kocsiban eszméletlenül heverő embert le
ütötte, még a közelben rejtőzik, most könnyen velem is elbán
hatna. Teljesen elfeledtem, hogy nemrég még meg akartam 
ha'lni. Félelmem csak később szűnt meg, mikor a kocsihoz 
visszaértem. Nem tudom, miért, de a magatehetetlen sebesült 
jelentléte megnyugtatott.

De aztán tanácstalanul álltam meg mellette, s néhány percre 
újra kísértést éreztem, hogy cserben hagyjam. Végül is mi 
közöm hozzá? Ha nem hajtok errefelé, vagy ha nem veszem 
észre a sötétben, s elhaladok mellette, anélkül, hogy meglát
nám — akkor talán már rég halott volnék. Túl mindenen. 
Milyen jó is lenne...! De ekkor eszembe jutott, hogy most 
már az öngyilkosságra sincs lehetőség, a tengelytöréssel az is 
semmivé foszlott. Felmerült ugyan bennem a gondolat, hogy 
nadrágszíjammal valamelyik közeli fára felakaszthatnám ma
gam, de ezt valahogy közönségesnek, stílustalannak találtam; 
a halálba száguldás heroikus terve után nagyon is nyomorú
ságosnak hatott. Végül is mély lélegzetet vettem, s elszántan 
újra kinyitottam a kocsiajtót. Kioldottam a szíjakat, és hóna 
alá nyúlva kivonszoltam a testet. Félig-meddig álló helyzetbe 
hoztam, hogy előre ne bukjék, lassan, amennyire lehetséges 
volt, hátat fordítottam néki, és magamra döntve, a hátamra 
vettem. Első lépéseim bizonytalanok voltak, minden pillanat
ban azt hittem, megbotlom és elvágódom, de aztán sikerült



egyensúlyomat megtalálnom. Rájöttem, hogy szétterpesztett 
lábbal biztosabban lépkedek. De csak nagyon lassan haladhat
tam; térdem minduntalan meg-megroggyant. Hihetetlen, mi
lyen nehéz egy emberi test, ha annyira tehetetlen, hogy ka
paszkodni sem képes. Minden tíz-húsz lépés után meg kellett 
állnom. Kezdetben lefektettem a testet a földre, s magam is 
kimerültén rogytam mellé, hogy aztán roppant erőfeszítéssel 
újra felemeljem, s ismét tovább induljak. Később azonban úgy 
tapasztaltam, elég jól pihenhetek akkor is, ha csupán leguggo
lok, a testet pedig ferdén előredön'tött helyzetben a vállamon 
hagyom. Szívem azonban mindenképpen hevesen lázadozva 
dobogott, szakadt rólam a verejték, úgyhogy valahányszor 
megálltam, rögtön dideregni kezdtem a feltámadt, hűvös 
szélben.

Aránylag közel jártam már az országúihoz, mikor úgy 
éreztem, nem bírom tovább. Terhemet most újra a földre 
fektettem, melléje ültem, és hosszan néztem rá. Azitán beszélni 
kezdtem hozzá; megint úgy, mintha értené, amit mondok: — 
Sajnálom, ember. Minden tőlem .telhetőt megtettem, de most 
már igazán nem bírom tovább. Itt kell, hogy hagyjalak. Többet 
már igazán nem tehetek érted. Neked is be kell látnod. . .

Felálltam, és néhány lépést távolodtam tőle, majd vissza
néztem rá. Mozdulatlanul, csukott szemmel feküdt, mégis az 
volt az érzésem, lezárt szemhéján át is neheztelően néz rám.
— Ne félj! — szóltam hozzá megnyugtató hangon. — Csak 
szerzek egy kocsit, aztán érted jövök. így nem vihetlek tovább.
— De egy csöppet sem hittem, hogy visszajövök. Üjra elindul
tam, de néhány lépés után hallattam a nyöszörgését. Ismét fél
rebeszélt, de most tisztábban, összefüggőbben, s nekem úgy 
rémlett, mintha hozzám szólna. — Ne menj el, Mari! Ne menj 
e l . . .  ne hagyj itt.. .!  Az nem lehet, hogy te itthagyj! Az nem 
lehet.. .!

— Hallgass! — kiáltottam rá. — Én nem vagyok semmiféle 
Mari. Ha nem tudnád, férfi vagyok! És semmi közöm hozzád!

