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Varga Zoltán immár negyedszázada van jelen 
irodalmunkban, kezdettől fogva az első sorok
ban. Prózája tiszta, érett, csiszolt és elegáns, 
intellektusa fölényes és magabiztos. Ennek meg
győző bizonyítékait találjuk ebben a reprezen
tatív válogatásban is, amely a szerző 50. szü
letésnapja alkalmából készült, s amely Varga 
Zoltán „realista”, „cselekményes” elbeszélései
ből ad ízelítőt.

A „téma” Varga Zoltánnál elsőrendű fontos
ságú. ő  mindig témát ír. Okosan, éles logiká
val, a cselekmény ügyes és konzekvens bonyo
lításával, olykor irigylésre méltó bravúrral ke
zelve, nemegyszer megtévesztő kitérőkkel is 
fokozva az érdeklődést, s olyan rutinnal, hogy 
az ember önkéntelenül is Simenonra gondol. 
Már ami a bonyodalmak mögött bujkáló lélek
tani vonal következetes vezetését illeti, már- 
már kilépve a széppróza keskenynek talált út
járól. Jóízlése persze nem követi a bűnügyi 
regények, ha százszor is megunt, mégis mindig 
lebilincselő útvesztőit az igazságos megoldásig. 
Nála azért az emberi sorsok legtöbbször vigasz
talanok és megoldatlanok maradnak, amit az 
olvasó már azért is kénytelen tudomásul venni, 
mivel Varga Zoltán alakjai gyakran egészen 
szabálytalan, a mindennapi élettől távoleső fi
gurák. A világ is, amelyben élnek, meghatároz
hatatlan, dimenziótlan és morbid, s a rendkívül 
éles logika, amely a témát végigkíséri a képte
lenségig, mintha még sivárabbá tenné az amúgy 
is üres és vigasztalan játékteret. Mégis, talán 
legszebb írásaiban, egy-egy magányos kisfiú 
megjelenése, egy-egy őszinte vallomás szemér
mes közlése, érezhetően a szerző gyermekko
rából, egyszeriben élővé varázsolja a mesét, 
s valami bensőséges fény járja át, teszi élmény
szerűvé a leírást.

(Herceg János recenziójából)
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I.
Szorongás





Egy 
szem 
tojáscukor

Egyedül és kedvetlenül ült. Valami súlyos nyomás nehe
zedett rá. A keserűség szorongató érzése fojtogatta. A ke
serűség egy sajátos fajtája volt ez, amelynek nincsen egyet
len közvetlen kiváltó oka sem, hanem csak egy egyhangú 
élet eredményeként következik be. Tudta, hogy ez egyike 
azoknak az időnként bekövetkező lehangoltsági roha
moknak, amelyek elkerülhetetlenek a súlyos testi fogyaté
kosságban szenvedők életében, még akkor is, ha külön
ben már régen beletörődtek sorsuk változhatatlan és kér
lelhetetlenül megfellebbezhetetlen voltába. A magány kö
nyörtelenül hermetikus üvegbúrája volt ez, amely beenge
di ugyan az élet képeit, de tökéletesen kirekeszti az élet 
élvezhetőségének ibolyántúli sugarait.

Körülötte a parkot elözönlötte a bágyasztó májusi nap
fény. A nap fénye átszikrázott a fák lombjai között és ki- 
sebb-nagyobb foltokban lángra lobbantotta a fű világos 
zöldjét. A levegőt kitöltötte az a jellegzetesen tömény 
virágillat, amely kizárólag a május sajátja. A máskor kü
lönben meglehetősen néptelen parkban ma valahogy meg
szaporodtak a sétálók. Nyáriasan öltözött lányok és fiúk 
haladtak el a tolókocsija mellett s gondtalanul csevegve tré
fálkoztak és ugratták egymást. Körülötte tarka ruhás gye
rekek szaladgáltak. Némelyik megállt és hosszan, szájtátva 
megbámulta ót is meg a tolókocsi láncos, fogaskerekes szer
kezetét is.

Mindez közvetlen közelben, mégis mérhetetlenül távol 
játszódott le. Úgy tűnt neki, hogy mindaz, ami körülötte 
történik, talán nem is a valóság és csupán egy nemlétező 
világ víziója. A valóságot talán csak ő képviseli a maga 
mozdulatlanságával és változtathatatlan egyhangúságá



val s minden más csak illúzió, talán álom, amelyből fel fog 
ébredni és csodálkozik majd, hogy milyen furcsát álmo
dott. Idegennek érezte magát az emberek között, mintha 
azok másfajta lények volnának, más állatfajhoz tartozná
nak. Nem tudott szabadulni attól az érzéstől, hogy a kö
zelben lebegő fehér káposztalepkéhez több köze van, mint 
az emberekhez, és hogy a fűszálak felett álmosan dudo- 
rászó darázs sokkal inkább a barátja, mint ezek a hangos- 
kodók itt. Úgy vélte, mindenki részvétlen iránta és közöm
bösen keresztülnéz rajta. Pedig tulajdonképpen nem is 
szerette a részvétet, s ha találkozott vele, rendszerint ke
serű akasztófahumorral intézte el. Most mégis haragudott 
az emberekre közömbösségük miatt, pedig tudta, hogy 
nem lehet őket hibáztatni sorsáért. Néha szinte szerette 
volna, ha háború vagy valami szerencsétlenség áldozata 
lenne, és hibáztathatna vagy gyűlölhetne valakit vagy vala
kiket. De nem tehette és tudta, hogyha mégis ezt tenné, 
igazságtalan lenne. Nem, az ő sorsáért senkit sem lehet 
felelősségre vonni. Kora gyermekkorában betegségben 
bénult meg és úgy nőtt fel, szűk környezetébe és köny
vekbe temetkezve. Mert az ő számára csak a könyvek, a rá
dió és az újságok jelentettek valamit, tulajdonképpen csak 
bennük élt, ők jelentették számára az összeköttetésnek azt 
a villamos vezetékét, amely a környező világgal annyira- 
amennyire összekapcsolta.

Előtte most is egy könyv hevert, de már régen nem olva
sott. Ma nem tudta lekötni a könyv tartalma és nem tudott 
kellő kapcsolatot teremteni az író gondolataival. Erőt vett 
rajta egyike azoknak a hangulatoknak, amikor tökélete
sen megcsömörlött mindattól, amit valamiféle gyönyörű 
nagyképűséggel szellemi élvezetnek szokás nevezni. Szeme 
a könyv fekete betűkkel telehintett lapjait bámulta ugyan, 
de gondolatai máshol jártak. Amióta itt ült a lombosodó 
japán akácok árnyékában, figyelme megoszlott a könyv so
rai, környezete és a saját komor gondolatai között. Csen
desen tűnődve maga elé meredt.

Már jó ideje ült így, amikor egyszerre úgy tűnt neki, 
hogy valaki figyeli. Mindig megérezte, ha nézik; érzékeny



idegzetű emberek tulajdonsága ez. Felpillantott: ham
vasszőke, öt év körüli kislány állt előtte. A csigákba hulló 
fürtök alól nefelejcskék szempár csodálkozott rá. Nem 
szerette a kíváncsiskodó gyerekeket, de ebben a gyerek
ben annyi ártatlan és öntudatlan báj volt, hogy a szája 
akaratlanul is mosolyra húzódott. A lányka viszonozta a 
mosolyt. Egy kicsit tétovázott, azután felbátorodva meg
szólalt:

-  A bácsi nem tud járni? -  hangzott a félénk kérdés. A 
hang kedvesen muzsikáló gyerekhang volt, a szavakat kis
sé csőszén ejtette.

-  Nem! -  Hangja kissé rekedt volt, mert félt az elkö
vetkező kérdések sorozatától, amelyben már annyiszor 
volt része. A kíváncsiskodó gyermek ártatlan kérdései 
voltak ezek, amelyekben rendszerint nyoma sem volt a 
rosszindulatnak, de őt mégis legtöbbször fájón érintet
ték. Olyasféle kérdések voltak ezek, hogy: „Miért nem 
tud járni?” , „Hogyan száll ki a kocsiból?” Hogy az elkö
vetkező kérdésáradatnak elejét vegye, ő kezdte kérdez
getni a gyereket:

-  Hát te, kislány, mit csinálsz, hová mész?
A kislány néhány pénzdarabot szorongatott a kezében. 

Sugárzó arccal mutatta fel őket:
-  Megyek és veszek cukrot! -  szemében az első önálló 

vásárlás büszkesége ragyogott.
-  Az jó, csak vegyél -  hangzott a szórakozott válasz.
A kis szőke tündér nem felelt, csak mosolygott. A bénán 

valami meghatottságféle vett erőt, ő azonban nem szerette 
a meghatódást és menekült az elérzékenyülés elől. A fel
nőttekkel szemben rendszerint a gúnyos csipkelődés és 
a fájdalmas irónia egy sajátos keverékét alkalmazta ellen
szerként, gyerekekkel szemben azonban nem használ ez a 
módszer. Ezért közömbösséget erőltetett magára, és úgy 
tette fel a következő kérdést:

-  Hogy hívnak?
A kislány megmondta a nevét, de ő nem értette meg. Va

lójában nem is érdekelte.
-  Hány éves vagy?



-  Öt -  felelte továbbra is sugárzó mosollyal a kék szemű 
hajasbaba.