Megint elindultam, de feléje. Képtelen voltam elszakadni 
tőle; úgy éreztem, valami nálam mérhetetlenül hatalmasabb 
végzet — vagy sorsszerű erő kényszerít rá, hogy ismét leha
joljak, és irtózatos erőfeszítéssel a vallamra emeljem. Az első 
lépéseknél nehezebbnek rémlett, mint valaha; attól tartottam,



összeroppanok, de aztán, mintha rejtélyes, természetfölötti 
forrásokból merítenék erőt, hirtelen könnyebbé vált, annyira, 
hogy szinte futva haladhattam. Mire elértem az országutat, 
már úgyszólván nem is éreztem a súlyát.

Az országút mellett a fűre fektettem, magam pedig az útra 
álltam, és néztem, látok-e valahol közeledő reflektorfényt. 
Elég soká kellett vámom, míg az első, távolban fel- 
pislanó fénypontot megpillantottam, órám hajnali fél kettőt 
mutatott; ebben az időpontban asak kivételesen lehet egy-egy 
kocsit látni. De az első nem állt meg; hiába álltam integetve 
az út középre, kikerült, és elszáguldott mellettem. Utána me
gint jó ideig semmi sem mutatkozott, majd gyors egymás
utánban három kocsi is jött. Csak a harmadikat sikerült végre 
megállítanom.

— Szálljon be gyorsain! — mondta a vezető, kivágva az 
ajtót. — Sietek.

— Csak egy pillanat — szóltam mentegetőzve, miközben az 
űtmenti fűsáv felé tettem néhány lépést, és a földön fekvő 
ember hóna alá nyúltam. — Egy sebesültet kell a kórházba 
szállítani. . .  Talán lenne szives segíteni. . .  Együtt hamarább 
berakhatnánk.

— Ja, sebesültről van szó? Azonnal.
Kikászálódott a kocsiból, és felém közeledett. Apró termetű 

ember volt; az alig derengő fényiben is elég jól kivehettem az 
arcélét: feltűnően hegyes orra volt.

— Fogja meg a lábát! — mondtam, miközben már emeltem 
is egyet a sebesült felsőtestén. — Kettőnknek nem lesz külö
nösebben nehéz . . .  Egy jó darabon egyedül vittem . . .

A vezető most már közvetlenül előttem állt.. — Hol az az 
ember? — kérdezte.

— Hát itt. . .  Csak a lábát, kérem .
— Mondja, miféle tréfa ez?
— Ez nem tréfa, kérem. . .  Ez az ember eszméletlen, az úton 

találtam, bizonyára leütötték, és . . .
— Mondja, maga hülyének néz engem?
— Miért nézném hülyének?
— Hát itt senki sincs.



— Hogyhogy nincs? Itt van. Láthatja. Eszméletlen.
— Tudja, mit? — kiáltott rám dühösen. — Máskor azzal a 

drága jó nénikéjével csináljon haisonló tréfát!
— Na de, ember! Hiszen itt van. . .  Én most is fogom.. .  

És egész úton a hátamon vittem. Nézze meg! Véres a feje!
— Maga vagy teljesen hülye, vagy tökrészeg.
— De az istenért! Hiszen van szeme . . .
— Mit képzel maga? Azt hiszi, nincs okosabb dolgom, mint 

a maga hülyeségeit hallgatni? Alászolgája. Volt szerencsém.
Sarkon fordult, s még mielőtt az elképedéstől egyetlen szót 

is szólhattam volna, beugrott a kocsiba, és sebesen tovább
hajtott. Mintha félt volna tőlem.