Maga sem tudta miért, de valahogyan meghatódott a 
gyerek ártatlan arcocskájától. Meglepte az a bizalom, 
amellyel rátekintett, és most nem tudott mit kezdeni vele. 
Bosszúság vett erőt rajta, és minél hamarabb el akarta 
tépni ezt a hangulatot. El kellene küldeni, gondolta, de 
csak úgy elkergetni mégsem akarta. Nem volt ereje, hogy 
elzavarja maga mellől, csak úgy, hogy: „Eredj a dolgodra, 
mit bámészkodsz itt!” Szavakat keresett, hogy lehetőleg 
minél előbb megszabaduljon tőle. Körülnézett, mintha 
kívülről várna segítséget. Észrevette, hogy az árnyékok 
meglehetősen megnyúltak már.

-  Siess, kislány, mert becsukják a boltot. Elkésel és nem 
kapsz majd cukrot.

A gyerek erre ijedten észbe kapott és szaladni kezdett. 
Rövidesen eltűnt a fák között.

Figyelmét erőszakkal a könyvre irányította. Sikerült egy
folytában néhány oldalt elolvasnia. Egy idő múlva észrevet
te, hogy a kislány újra mellette áll. Kezében papírba cso
magolva szorongatott valamit.

-  Még mindig itt van? -  kérdezte.
-  Itt vagyok, látod.
-  Mit csinál?
-  Olvasok.
-  Mikor megy haza?
-  Majd később, ráérek még.
A kislány kibontotta a kezében lévő csomagocskát. 

Néhány szem tojáscukor volt benne. Nem egészen tisz
ta kezecskéjével kivett egy szemet és a béna tenyerébe 
tette.

-  Miért adod ezt nekem?
-  Csak.. .
-  Edd meg inkább te. Te jobban szereted az ilyesmit.
-  Marad még nekem is.
Bekapta a cukrot. A nyál édessé vált a szájában. Egészen 

olcsó cukor volt, amely csak édes, de különben ízetlen. 
Csak a gyerekek szeretik az ilyesmit. A kislány megfordult



és elfutott. Szandálja csattogott a salakos úton. A rokkant 
elhomályosult tekintettel nézett utána. -  Igaz lenne, hogy 
az emberek valóban jóknak születtek? -  ötlött fel benne a 
gondolat. -  Lehet, talán.

Nyelt egyet és az ajkába harapott. Foga alatt ropogott a 
cukor.

1960.



Alkony

„Mereven ült, mint egy Buddha-szobor -  olvastam fenn
hangon szája körül titokzatos mosoly játszott. . . ”

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

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

keskeny szája finoman gúnyos mosolyra húzódott. Volt va
lami archaikus vonás ebben a mosolyban, ami illett a ré
gimódi, faragott bútorokkal berendezett szoba patinás lég
köréhez. Szinte kifizetődne hinni benne.

-  Miért?
-  Mert a lélekvándorlást tanítja. Tudja, hogy az sokkal 

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

-  Maga hisz benne? -  kérdeztem kissé félénken.
A válaszoló hangban mintha egy parányi sértődöttség 

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

-  Á, dehogy. Én már huszonöt éves koromban materialis
ta voltam. Higgye el, ez annak idején elég szép teljesít
mény volt. Folytassa, kérem.

Azok közé a kitérők közé tartozott ez a párbeszéd, ame
lyekkel az öreg tanár szerette félbeszakítani a felolvasást, 
és amelyek látszólagosan sztoikus magatartása mögül énjé
nek titkosabb, érzékenyebb oldalát villantották föl. A ha
lállal, az elmúlással kapcsolatos gondolatai csakis ilyen



bonyolult, kifinomult formában kerültek felszínre, máskü
lönben sohasem panaszkodott, ezt nyilván méltóságán alu
linak érezte. Volt valami megrendítő abban, hogy ennek 
a félig vak, megrokkant öregembernek milyen csorbítat
lan még az értelme.

Amikor ideköltöztem a házba, ez a magas, szikár öregúr 
kezdettől fogva rokonszenves volt nekem, s bár alakja erő
sen meggörnyedt már, lényében mégis volt valami tisztele
tet parancsoló, noha nem akart ilyennek látszani. Könnyen 
megállapíthattam, hogy valaha nagyon szép férfi lehetett, 
s arcának markáns vonásait az öregkor vésője még inkább 
elmélyítette. Orrán csípte tőt viselt, ez ugyan már nem 
sokat segített gyengülő látásán, de csillogása előnyösen 
ellensúlyozta mélyen ülő szemének fényét vesztett tompa 
szürkeségét. Azt hiszem, jóval a nyolcvanon túl járhatott. 
Magános ember volt, csak idős, kövér házvezetőnője gon
doskodott róla. Közelebbi ismeretséget úgy kötöttem vele, 
hogy a hivatalból jövet rendszerint elhoztam neki a város
ból az újságot, egyéb apró szolgálatokat is tettem neki 
néha, egyszer megjavítottam a rádióját, egy más alkalom
mal pedig a biztosítékot. Kezdeti zárkózottsága viszonylag 
hamar felengedett; úgy látszik, értelmesnek és rokonszen
vesnek talált, érdeklődött, hogy hol és mit dolgozom, hová 
való vagyok és így tovább; engem pedig valahogy le tudott 
nyűgözni szellemes megjegyzéseivel és nyilvánvalóan szé
les, habár nem mindenben korszerű műveltségével, ami 
beszédében és viselkedésében lépten-nyomon kifejezésre 
jutott, anélkül, hogy bántó fölényeskedésnek vagy akár 
tanácsadogató oktatásnak hatott volna. Meglehetősen sok, 
bár főleg régi könyve volt; néha kölcsön adott egypárat.

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

-  Tud maga jól felolvasni, fiatalember? -  kérdezte.
-  Tudok -  válaszoltam.



-  Szeretném, ha felolvasná nekem az újságot. Ez az át
kozott hályog.. .

-  Szívesen.
-  De nem csak m a ... Mindennap kellene. Egészen ta

vaszig. Azt mondja az orvos, akkor megoperálnak. Hajlan
dó vagyok ezért valamit fizetni is magának.

Felajánlottam, hogy ezt szívességből, ingyen megteszem, 
de ő hallani sem akart róla, úgyhogy kénytelen voltam el
fogadni ajánlatát, és ettől kezdve rendszeres vendég lettem 
kissé sötét, tiszta, de enyhén dohos szagú szobájában. Igye
keztem pontos lenni, mert tudtam, hogy ezt fontosnak tart
j a ^  rendszerint akkor kezdtem el a felolvasást, amikor az 
ódon ingaóra lassú, ünnepélyes tempóban elütötte az ötöt. 
Ha nem volt semmi különös délutáni programom, és ha 
láttam, hogy nem vagyok az öregnek terhére, felolvasás 
után is szívesen elidőztem nála, sokszor érdekes beszélge
téseket folytattunk, s így sok mindent megtudtam róla. 
Megtudtam, hogy valamikor sokat utazott külföldre, és né
hány évet Párizsban is töltött. Beszélgetés közben rendsze
rint megittunk egy-egy pohár bort. Az öreg mindennap pon
tosan hat órakor itta meg a maga szigorúan egy pohár bo
rát, lassan, élvezettel kortyolgatva. Engem sokszor bizta
tott, töltsék még magamnak, és igyák, amennyi jólesik, én 
azonban, részben szerénységből, részben tiszteletből, rész
ben pedig, mert nem vagyok az ital rajongója, sohasem 
ittam többet. Az újságon kívül sokszor mást is felolvastam 
neki, főleg régi könyvekből, klasszikusokat, néha verseket 
is, sőt az újsággal sokszor nagyon is hamar végeztünk, s az 
öreg jobban szerette, ha inkább szépirodalmi dolgokat ol
vasok, főleg ifjúkorának kedvenc olvasmányait, amelyek 
nyilvánvalóan rég letűnt színeket, ízeket, érzéseket ébresz
tettek fel benne. Néha egész hosszúra nyúltak ezek a fel
olvasások. Az öregúr ilyenkor el tudott feledkezni az idő
ről -  talán szándékosan, de lehet, hogy csak belefeledke
zett a felolvasás hallgatásába - ,  és nem szólt, amikor a „hi
vatalos óra” lejárt, nekem meg sokszor nem volt szívem 
félbeszakítani a felolvasást, vagy néha engem is érdekelt, 
amit olvastam. Közben érdekes volt fél szemmel figyelni



ezt az öreg, aszott arcot. Ilyenkor eltűnt vonásainak érzé
ketlen merevsége, amelyet különben úgy viselt magán, 
mint egy kötelező ruhadarabot, ami nélkül nem lehet az 
emberek közé menni. Különösen a szája vált kifejezővé, és 
érzékeny műszerként jelezte tulajdonosának hangulatát. 
Apró, alig látható rezdülések voltak ezek, de kiolvashat
tam belőlük a tetszés vagy nemtetszés, az elérzékenyülés, 
a gúny vagy a derűs bölcsesség jeleit. Még sohasem figyel
tem meg senkin ennyire szemmel láthatóan a szellemi élve
zet külső megnyilvánulásait. Többször megkért, hogy egy- 
egy rövidebb részt ismételjek meg, s ez arra vallott, hogy 
azok közé az olvasók közé tartozik, akik a tartalmon túl a 
szavak hangzását és a mondatok ritmusát is élvezni tudják. 
Mindehhez sokszor eleven és szellemes kommentárokat 
fűzött.