Néhány percen át dermedten álltam. A döbbenettől és fel
háborodástól valósággal megbénultam. Először nem tudtam 
mire vélni eljárását, s csak néhány perccel utóbb ismertem fel 
viselkedésének mozgatóerejét. Hihetetlennek találtam, hogy 
ennyi alávalóság lehessen valakiben, de csakis így magyaráz
hattam meg az egészet: mikoT meglátta a sebesült vérző fejét, 
sajnálta bevérezni a kocsit, és váratlanul jó ötlete támadt. 
Csodálatos, milyen észjárása van némely embernek. — Piszok 
disznó! Aljas gazember! — kiáltottam a már eltűnt kocsi 
után, és öklömet ráztam. Azelőtt sohasem hittem volna, hogy 
ennyire felháboríthat az emberi hitványság. Aztán lehajoltam, 
hátamra vettem a sebesültet, és ismét gyalog indultam tovább 
R. felé. Nem akartam vesztegetni az időt, még addig sem, míg 
újabb kocsit találok. A nemrég még elviselhetetlenül súlyos 
terhet most is csodálatosan könnyűnek éreztem. Ügy látszik, 
valami emberfölötti erő költözött belém azon az éjszakán: ta
lán a tudiat hajtott, hogy ember vagyok, köteles vagyok segí
teni embertársamon, s talán még az előbbi eset miatt érzett, 
szűnni nem akaró felháborodás is tüzelt. Mindenáron meg 
akartam mutatni, mennyire külömb ember vagyok az olyan 
hitvány autósoknál, akik többre becsülik kocsijuk tisztaságát, 
mint egy ember életét. . .  És úgy éreztem, magamat váltom 
meg, ha sikerül megmentenem a sor sommá vált ismeretlen 
sebesült életét. Elég gyorsan, ütemes »léptekkel haladtam az út 
betonján. Közben figyeltem, inem látok-e közeledő fénypontot 
a látóhatáron, vagy nem hallok-e erősödő motorzúgást magam 
mögött.



Csak jóval később közeledett egy kocsi a hátam mögött. 
Űjra letettem a sebesültet, az útra futottam, és kiáltozva inte
getni kezdtem. Sikerült megállítanom; alig néhány méterrel 
előttem fékezett le. Magas, karcsú fiatalember hajolt ki belőle.
— Hová ilyenkor hajnalban?

— R-be. Egy sebesültet találtam az úton. Valószínűleg le
ütötték. Sürgősen kórházba kell szállítani. Életveszélyes. Azon
nal hozom, itt van az út mentén.

— Segítsek?
— Kérném szépen. De ha kell, egyedül is bírom. Már rég 

a hátamon viszem. Nem olyan nehéz.
A fiatalember kiszállt a kocsiból. — Természetesen segítek, 

ha kell.
— Köszönöm . . .  Fogja csak meg . . .  a lábát. . .  i tt .. .!
— Hol.. .? Mit.. .? Mit fogjak meg? — Hangja csodálkozó 

volt, s a lassan kibontakozó hajnalban már elég jól láthattam, 
hogy értetlenül néz rám. — Hiszen itt senki sincs.

— Hogyhogy nincs? Nem látja ezt az embert?
Félig lehajolt helyzetben voltam, két kezem a sebesült hóna 

alatt, hátrahanyatlott feje a hasaimnak támaszkodott. Ingemen 
és nadrágomon keresztül is éreztem nyirkos, csapzott hajának 
érintését. Mégis néhány pillanatig azt hittem, velem történt 
valami, de ekkor a sebesült újra nyöszörögni kezdett: — 
Óóóóó . . .  j a j ...! Ah, Mari...! Jaj, Mari...!

— Hát nem hallja a hangját?
— Kinek a hangját?
— A sebesültét. Nem hallja, hogy jajgat?
— Semmit sem hallok.
— De látni csak látja?
— Magát látom, hogy a levegőt markolássza. . .  — Már 

ekkor különösen ismerősnek tetszett a hangja.
Kétségbeesve kiáltottam rá: — Az istenért! Ez komoly do

log! Életről van szó! Ne komédiázzon!
— Hát én igazán nem tudom, kettőnk közül ki komédiázik.

— Hangja minden megrökönyödése ellenére is, gúnyossá és 
fölényessé vált. Csak okkor ismertem fel Miklóst. Érthetetlen, 
hogy nem ismertem rá azonnal, de talán azért történt így, 
mert úgy tudtam, külföldön hangversenyezik, és nem hallot



tam róla, hogy hazaérkezett. Felindultan kiáltottam rá, han
gom sárossá változott:

— Miklós, ezt nem vonhatod kétségbe. Ezt az embert én 
mentettem meg. Én hoztam ki a dűlőútról. A hátamon, érted? 
A hátamon! Majd megszakadtam, de kihoztam. Ezt a tettemet 
nem vonhatod kétségbe. Még ha fte nem is lennél rá képes. . .

— Miről beszél maga? — szakított félbe. Hangja most izga
tott és éles lett. — Kinek néz engem. Én nem vagyok semmi
féle Miklós, aizt sem tudom, ki maga é s . . .

— Hiába alakuskodsz! — kiáltotta most már magamon kí
vül. — Hiába tagadod le magad! Csak nem hiszed, hogy nem 
ismerek rád?