Hamar világossá vált előttem, hogy ezek a felolvasások 
nagyon sokat jelentenek számára, és nyilván ezeket tartja 
napja legfontosabb részének. Erről főleg akkor győződ
hettem meg, ha valamiért kénytelen voltam kimenteni ma
gamat. Ezt ugyan látszólagos egykedvűséggel vette tudo
másul, mintha az egésznek nem tulajdonítana túlzott fon
tosságot, de csalódottsága ilyenkor mégis észrevehető volt. 
Ezért azon voltam, hogy feladatomnak a lehető legjobban 
eleget tegyek, még akkor is, ha ez néha kissé terhes is volt a 
számomra, és igyekeztem megérteni, hogy olyan emberrel 
van dolgom, aki számára a szellemi táplálék mindig nél
külözhetetlen volt, és még most, késő öregkorában sem tud 
meglenni nélküle. Elképzeltem, milyen türelmetlenül vár
ja azt a napot, amikor szeméről végre leoperálják a hályo
got, és újra közvetlenül élvezheti, mindazt, amit a fehér 
papírlapon felsorakozó fekete betűk nyújtanak.

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

varon a szőnyeget verte. Elszántan püfölte a nehéz plüss- 
szőnyeget, egészen belepirult a nagy igyekezetbe, szemmel 
láthatóan nehezére esett már ez a munka. Időnként megállt, 
és szívből fakadókat sóhajtott. Odamentem hozzá, kivettem 
kezéből a porolót, és magam kezdtem el döngetni a szőnyeget.



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

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

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

Ettől kezdve mély részvéttel tekintettem az öregember
re, és igyekeztem még jobban a kedvébe járni. Nehéz meg
határozni, mi késztetett arra, hogy ennyire együttérezzek 
vele. Ha azt mondanám, hogy arra gondoltam, egyszer én is 
öreg leszek, egyszer én is segítségre szorulok majd, vagy 
más hasonlót, ez nagyon banális magyarázat lenne. Mint a 
fiatalok általában, én sem tanúsítottam túl nagy meg
értést az öregek iránt, nagyon sokszor terhesnek éreztem 
a társaságukat, és éppen ezért csodálkoztam magamon. 
Együttérzésem, azt hiszem, inkább egyenesen az aggastyán 
személyének szólt, elsősorban azért, mert csodáltam, meny
nyire megőrizte szellemi frissességét. Gyerekkoromban gyen
ge és beteges voltam, s ezért korán kifejlődött bennem az 
a tulajdonság, hogy csak szellemi vonalon igyekezzek ki
tűnni, és másoknál is csak a szellemi képességeket becsül
jem valamire. Főleg ez lehetett az oka annak, hogy ezentúl 
még többet időztem az öregúrnál, mindenfélét meséltem 
neki, filmekről, amiket láttam, vicceket, amelyeket az iro
dában hallottam. Egy alkalommal -  nem emlékszem már, 
hogyan -  a sakkozásra terelődött a beszélgetés.

-  Tud sakkozni? -  kérdezte.
-  Ismerem a szabályokat.
-  Valaha nagyon jól játszottam. Veszedelmes voltam. A 

vakjátszmákat szerettem a leginkább. Érdekel, hogy tud- 
nék-e még. Jöjjön, próbáljuk meg! Tegye meg a kedvemért!

Felkeltem, és a szekrény tetejéről levettem a kopott 
sakktáblát. Meglehetősen poros volt, látszott, hogy régóta 
nem törülték le. Maris néninek már nyilván nehezére esett



a székre állás. Régimódi, díszesen esztergályozott figurák 
voltak. Az öreg ragaszkodott a vakjátszmához, ezért hátat 
fordított nekem, úgy mondta be a lépéseket, én pedig igaz
gattam a figurákat a táblán. Nem vágyók valami jó sakko
zó, sohasem voltam az, különben is csak ritkán játszottam, 
de azért még meg tudtam verni. Az öreg agy, bármennyire 
is frissen hatott .máskülönben, mégsem működött már úgy, 
mint valaha. Nem volt már képes arra, hogy teljes egészé
ben maga elé képzelje az egész hadállást; gyakran téve
dett, s ez többször hosszadalmas magyarázkodásra adott 
okot. Az öregurat a vereség meglehetősen elkedvetle
nítette.

-  Hiába, megvénültem már -  legyintett bosszúsan. -  
Semmire sem vagyok már használható.

Revánsot ajánlottam, és elhatároztam, hogy örömet szer
zek neki: megveretem magamat. Ez így kényelmesebb is 
volt, mert nem kellett magyarázgatni, ha a kép, ami az öreg 
fejében a játszma állásáról kialakult, nem egyezett ponto
san azzal, amit a figurák állása mutatott. Ilyenkor csend
ben, hogy rajta ne kapjon, a követelményeknek megfe
lelően igazítottam a figurákon egyet-egyet.

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

A vak játszmák ettől fogva a szenvedélyévé váltak. Majd 
minden délután játszottunk egyet-kettőt. Általában hagy
tam, hogy nyerjen, csak néha vertem meg, hogy gyanút ne 
fogjon. Az öreg tanár sokszor alig tudta palástolni büsz
keségét. Különös módon én is büszke voltam, büszke arra, 
hogy ily módon örömet szerezhettem neki, és ezáltal a vi
gasztaló szerepét tölthettem be. Volt azonban bennem 
egy érzés, ami valahogy hasonlított a lelkiismeret-furda- 
lásra. Úgy éreztem, ebben az egész kegyes csalásban van 
valami megalázó az öreg tanárra nézve, valami olyan, mint 
amikor hamis pénzzel fizetnek ki valakit. Nem tudtam el
dönteni, csalásnak tekinthető-e az, amikor valakit úgy 
csapnak be, hogy sohasem tudja meg. Sokszor úgy érez
tem, hogy nem, de nem tudom, van-e olyan csalás, amely



ről holtbiztosán feltételezhető, hogy nem derül ki. Az egész 
játék azonban valahogy tisztán az. érdekesség szempontjá
ból is vonzott, szerettem volna megtudni, mikor jön rá az 
öreg arra, hogy ilyen különös módon becsapom. Később 
már valóban kezdett gyanakvóvá válni, néha valami kese
rűen szarkasztikus vonást vettem észre rajta, és mintha 
már nem is örült volna úgy a győzelemnek, mint azelőtt. 
Úgy látszott, mintha nyomozna valami után. Egyszer aztán 
egy megnyert játszma után tűnődve megszólalt. Csíptetője 
mögül vaksi szemével fürkészőn nézett rám.

-  Hogy van az -  mondta - ,  hogy én mindig csak a vesztes 
játszmák alkalmával mondok be téves lépéseket, ha pedig 
nyerek, minden úgy megy, mint a karikacsapás? Nem gon
dolja, hogy van ebben valami furcsa?

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

Az összeaszott öreg arc fájdalmasan gúnyos és egyben 
megvető kifejezést is öltött.

-  Azt hiszem, fiatalember, maga csúfosan lóvá tett en
gem. Maga egyszerűen megvereti magát. Hadd örüljön a 
vén szamár. Ugye, így gondolja?

-  Én ilyet sohasem tettem -  próbáltam tiltakozni. -  Én 
csak.. .

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

-  Én csak ... -  próbálkoztam újra magyarázkodni. -  Én 
csak úgy gondoltam.. .

-  Hallgasson! -  förmedt rám, egészen kikelve magából. 
Sohasem láttam még ennyire felindultnak. -  Maga csak ne 
gondoljon semmit! Nekem éppen elegem volt a humánus 
hazugságokból! Azt hiszi, magától is hajlandó vagyok be
venni az ilyesmit, mint a szemorvostól? Különben végez
tem. Azt hiszem, tudja, merre az ajtó.

Megszégyenülten kimentem. Bár sértődöttséget is érez



tem, valami mégis arra késztetett, hogy vigyázzak, és ne 
csapjam be az ajtót.

A következő napokban a lelkiismeret-furdalás, a szána
lom és a sértődöttség változó arányú, keveréke hullámzott 
bennem. Hol az egyik, hol a másik elem jutott túlsúlyba, 
de éreztem, hogy nem kellett volna ezt a furcsa tréfát el
követni.

Talán egy héttel ezután Maris néni benyitott hozzám.
-  A tanár úr kéreti -  mondta. -  Legyen olyan jó és jöjjön 

át. Szegény, azt hiszem, már semmit sem lát.
Szó nélkül megindultam utána. Amikor kopogtatás után 

beléptem, az öreg tanárt szokott helyén, az ablak közelé
ben találtam. Az ablakon beragyogott az alkony fénye, és 
élesen, árnyképszerűen rajzolta ki az aggastyán jellegzetes, 
sasorros arcélét. Csak elmaradhatatlan csíptetője csillogott 
most is.

-  Üljön le, fiatalember -  mondta ugyanolyan hangon, 
mint máskor. -  Kénytelen vagyok az elnézését kérni, 
amiért a múltkor annyira elragadtattam magam. Végered
ményben maga jót akart. . .  A szemorvos is jót akart. Erről 
különben egy szót se szóljon senkinek. Csak hadd gondol
ják, hogy én azt hiszem.. .  Azokat a buta játszmákat pedig 
abbahagyjuk... Töltsön, igyunk a kibékülésre.

Töltöttem. Bizonytalanul nyúlt a pohár után. Óvatosan 
a kezébe adtam. Koccintottunk.

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

1961.



Megoldás

Csend és sötétség volt körülötte. Bentről nem hallotta 
már többet sem az apja részeg ordítozását, sem az anyja sí
rását, sikoltozását. A csapkodás, vagdalkozás, edénycsö- 
römpölés hangjai se hallatszottak már. Saját felcsukló sí
rása is csillapodott, szipogássá csendesült. Időnként kabát
ja ujjával törölte orrát. De heves szívverése lassan hagyott 
alább csak. És az ütések nyomai fájtak még, érezte, hogy 
ajka föl van repedve, rohamosan dagad, bőre egyre inkább 
megfeszül, szeme alatt bizonyára kék folt éktelenkedik, 
egy hatalmas ökölcsapás nyomát a vállán is érzi. Hiányosan 
öltözött, fejletlen gyerektestén időnként remegés futott át, 
fogai összekoccantak.. .

. . .  Jó ez a csend és sötétség itt a fáskamra rejtett zugá
ban, jó, hogy nem lát és nem hall semmit, jó volna, ha soha 
nem is látna és hallana, ha éreznie se kellene semmit már, 
fájdalmat se, elkeseredést se, semmit se többé. És jó volna 
nagyon messze elmenni, soha vissza riem térni, ki ebből a 
világból, hogy többé ne történjen meg ami már sokszor 
megtörtént, és amiről tudja, hogy még sokszor meg fog 
történni. Vagy legalább aludni volna jó, mélyen, sokáig, fel 
sem ébredni. Nem emlékezni Apa részeg hangjára, tántor- 
gására, a tányérok szerterepülő cserepeire, a menekülő 
macskára. Sem Anya rimánkodó sírására, fájdalmas sikol
tására, elgyötört tekintetére, rémülettől tágra meredt sze
mére. Jó volna elfelejteni mindent. Azt is, hogy ma, életé
ben először, ő is megütötte Apát, amikor Anya védelmére 
kelt, nem mintha bánná, azt sajnálja csak, hogy nem volt erő
sebb. Hogy mikor az ütések őrá zúdultak, megint csak Anyá
nak kellett magát közbevetnie. Hogy ide, a fáskamra sötétjé
be menekülhessen.. .  Nem hallani és nem látni semmit. . .



. . .  Megpróbálta erőszakkal másra terelni gondolatait. 
Zsuzsira próbált gondolni. Ha valami fájt, ha keserűség 
fogta el, rendszerint hozzá menekült, nála szeretett volna 
vigaszt találni, neki szerette volna elmondani, hogy vannak 
dolgok, amelyek nagyon, de nagyon fájnak. Csakhogy 
most hiába idézte maga elé a kislány meleg barna bogár
szemét, kicsit mindig rendetlen, rövidre vágott haját, alig 
mutatkozó kis mellét, mindez most semmit se használt. Túl
ságosan kétségbeesett, elgyötört és fáradt volt, semhogy 
a vigasztalódásnak ezt a formáját ne érezze vigasztalannak. 
Úgyhogy gondolatai újra a házba lopóztak. Ahol most 
csend van és dermedt némaság. Legalábbis ide már semmi
féle hang se hallatszik. De azért tudja, mi van bent. Apa 
ruhástul az ágyon, a pálinkabűzös horkolás gutaütötten 
részeg álmától letaglózva, Anya kinn a konyhában az 
asztalnál, vállát időnként még mindig sírás rázza meg, be 
kellene mennie hozzá. Mondani neki valamit, de mit is 
m ondhatna... Igaz, később úgyis kijön majd, hogy behív
ja, végképp megbizonyosodva, hogy Apa elaludt, reggelig 
fel sem ébred. Aztán Bözsi jutott eszébe: az is hol lehet 
most, mindjárt az elején kiszaladt a szobából, bizonyára 
Bognárékhoz futott, át a szomszédba. Régebben, míg ki
sebb volt, maga is többször menekült át Bognárékhoz, 
megesett, hogy mind a ketten náluk aludtak. De mostaná
ban már nem, nem megy át többé, menjen Bözsi egyedül 
inkább. Ne lássa őt ilyenkor senki, ne csóválja a fejét szá
nakozva fölötte. Jobb ilyenkor egyedül, bevackolódni a 
fáskamra sötétségébe. Tapogatózva választ keresni. Hogy 
Apa m iért?. . .  Miért teszi ezt velük? Gyűlöli őket? Anya 
vétett neki valamit, amit nem tud megbocsátani? Vagy 
megbocsátotta... csak ha az ital a fejébe száll, igen, elfe
lejti, hogy megbocsátotta? Vagy rájuk, gyerekekre harag
szik? Talán nem akarta, hogy legyenek? Hallott már ilyes
m iről... De Anyát se érti. Miért tűri, hogy így bánjon 
vele, miért tűri a veréseit? Miért hagyja, hogy eligya a 
fizetését és még az ő keresetét is elvegye tőle? Miért nem 
válik e l? ... Többször kérdezte ezt Anyától, de ilyenkor 
csak sírva fakadt és olyasmit felelt, hogy ne szóljon bele



abba, amihez nem ért. ő  meg valóban nem is érti, ezért is 
kérdezi mindig újra. Önmagától várva a választ és válasz 
nélkül bonyolódik bele a miértjeibe. . .  De hát meddig tart 
ez még? Hányszor fog még ide kimenekülni?. . .  Bárcsak 
akkora volna már, hogy elmehetne hazulról! El is megy, 
amint teheti. Nem is tér vissza tö b b é ...

Didergett. A deszkatákolmány hasadékain hűvös szél 
fújt be. Tapogatózva keresgélt maga körül. Kell itt egy 
öreg zsáknak lenni valahol, be akarta csavarni magát. 
De ujjai hideg fémbe ütköztek. Mielőtt a sima fanyelet is 
végigtapogathatták volna. Ismerősként idézve a szerte
hulló fadarabok száraz zörgését. Maga se tudja miért, de 
sokszor élvezettel csinálta. A hozzáértés élvezetével, afe
letti örömével, hogy ért a szerszám kezeléséhez. Amiért a 
tuskóra állított fadarab az ütés helyét szinte maga kínálja. 
Más-más ponton, mégis mintha egyedüli alkalom lenne. 
Mert Apa ilyenkor oly mélyen alszik, hiába rázná, még ha 
akarná se tudná felébreszteni. . .  úgyhogy csak be kellene 
osonni hozzá. Igen, mindenért megfizethetne. Az üté
sekért, Anya könnyeiért, a riadtan átvacogott éjszakákért, 
rongyos öltözékéért. Egyetlen jól irányzott csapással min
dent meg is oldhatna. Éppen csak bátorság kellene hoz
z á . .. Szorítása egyre inkább ráfeszült a sima száraz fa
nyélre, hogy aztán lassan tapadóssá váljon a tenyere izzad
ságától. Testét is mindinkább átjárta a borzongás. Egyet
len csapásra lenne csak szükség, egyetlen jól irányzott 
csapásra... vagy talán többre. Mert a csont a fánál, a 
száraz fánál, bizonyára keményebb, ellenállóbb, szívósabb, 
amikor a disznó fejét kettéhasítják, egymás után többször 
is ütnek, amíg a vértől elöntött agytekervények.. .  De hát 
a szobában sötét van és utána mindjárt kimenne. Nem néz
né meg később se, a koporsóban se, bizonyára nem is en
gednék. Még ha akarná, se engednék hozzá. Nem akarnák, 
hogy lássa, mivel gyerek még. Kiskorú, ahogy mondják. 
Ezért is nem tehetnének vele semmit. Azonkívül, hogy ja
vítóba küldik, lehet, nem tudja. De ha igen, ott is minden 
más lenne, úgyhogy... meg se próbálna szökni. Tegyenek 
vele, amit akarnak, miután ő már m egtette... De hát az



apja, mégis az ap ja ... Mégis az apád, Anya is mindig 
ezt mondja.

Lelkének az a része, amely fékezte, visszatartotta volna, 
kétségbeesetten, de erőtlenül kezdett kutatni. Kotorászni 
az emlékei közt, valami után, ami apja számára mentség 
lehetne. Bizonyára van is valami, d e . .. Mert mit köszön
het ő az apjának, azon kívül, hogy nélküle nem lenne a vi
lágon? Az ütéseket talán, melyektől dagadt az arca, a fel
repedt ajkát? Vagy hogy holnap az iskolában mindenki 
őt bámulja majd, és ha felszólítják, megint csak nem tud 
felelni? A tanárai szánakozó tekintetét? Hogy őt mindenki 
úgy ismeri, „a részeges Balázs fia”? Igaz, az iskolát néha 
valóban elkerüli, de csak mert nem akarja, hogy az ütések 
nyomát meglássák rajta. Elég ennyi? Miért más a többiek 
apja? Vagy miért csak az övé ilyen? Miért nem olyan, hogy 
szeretni is lehessen? Szeretné is, hogyha lehetne. . .  És 
megváltozhat-e még Apa valaha is? El se tudja másnak 
képzelni. Nem. Mindig ilyen volt, amióta emlékszik, ilyen 
is marad. Egyre rosszabb, egyszer még meg is ölheti őket. 
Őt, Anyát, vagy Bözsit, mind a hármukat. Megesett már, 
hogy kést emelt rájuk. Nem, nem, neki ma nem szabad 
féln i... Koraérett gyerekagya lázasan kezdett dolgozni, 
nem fázott már, inkább melege lett, egyre inkább fűtötte az 
elszánás. Mintha csak kilépett volna gyerekségéből, hirte
len vált volna felnőtté. Erősnek és cselekvésre késznek 
érezte magát.

.. .Nem tudja, hány óra, de késő lehet már. Még egy ki
csi és Anya kijön érte, be kell mennie. Le kell feküdnie, de 
nem szabad elaludnia. Meg kell várnia, míg Anya elalszik, 
kisurrannia a baltáért, csendben, lábujj hegyen, nehogy zajt 
üssön... Csakhogy Anya sohase alszik igazán mélyen. És 
az ajtó nyikorog, fájdalmasan nyöszörög, szinte emberi 
hangon, lehetetlen úgy kinyitni, hogy ne nyikorogna. Ke
netlenül jajong, nem emlékszik, mikor kenték meg. Úgy
hogy a baltát már most be kell vinnie, észrevétlenül, talán 
a kabátja alatt. Csakhogy ezt Anya észreveheti, biztosan 
észrevenné, hogy rejteget valamit, jobb, ha az övébe dug
ja. Mint az indiánok a tomahawkot. De mégse egészen úgy,



hanem a nyelét be a nadrágba, nehogy valami is kilátszon 
belőle a kiskabát alól. A feje meg a kabát alatt lesz. így. 
így a jó, igen! ÍGY majd biztosan nem veszi észre. Bent 
a sötétben meg az ágy alá csúsztatja, vagy inkább a párnája 
alá. Fő, hogy zajt ne üssön, ez a fontos csak. Aztán várni 
kell. Várni, míg Anya halkuló sírásából egyenletesen üte
mes lélegzés nem lesz. És azután is még, hosszabb ideig. 
Mielőtt felkel és csendben elindul. Mezítláb, papucs nél
kül . . .