— Ki maga, és mit akar tőlem? — Egy lépést tett a kocsi 
felé.

— Miklós, erre nincs jogod! Nincs jogod letagadni, hogy én 
is képes vagyok valamire. És nincs jogod itt hagyni ezt az 
embert. Csak azért, mert egy jelentékelen, nyomorult senki. 
Még ha telecincogtad is fél Európát a nyavalyás hegedűddel, 
akkor sincs jogod rá. Érted? Nincs jogod rá!

— De most már hagyjon békét! Elegem van az ökörségei- 
ből! — Hangjában düh és rémület rezgett.

— Már pedig én innen addig el ne engedlek, amíg a kocsid
ba nem veszed ezt az embert!

— Itt nincs semmiféle ember! Viszontlátásra.
Megfordult, és futva a kocsi felé indult, de ezúttal résen

voltam, és a lábammal elgáncsoltam. Megbotlott, de nem esett 
el; a következő pillanatban felém fordult, és ököllel az arcom
ba vágott. Erre rávetettem magam; mindketten a földre es
tünk.

Sokáig hemperegtünk az autóút aszfaltján. Ütött, rúgott, 
harapott. Amilyen vékony csontú, (törékeny testalkatú volt 
mindig, sohasem tételeztem fel róla, hogy ilyen erős. De vé
gül sikerült legyűrnöm. Ekkor a mellére ültem, és két ököllel 
ütni kezdtem az arcát. A gyűlölt, fölényes arcát; az orrát, a 
száját. Kezem egészen síkos lett az orra vérétől.

— Segítség! — ordította rekedten, kétségbeesetten. — Se
gítség!



— De én csak ütöttem. Mámorosain, megré szegültem ütöt
tem.

— Segítség! Emberek! Megölnek! Segítség!!
Néhány méternyire tőlü-nk csikorogva fékezett egy kocsi. 

Ketten ugrottak ki belőle.
Lerándgál-tak róla, de én kitéptem magam a kezűikből, és 

nekliik rontottam. Most már hármuk ellen kellett küzdenem, 
mert Miklós is fel/tápászkodott a földről. Vaktában rúgtam, 
csapkodtam, nem néztem, ütéseim kit, hol és hogyan érnek. 
Engem is egyik ütés a másik uitán ért; szám sós vérrel telt 
meg, két fogamat köptem ki. Végül is hárman voltaik. . .  Az
tán egyszerre irtózatos erejű ökölcsapás találta halántékomat, 
majd valami mély kút egyre sebesebben közelítő vize felé 
kezdtem zuhanni . . .

Hogy ezután mi történt, nem tudom; hónapok, talán évek 
estek ki emlékezetemből. Sokáig a sebesültről sem tudtam 
semmit; hosszú időn át attól tartottam, ott maradt az úton, s 
mindenkitől elhagyatva kiszenvedett. Osak később érdeklőd
tem utána az Intézet főorvosánál. Először nem akart hinni 
nekem, azt állította, semmiféle sebesült sem volt, csak kép
zelődtem, de aztán megígérte, kideríti a dolgot, majd utóbb 
elmondta, sikerült kinyomoznia, hogy még idejében kórházba 
került, s most ép és egészséges. Állítólag beszélt is vele, s az 
az emiber azt üzente nekem, egyszer személyesen jön el az 
Intézetbe köszönetét mondani, amiért megmentettem. De ez 
már régen volt, és azóta is hiába várom. Végeredményben nem 
is csodálkozom ezen; mindig is tudtam, mennyire hálátlanok 
az emberek.

Most itt vagyok az Intézet kertjében. A fölém boruló nagy 
platánok helyenként áttetsző, zöldes árnyakat terítenek rám. 
GerebJyém fogai apróra morzsolják a zsíros, frissen felásott 
földet. Nem messze tőlem egy pádon az ápolóm ül, furcsán 
ellőreihajolva, két könyökét térdére, állát két tenyerébe tá
masztva. Nem néz rám, valahova a semmibe bámul. De nem
sokára idejön, és felszólít, menjek be az épületbe: közeledik 
a vacsora ideje. Utána hegedülni fogok.



Mert rájöttem, tudok hegedülni. Jobban, összehasonlítha
tatlanul jobban, mint Miklós. Olyan jól, hogy nem is érti, 
nem is hallja senki. Nem a ma élők fülének való.

Szerzek majd egy magnetofont, és megörökítem az utókor 
számára.

(1965)
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