Mozdulatai akaratlanul is óvatosakká váltak, olajosán 
nesztelenekké. Mintha máris vigyáznia kellene, zajt ne üs
sön, észre ne vegyék. Nadrágszíját is így lazítja meg, 
mielőtt a baltát belecsúsztatná. Lassan, mintha máris les- 
kelődő tekintetektől, hallgatózó fülektől félne.

Mielőtt az anyja éles, riadtan hívó hangját hallaná. 
Ahogy a nevét kiáltja, hosszan elnyújtva.

-  Itt vagyok! -  kiáltja vissza, miközben a balta kihullik a 
kezéből. Miközben valami megdöbbentő idegenséget érez 
a saját hangjában. Mintha még sosem hallotta volna.

De ekkor már futó lépteket is hall. Mielőtt még a kor
hadtan recsegő deszkaajtót kicsapná. -  Feri fiam! -  hallja 
közben a rémült hangot, amely most szokatlanul magasnak 
tűnik számára. -  Szaladj az orvosért gyorsan! Apád rosz- 
szul van! Istenem, a szeme egészen kifordult, habzik a szá
ja. Szaladj fiam, ahogy csak bírsz, én addig itt maradok 
mellette. Szaladj, fiam, szaladj!

Gondolkodás nélkül futva indult meg, a kapu döngve 
csapódott be mögötte. Kint a sötét és néptelen, alig né
hány sápadt villanyégőtől megvilágított kis utcán is csak 
futott tovább. Hideg szél csapta arcul, homlokára der- 
mesztve a verejtéket. Volt a futásában valami pánikszerű, 
mintha, agyától függetlenül, lábai vitték volna csupán ma
gukkal. Mielőtt, kifulladva, szíve táján szúrást kezdett 
volna érezni. Lassított, zihálva a falnak dőlt, úgyhogy a vá
ratlanul megszólaló, egyszerre megértőén melegnek és ta- 
nácsadóan bölcsnek tetsző hangot rajta eluralkodó gyenge
ségének mintegy a fátyolán át hallotta: Miért sietnél? Mi
nek? Nem jobb így? Hiszen most minden magától megy,



önmagától adódik. Éppen csak nem kell túlságosan siet
n e d ... Vagy talán nem ezt akartad? Dehogynem, hiszen 
az előbb tenni akartál, most meg elég, ha nem teszel sem
mit. Hát nem sokkal jobb így? Minden megoldódik é s . .. 
ártatlan maradsz. Ártatlan, é rte d ? ...

Egyszerre valami csodálatos könnyedséget érzett, való
sággal lebegésnek tűnt. Arcán könnyek peregtek végig, de 
nem fájtak, melegek voltak inkább, szinte jólesőek, si- 
mogatóak. . .  Lassan, csak úgy könnyedén csellengve, zseb- 
redugott kézzel megindult. Nem tudja, hova, de nem is 
fontos. Fő, hogy minél később érkezzen. Lába egy kis kö
vecskébe ütődött, azt kezdte el rugdosni.

Amit érzett, ijesztően hasonlított a boldogsághoz.

1962.



Félemberek

A hangok tompán, a távolból hatoltak csak el a füléhez. 
Mintha nem is a kórterem valamelyik ágya felől, hanem va
lami messzi, idegen világból érkezve találnának rá. Vala
honnan a valószínűtlenség ködéből talán.

-  Alsó -  hallatszott egy hang.
-  Tízes -  mondta egy másik.
-  No, ezt megkaptad. Rég vártam e rre .. .
Legalább ezek hallgatnának el végre. Hogy nem unják 

meg? Hogy lehet ezt egész álló nap, m indennap... Aludni 
szeretett volna, jótékony és enyhítő álomra vágyott. Alud
ni, nagyon mélyen aludni. Talán fel sem ébredni tö b b é ... 
Ezt kívánta, bár tudta, hogy úgyis hiába. De legalább ezek 
a kártyások elhallgatnának.. .

A kötés alatt lévő seb most kezdett csak igazán fájni. 
Homlokán lüktetve sugárzott szét a fájdalom, szélesen ára
dó hullámokban terjedt, egész fejét elárasztotta; koponya
csontjainak varratai közt szivárgott be az agyvelejébe. A 
legyek pimaszul körülzsongták és arcán mászkáltak. Csak 
időnként, ha nagyon kibírhatatlanná váltak már, kergette 
el őket magáról, minden mozdulatot kimondhatatlanul fá
rasztónak érzett, az elviselhetetlen hőség tagjait ólommá 
változtatta át. Fülében még mindig az orvos dühös, de egy
ben leckéztető szavai visszhangoztak. Eddig még sohasem 
látta ennyire magából kikeltnek; talán még ennek is a hő
ség az oka.

-  Ugye, mit mondtam én neked? -  kérdezte tőle az or
vos. Magas és nagyon szép ember volt, ritka ember, akiben 
a szépség értelemmel párosul és tehetséggel, ő  meg a kér
déseire nem felelt mindjárt.

Úgyhogy az orvos megismételte:



-  Mit mondtam én neked? No mondd! Mondd meg te! 
Tőled akarom hallani, de azonnal!

-  Azt, hogy amíg a gipszet a kezemről le nem veszik, ne 
mászkáljak mindenfelé -  felelte engedelmesen. Miközben 
egészen kisgyereknek érezte magát. -  Egy-egy pillanatra 
úgy tűnt neki, otthon van és az apja magas, sovány alakját 
látja. Az apjáét, aki, mert csak a kemény és munkabíró 
embereket becsülte, sohasem tudta megbocsátani neki nyo- 
morékságát. Az leckéztette így gyerekkorában, ő  pedig 
csak állt előtte ilyenkor mozdulatlanul, mintha a két egész
séges végtagja, bal karja és bal lába is megbénult volna.

-  Na látod -  hallotta ugyanakkor továbbra is az orvos 
hangját. -  És te mégse fogadsz szó t...

Ez a „fogadsz szót” , ez is . . .  Ez is éles nyilallásként 
hasított bele beteges érzékenykedésre mindig készen álló 
agyába, majdnem dühös kitörésre is fakasztotta. Miért be
szél hozzá úgy, mint valami gyerekhez?

-  Most aztán örülhetsz, hogy ennyivel is megúsztad és 
csak azt a makacs fejedet ütötted meg. Szerencsére nem ve
szélyes, de rosszabbul is járhattál volna. Még súlyosabb 
állapotba akarsz kerülni? Minek kellett neked azokon a 
rozoga lépcsőkön felkapaszkodnod?

Erre már nem is felelt. Minden magyarázkodás hiába
való, úgyse használna. Úgyse tudná megértetni ezzel a ha
talmas szál egészséges emberrel, miért akart mindenáron 
felmenni a lépcsőkön. Ha egyszer önmagának sem tudna 
erről pontosan számot adni. Az orvos meg különben sem 
várt feleletet, mérgét kiadva elhagyta a kórtermet.

Miért? Valóban miért? Olga miatt? Mintha bizony nem 
tudta volna nagyon is jól, hogy Olgával már be is fejező
dött minden, mindaz, ami el sem kezdődött. Mert hát mi 
kezdődhetett volna? Mi történhetett volna? Vele sohasem 
történik semmi.. .  Ostobaság volt az egész, nevetséges kép
zelgés. Hogyan is gondolhatott ilyesmire? Hiszen Olga fel
épül és úgy hagyja maga mögött a betegséget, mint életé
nek egy válságos, de rövid és átmeneti időszakát csak. Egy
re könnyebben mozog, mindjobban távolodik is tőle, ő 
pedig. . .  Dehát közel volt-e hozzá egyáltalán? Akár egy



pillanatig is ? ... Mert hát tévedhetett is, tévedhetett, ami
kor azt képzelte, hogy... Ostobaság volt, persze hogy té
vedett, tévedés volt az egész, bárgyú képzelgés... Lezárt 
szemhéja alól egy könnycsepp szivárgott elő; engedetlenül, 
akarata ellenére csúszott ki a pillája alatti keskeny résen, 
azután csillogó kis félgömbbé duzzadva, alig észrevehetően 
lopakodott tovább, majd egy pillanatra megállapodott az 
arccsontján, azután kis patakká nyúlva gyorsan legördült, 
végül beleszívódott a kemény kórházi párna sárgás vásznába.

A szobában továbbra is az elszántan kártyázó társaság 
hangoskodott csak. A betegek nagy része csendben volt, a 
füllesztő meleg mindannyiukat eltikkasztotta. Jobbra tő
le egy se járni, se beszélni nem tudó tizenhárom éves kis
fiú feküdt. Kezében jókora színes orvosságosdobozzal. 
Félig ült, félig feküdt, kifejezéstelen szemével maga elé 
bámulva; nyitva felejtett száján nyála kicsordult, egy-egy 
csepp időnként ráhullott takarójára.

De hát tulajdonképpen mit akart ő Olgától? Mire számí
tott? Honnan támadtak az illúziói?... Abból, hogy a lány 
eleinte sajnálta egy kicsit, főleg, mert maga is olyan hely
zetben volt, hogy sajnálni kellett? Igen, akkor talán jól
esett neki az együttérzése. És valamiféle sorsközösséget is 
érzett iránta, talán még a furcsa, lehetetlen külsejét is feled
ni tudta. Úgyhogy a féloldali bénasága, ahogyan az egész
séges bal fele járás közben kínosan maga után vonszolja 
magatehetetlen jobb felét, az sem tűnt annyira visszataszí
tónak számára. Vigasztalásra vágyott, mindegy volt neki, 
ki vigasztalja, örült, hogy valaki törődik vele. Annyira, 
hogy sok mindent képes volt nem észrevenni: hogy az egyik 
szeme feltűnően kisebb a másiknál, és hogy a szája ha ne
vet, mindig furcsán félrehúzódik... Mert eleinte mintha 
csakugyan úgy tapasztalta volna, hogy a lány szívesen van 
vele együtt, néha mintha várta is volna. Ha tolókocsiján ki
tolták a klinika elé, gyakran küldött feléje egy szomorú 
mosolyt, örült, ha odament hozzá. Láthatólag jólesett, ha 
bátorította, biztatva, hogy állapota javulni fog, és amiért 
néha tologatta is a park fái között, kínos bicegés közben 
támaszkodva -  botja helyett a tolókocsira. És talán még-



csak nem is untatta, még a meséivel sem, elmondva, hogy 
féléves korában agyhártyagyulladást kapott é s . . .  De hát 
ez önmagában még semmit sem jelent, egyáltalán nem szá
mít. Épp csak egy kicsit, egészen kicsit kedvesebb volt 
hozzá, mint a többi lány, ennyi az egész. Ennyi, de elég. 
Ahhoz, hogy ne érezze magát lenézettnek a társaságá
ban . . .  Igaz ugyan, hogy egyszer még azt is mondta volna, 
hogy szimpatikusnak tartja. Nem is neki, hanem Ivánnak, 
a klinika vak masszőrjének, az adta tovább, jóindulatú mo
sollyal, félig tréfásan. De ez így valahogy még őszintébb
nek is hatott, őszintébbnek, mint ha közvetlenül Olgától 
ha llja ... Nevetséges, mintha az isten tudja, mit jelentene. 
És hát Iván vak. Vagy talán hazudott volna?... Olga 
egyébként ekkor már tudott járni egy kicsit, fiatal és erős 
szervezete egyre inkább úrrá lett a betegség fölött. Állapo
ta rohamosan kezdett javulni, gyorsabban mint remélte, 
vagy akár az orvosok is számítottak rá. Ők meg, közös sé
táik során ketten együtt, furcsa látványt nyújthattak. Olga 
a két mankójával, mindkét lába gipszsínben, hogy meg ne 
roggyanjon, két lelógó lábfeje meg felkötve, zsineg helyett 
vékony, valószínűleg már használt gumiszondával, ö  meg 
mellette a botjával, nehézkesen vánszorogva, térdben mű
tét által megmerevített satnya jobb lábát maga után von
szolva. Igen, különös látványt nyújthattak, de ő mégis gyö
nyörűnek találta ezeket a sétákat. Vagy amikor egy pádon 
beszélgettek. . .  Pedig beszélgettek csak.. .  És hát ő örült, 
mikor látta, hogy Olga napról napra mind ügyesebben jár 
és egyre kevésbé támaszkodik a mankóira. De ugyanakkor 
félt is, ösztönösen megérezve, hogy a lány egyre mesz- 
szebb kerül így tőle. Sejtette, hogy a sorsközösség meg
szűntével lassan ennek a . .. rokonszenvnek is vége szakad. 
Úgyhogy néha azon kapta magát, hogy titokban azt kíván
ja, bárcsak lelassulna valahogy á lány felépülése. És ilyen
kor becsületesen haragudott magára -  nem akar ő rosszat 
senkinek, legkevésbé éppen Olgának. De valahogy mégis 
szeretett volna gátat vetni az idő múlásának, feltartóz
tatni az elröppenő pillanatokat. . .  Ugyan miféle pillana
tokat? . . .



Érezte, hogy homlokán egyre dagad az ütés helye és a 
felrepedt bőr alól lassan szivárog a vér, ahogy a vatta meg a 
géz magába szívja. Nem tudta, lázas-e, vagy a hőség, elvi
selhetetlen csupán. Lassan kinyitotta a szemét: fenn a 
mennyezeten és a csillár tejfehér üveggömbjén legyek 
mászkáltak. Valaki papucsban csoszogott a folyosón. Az
tán az ügyeletes ápoló ingerült hangja hallatszott:

-  Épp elégszer megmondtam már, hogy a folyosón ilyen
kor senkinek semmi keresnivalója. Vagy be a szobába, 
vagy ki a parkba!. . .

Éjjeliszekrényéről levette az alumíniumpoharat, néhány 
csepp vizet talált csak benne. Kiitta, meleg volt és állott 
ízű, nem hozott enyhülést a számára. Mellette a kártya
játszma, úgy látszik, közben véget ért, bár az ágyon ülők 
nem oszlottak szét. Vicceket mesélhettek, de egy szavukat 
sem értette; időnként, mint valami fazékból a nagy gőz
felhő kíséretében kifutó forró víz sistergése, bugyboré- 
kolón zsíros nevetés hangja csapott fel. Újra lehunyta 
szemét.

Pedig igazán rájöhetett volna előbb is. Hogy Olga lassan 
unja már, minél könnyebben mozog, annál is inkább. Iga
zán nevetséges, hogy valahányszor, ha a lány kelletlen vi
selkedése feltűnt neki, mindig elhitette magával, hogy kép
zelődik csak. Mert hát persze hogy unta. Hogy egyre csak 
a maga szerencsétlenségéről mesél, meg a magányos gye
rekkoráról. Miért hitte, hogy ez olyan érdekes? Hogy 
miként csúfolták ki a gyerekek, valahányszor az utcán vé
gigment. És hogy hogyan sírt egymagában sokszor, valami 
csendes helyre húzódva? Miért tartotta érdekesnek arról 
beszélni, hogy már sokszor gondolt öngyilkosságra? Pedig 
többször eszébe jutott, hogy valami másról kellene beszél
nie, de hát ez sehogyan sem sikerült. Mindig azt vette ész
re, hogy megint ott van. Újra azon a ponton, ahonnan sze
retett volna eltávolodni. Örökké csak szenvelgett. Mire 
volt ez jó ? . . .

De azért mégiscsak a kapus rontotta el az egészet. Mit 
akar folyton Olga sarkában? Szereti? Aligha. Talán még 
nem is tetszik neki igazán. Unatkozik, szórakozni akar



csak, nem találja helyét a sok sánta és nyomorék között. 
Kár, hogy a nagy meleg miatt egy időre felfüggesztették a 
műtéteket, különben bizonyára rég megoperálták volna 
már a meniszkuszát. Na de ha majd a térdét felvágják. Ak
kor egy kis időre ő is megtanulhatja, mit jelent az ágyat 
nyomni vagy mankókon járn i. . .  Ez a lelkében életre kelő 
enyhe káröröm néhány pillanatra most szinte vigaszként 
hatott, de továbbugró gondolatai éppen csak megszülető 
nagyon is kétes örömét nyomban lelohasztották: dehogy ta
nulja meg, neki ez nem jelent reménytelenséget, jól tudja, 
hogy egy idő múlva újra kifuthat a pályára... Úgyhogy 
míg a műtétjére vár, mért is ne szórakozhatna?. . .  Mert 
attól kezdve, hogy a kapus hívatlan harmadikként csatla
kozott hozzájuk, nyomban megérezte ezt a szándékát. Azt 
is, hogy fölöslegessé válik. Egyszerre kívülálló lett, a 
beszélgetés többnyire a másik kettő közt pattogott csak, 
ide-oda, játékosan, mint valami fürge, fehér pingponglab
da a két szivaccsal bevont ütő között. Ilyenkor ő alig szólt 
valamit, vagy ha kínos erőlködéssel közbeszúrt is egy-egy 
megjegyzést, az is válasz nélkül maradt, mint valami fene
ketlen kútba ejtett kő, csobbanás nélkül. Mindinkább úgy 
érezte, hogy Olgát és a kapust valami, kezdetben alig lát
ható, de később egyre sűrűbbé szövődő fátyol veszi körül, 
amely mögé ő nem tekinthet be. Még ha megpróbált is nem 
venni tudomást róla. Szándékosan viselkedve úgy, mintha 
semmit sem látna, mintha nem venné észre, ahogy a kapus 
hanyagul a lány vállát karolja. Készségesen, látszólag a 
mozgásában segítve. Vagy ahogy a szép hollófekete hajába 
sim ít. . .  Mert egészen a mai napig valami konok és szóta- 
lan düh vei tartott ki helyén, nem tágított mellőlük, ügyet 
se vetve rá, hogy nevetségessé válik. Pedig a kapus a végén 
már véletlenül sem intézett hozzá egyetlen szót sem, Olgá
val meg időnként cinkosan összenevettek, mintha csak raj
ta nevettek volna. Ma meg talán külön is összebeszéltek el
lene, bizonyára előre megállapodtak, hogy lerázzák... 
Úgyhogy a kapus nyilván szándékosan is vette útját arra
felé, ahol hirtelen vagy három métertel megemelkedik a ta
laj szintje, és az út durva kőlépcsőben folytatódva, a



dombra vezet föl. Persze hogy szándékosan, bizonyára Ol
ga is benne volt, persze hogy benne. Miért ámítaná magát 
még mindig? Ebből már éppen elég volt! És hát nyilván azt 
hitték, hogy azokon a durva és repedezett lépcsőkön nem 
mer fölmenni. Amikor meg mégis fölfelé indult, a kapus 
figyelmeztette: -  Jobb, ha te nem jössz, ez nem neked való! 
-  Aztán láthatóan dühös lett, mikor ő mégis elindult. Mi
előtt a harmadik lépcsőfokra lépve, lába alól egy kődarab 
kiszaladt volna. Úgyhogy ő lefelé bukott, feje keményen 
koppant, nekivágódva az egyik kőlépcső éles szélének. 
Aztán sötét lett, öntudata úgy aludt ki, mint egy kihunyó 
lámpa, ahogy a fényt adó áram kifogy belőle. Később a 
hordágy ütemes himbálódzása közben egy pillanatig hallot
ta is a kapus mentegetőző magyarázatát: -  Én mondtam 
neki, hogy ne menjen föl azokon a lépcsőkön, de ha ez 
valamit a fejébe vesz... -  Csak itt az ágyában tért végleg 
magához.

Talán ezt mondhatta volna el az orvosnak? Ezt felelhette 
volna a kérdéseire? De hát minek? Úgysem hallgatta volna 
meg, nem lett volna képes megérteni sem. Mert őt sohasem 
értette senki, se a szülei, se a testvérei, sosem szerették, 
fölösleges teher volt otthon, a többiek áldozata csak. Itt 
sem veszik komolyan, csak nevetnek rajta. A betegek, az 
ápolók meg a nővérek. Olga is kinevette, kinevette már 
kezdettől fogva, épp csak néha úgy tett, mintha nem nevet
né k i. . .  Felgyülemlett keserűsége homályba borító felhő
ként telepedett agyára, tárgyilagosságának utolsó maradvá
nyaitól is megfosztva ezekben a pillanatokban. Minden sa
rokból rosszindulatot és megvetést érzett maga felé áradni, 
mindenkinél utolsóbbnak érezte magát.

A szomszédos ágyon fekvő kisfiú közben megmozdult, 
két kezét kinyújtva értelmetlenül gagyogni kezdett: -  Putu, 
putu, putu -  ismételgette. Sötétben maradt agyának külön
nyelvén ez valami szitkozódást jelentett. Néha minden ok 
nélkül is rákezdett. Most meg éppenséggel úgy, mintha a 
furcsa szitkok neki szólnának. Mintha még ez a szerencsét
len is rajta csúfolódna csak.

-  Hallgass! -  kiáltott rá. -  Elhallgass, m ert... -  Amaz



meg nem hallgatott el, egyre nekivadultabban folytatta 
tovább, két karjával, furcsán és esetlenül, hadonászva is 
hozzá, nyálasán fel-felcsukló hangján időnként fel is nevet
ve. Azután váratlanul valami agyában alattomosan lábra- 
kapó sötét ösztön hatása alatt feléje köpött. Arcán sűrű 
és langyos nyálcseppet érzett, önuralmának utolsó szálai 
úgy pattantak el, mint kifeszített vékony zsinegek, amelye
ket valaki éles borotvával érint meg. Ujjai szinte maguktól 
szorultak rá görcsösen mellette heverő nehéz botjára: hát 
már ez is, ez a nyom orult... Felemelte és ütött, egyszer, 
kétszer, háromszor. A tehetetlen kis torzszülött fájdalma
san felüvöltött, visítozva, gyámoltalan mozdulatokkal vé
dekezve az ütések ellen.

Baloldali szomszédja, az öreg, álmából felriadva ordítot
ta feléje: -  Csend legyen! Hagyd békén azt a boldogtalant! 
Nem bolondokháza ez! Kórház, hogyha nem tudnád!. . .

Valaki az ágyhoz lépett és kicsavarta a botot a kezéből.

1963.



Szorongás

i.

A kisvonat rugós szerkezete rég elromlott már, csupán 
tologatni lehetett. A kisfiú a földön kuporgott; guggoló 
helyzetben döcögött, oldalt lépegetve, lassan körbe-körbe, 
úgy tolta a kisvonatot a karika alakba összerakott bádog
síneken. A tovagördülő kis fémszerkezet furcsa csikorgó- 
sercegő hangot adott, de őt ez nem elégítette ki, szükségét 
érezte, hogy a szájával is utánozza a vonat zakatolását, a 
mozdony pöfögését. -  Csi-csi-pú -  ismételgette mindunta
lan, s közben éles sivítással igyekezett utánozni a vonat 
füttyét. De nem volt megelégedve a hanggal, amelyet ki
adott magából: képzeletében világosan, a friss benyomás 
elevenségével élt a mozdony füttye, amely áthatóan, hosz- 
szú, meg-megreszkető „ú” hangként kígyózik át a levegőn, 
miközben még valami sziszegő mellékhang is kíséri, de ez 
csak közvetlenül a mozdony közelében hallható, mint ak
kor, azon a napon, mikor anya elutazott, és nem tért visz- 
sza többé. Ott az állomáson hallotta ilyennek a vonat füty- 
tyét, 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 meg
közelítené a kívánt hangot. Megpróbálta, de kerekre csü
csörített 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 
elmarad. Miért nem tud ő fütyülni? Mikor tanul meg vég
re? Néhányan az óvodában tudnak m ár... Érezte, hogy 
szája sarka kissé megremeg; néhány pillanatig majdnem 
sírva is fakadt.

Felpillantott: a heverőn hasaló lányt kezdte nézni és a 
könyvet, amely kinyitva hevert előtte. Bátortalanul meg-



rezdülő reménnyel állapította meg, hogy most nem tanul. 
Az előbb tanult, de akkor hangtalanul, sebesen mozgott a szá
ja. 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 szokott lehunyt szemmel gondol
kozni, de csak olyankor, ha egyedül van. És ha szomorú. 
Mostanában többször van egyedül. És többször szomorú...

Lehet, hogy Zsuzsi is szomorú most, gondolta aztán, 
szomorú, mert itt kell lennie mellette. Vagy inkább puk
kad, 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 is ad neki. 
így van ez: az olyasmit, amihez nincs kedvük, általában 
pénzért teszik az emberek. Zsuzsi is csak azért van vele, 
mert pénzt kap. Mert ő tudja ezt, látszik is rajta. Azelőtt 
más volt, többet nevetett, játszott vele; gyakran ide-oda 
rohangáltak a szobában, hancúroztak a díványon. De mos
tanában 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 ide
jö jjö n ...

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 szólnia 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 csak egyedül 

szépen!
-  De én nem tudok fütyülni. Gyere!
-  Jaj, 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 pil
lanatig 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 is tanulsz. Gyere játszani in

kább!
A lány bosszúsan lecsapta a könyvet, majd felült a dívá

nyon; ásított, két kezét hátul 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, ame
lyet a kisfiú annyira szeretett, és amely rendszerint az any
ját juttatta az eszébe. A lány mosolya megnyugtatta. Örült, 
hogy nem látja durcásnak többé. -  No gyere -  szólt sür
getően - ,  fütyülj! A mozdonynak fütyülni kell.

Zsuzsi felállt, azután leült a szőnyegre a kisfiú mellé. 
- J a j  te -  mondta újra, de most már egész kedvesen nevet
ve, 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 lőnélek le. -  A kisfiú, 
bár tudta, hogy a lány nem szó szerint értette, amit mon
dott, 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.
-  Ú gy.. .  ő is mondta? -  érdeklődött a lány szórako

zottan. -  Biztosan, mert rossz voltál, azért.



-  Nem, nem voltam rossz.
-  Hanem?
-  Csak nem akartam elaludni, és anya el akart m enni.. .
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 arckifejezéssel, 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 
késztette, hogy elkomolyodott tekintetét a földre sütve, 
emlékezetét a régi szállodai szoba felé fordítsa. Szinte 
anyagszerű valóságban látta a szoba bútorzatát, a falak fa
kórőt színét és az anyja alakját, ahogy ott ül az ágya mel
lett, 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 tartá
sában volt valami, amiről megérezte, nagyon fontosnak 
tartja, hogy őt minél előbb elnyomja az álom. De ő egy 
cseppet sem volt álmos, inkább teljes, kerek szemű ébren
lét tartotta fogva. Sejtette, ha elalszik, 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 elő
ször találkoztak a fekete bajuszossal. Aznap egész dél
után csónakáztak, a fekete bajuszos fáradhatatlanul eve
zett, és szakadatlanul 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 bajuszos az anyjára néz; nem tudta, mi
ért, de nem tetszett az sem, ahogyan a cigarettáját a szája 
sarkában tartja, és néha még beszéd közben sem veszi ki 
(holott ezt másoknál mulatságosnak találta), meg az, hogy 
sűrű, fekete szőr van a mellén. Akkor este úgy sejtette,



anyja újra a fekete bajuszossal akar találkozni. Nem mond
ta anya, hogy el akar menni, és ott akarja hagyni egyedül 
a sötét szobában, de ő mégis megérezte. És igaza volt: 
most már tudja, hogy anya akkor „kezdett elmenni” tőle. 
De hát mit tudhat erről Zsuzsi? Miért érti ennyire? Miért 
mosolyog rá ilyen furcsán?

-  Szóval igy 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 intéz

ték is, nem neki szól. Többször megfigyelte már, hogy a 
felnőttek (bár nem tudta határozottan, Zsuzsi felnőttnek 
számít-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 el
lenére mégis megkérdezte:

-  Miért nem rossz?
-  Azt csak úgy mondtam.
-  De miért mondtad?
-  Ezt te még nem érted.
-  De értem. Ha megmondanád, 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 vá

lasz egyébként nem lepte nieg, 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 jár-kel majd, minden 
álma megvalósul, és mindent megért, még talán 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 mindent 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 vona
tot a sínen, s időnként jelezte a lánynak, hogy fütyüljön. 
De hamar megunta ezt a játékot. Érezte a lány lelkesedé
sének hiányát. És a füttye sem volt olyan, mint az igazi 
vonatfütty hangja. Az ablakon beragyogó napfény felé pil
lantott. -  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! Utá

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

mondja neki, hogy látott bennünket?
-  De én sétálni akarok -  makacskodott a gyerek. Érezte, 

hogy az előbbi kérdések megingatták magabiztosságát, de 
nyafogva egyre csak ismételgette: -  Sétálni akarok.

A lány megfogta, maga felé fordította, és komolyan a 
szemébe nézett: -  Na látod, erre mondják, hogy nem 
hagysz élni. -  Azután, amikor a kisfiú szemébe kiülő csüg
gedt szomorúságot észrevette, fölengedve hozzátette: -  
Kiülünk az erkélyre, jó? Szép idő van, nem fogsz meg
fázni. 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, hogy... -  Az erkély alatt 

álló barna zakós fiú elhallgatott, csalódott és szomorú 
arccal nézett fölfelé. Innen felülről nézve alakja egészen 
megrövidült, csak válla és fölfelé fordított arca látszott jól; 
lábát majdnem teljesen elnyelte az aszfalt, testének árnyé
ka viszont éles fekete sávként, teljes hosszában rajzoló
dott 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 szoron
gás fogta el, lelkében ellenséges érzések kaptak lángra. 
Nem tudta pontosan, miért érez így, hiszen a barna kabá
tos sohasem bántotta, ellenkezőleg, a legtöbbször nagyon 
kedves volt hozzá, mégis azt, hogy ma itt a lakásuk előtt 
megjelent, valamiféle merényletnek érezte, olyasféle kí
sérletnek, amely őt önmaga előtt sem világos jogaiból ké
szül kiforgatni. Azelőtt ezt nem tette, állapította meg ma
gában duzzogva, azelőtt mindig csak az utcán csatlakozott 
hozzájuk, a parkban vagy néha a cukrászda közelében. 
Most pedig idejön, csak úgy egyszerűen, és el akarja hívni 
Zsuzsit, egészen természetesnek tartva, hogy elszakítsa tő
le. És Zsuzsi el akar menni, még ha azt mondja is, hogy 
nem mehet. Hiszen nyilván ő mondta meg a barna kabá
tosnak, hogy délutánonként 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 baju
szost idézte emlékezetébe, azt, aki ott a tengerparton 
hozzájuk csatlakozott, hogy az anyját elrabolja. Ennek a 
fiúnak is éppolyan fekete bajusza lesz; egy kicsit talán nő 
is már az orra alatt. És majdnem ugyanúgy néz is, mint 
ahogy a fekete bajuszos nézett az anyjára, a haja, az 
arcbőre barnája pedig egészen olyan, mint az övé volt. 
Minél tovább álldogált ott, testsúlyát hol egyik, hol má
sik 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 dajkaságot. Nem is jönnék, de anya veszekszik velem. 
Azt mondja, ennyit igazán megtehetek a nagybátyámért. 
Lehet, hogy igaza van, d e . . .

Szavai a kisfiút testébe hasító szúrós tüskékként érték. 
Gyerekagyában ismét 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 távolod
ni kezdett; fejét lehajtva lépett be a járdát szegélyező os
torfák 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 ugyan
ezt teszi-e, de aztán eszébe jutott, hogy az ilyen nagy 
fiúk már nem szoktak sírni. Bizonyos irigység fonta be, 
nagyon távolinak érezte azt az időt, amikor majd ő is 
le tudja győzni a sírást.

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

Zsuzsi apró, fehér metszőfogait mélyen, puhán benyo
módó, rózsaszín alsó ajkába vájta. -  Nem sírok, te kis 
m ajom ... Csak hát olyan szép idő van, és nekem meg 
itt kell maradnom 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. -  A lány kedvetlenül 

elfordult tőle, s újra a fiú után nézett, az csak nagyon 
lassan távolodott, majd meg is állt, és cipője orrával



piszkálgatni kezdett valamit a járdaszegély mellett, aztán 
újra felemelte tekintetét, és az erkély felé pillantott. A 
kisfiú szerette volna, ha minél előbb eltűnik már, a legszí
vesebben letörölte volna a látóhatárról. A lány váratlanul 
feléje fordult, és átölelte, hangja egészen hirtelen meg
lepően gyengéddé vált, annyira, hogy szinte egy bizonyos 
gyanakvást keltett fel benne. -  Bandikám -  hallotta a lá
gyan muzsikáló, kissé hízelgő 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 

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

Éppen csak elkísérem egy darabig -  folytatta Zsuzsi a rá
beszélést, úgyhogy a kisfiú lassan már megingott belül; 
bár érezte, be akarják fonni, állhatatossága mégis meg
rendült, 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 bujkáló félelembe kapaszkodva, 
miközben 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. 
Lelkében bizonyos méltatlankodás támadt: miért mondják 
neki, hogy nagyfiú, amikor ő nagyon jól tudja magáról, 
hogy kisfiú, sőt azt is tudja, hogy azok is annak tartják-, 
akik nagyfiúnak nevezik. Már rég megfigyelte, hogy a fel
nőttek 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 szégyelled magad?” Mindez nem ilyen 
világosan megfogalmazott formában, de ott feküdt a lelke 
fenekén, mégis nagyon szeretett volna nagyfiúnak látszani.

-  Nem félek -  mondta.
-  Hát akkor engedj el! Mindjárt visszajövök, igazán nem 

maradok sokáig. Veszek neked csokoládét, ha most elen
gedsz, és egyszer majd, ha lesz pénzem, megveszem neked 
azt a nagy labdát, amit a múltkor abban a kirakatban lát
tunk.

A nagy labda gömbölyűén, fényesen, pirosan-sárgán gu
rult 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 visszajö

vök. 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 ma
gához szorította, és megcsókolta a homlokát. Hangját na
gyon erősnek érezte a füle mellett, ahogy a fiú után kiál
tott: -  Gyuri! Gyere csak vissza!

A barna kabátos már elég messze járt, de a kiáltásra 
hátranézett, majd a lány kezének hívó mozdulataira, futva 
megindult visszafelé. -  Mi van? -  kérdezte, amikor az 
erkély alá ért.

-  Mégis megyek. Megegyeztem a klapeccel -  mondta a 
lány, és egy kicsit megcsípte a kisfiú arcát. -  Beleegyezett, 
hogy egyedül maradjon egy kicsit és nem árulja el az ap
jának. Rögtön lerohanok... -  Hirtelen felugrott, és befelé 
indult a szobába. A szelesen odavetett „Viszlát, Bandi!” 
már csak a becsukódó erkély aj tó mögül jutott el a kisfiú fü
léhez. Bandika hallotta a lakásajtó becsapódását és Zsuzsi



egyre halkuló, sietős lépéseit a lépcsőházból, majd az er
kély korlátjára könyökölve, állát két tenyerébe támasztva, 
a lent várakozó barna kabátosra nézett. Gyuri örömtől el
szélesedő mosollyal tekintett 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 a száját.
A barna kabátos még mindig mosolygott, fehér fogai éle

sen váltak ki barnás arcbőréből. Zsebébe nyúlt, és egy kis 
csomagot vett elő. -  Fogd! -  kiáltotta, és a zacskó száját 
erősen összeszorítva, felhajította a kisfiúnak. Bandi azon
ban nem tudta elkapni, úgyhogy a kerek, kemény cukor- 
szemek szerteszét gurultak az erkély betonján. Lekupo
rodott, hogy összeszedje őket. Örült a cukorkának, de 
ugyanakkor valami homályos sejtelem vibrált benne, hogy 
lekenyerezték. Lentről Zsuzsi nevetését hallotta, s ez most 
szinte ugyanolyan volt, mint az anyjáé, mikor ott a tenger
parton a fekete bajuszossal beszélgetett. Bandi fel sem 
nézett, amikor a távolodó pár lépéseit hallotta; a szájában 
olvadó cukorka édessége elnyomta a még bizonytalanul 
bujkáló csalódottság keserűségét. Megeszi egyszerre az 
egész zacskó cukorkát, gondolta elégedett daccal, mi
közben az első szemet ropogtatta. Semmit sem hagy be
lőle Zsuzsinak. Vegyen neki másikat ha akar, a barna 
kabátos.

III.

Egyedül maradva az erkélyen, néhány percen át a kilá
tásba helyezett nagy, tarka labda foglalkoztatta képze
letét, annyira, hogy többször szinte teljes valóságként 
jelent meg előtte. Látta nagyokat ugorni az aszfalton vagy 
a strand homokjában gurulni, sőt szinte tapintani vélte, te
nyerével tisztogatva róla a szúrós homokszemeket. Egy-két 
másodpercig egészen közelinek érezte a pillanatot, amikor



majd valóban 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 bizony
talan, 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 különösebb lázba: az elropogtatott cukorkaszemek 
gyors egymásutánban váltakozó málna-, narancs- és 
citromíze egyelőre kielégítette; gondolatai a jövő remé
nyeiről és előre sejtett csalódásairól fokozatosan ismét a 
jelenre siklottak vissza, amíg csak teljes tudatossággal 
szembe nem került a kérdéssel: „És most mit is csinál
jak?” Egyszerre sajnálni kezdte, hogy oly könnyen elen
gedte Zsuzsit, és hogy a délutáni játék lehetőségét bizony
talan 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 járókelőt nézte, minden különösebb 
érdeklődés nélkül, azután mély, öreges sóhajtással felkelt, 
és bement a szobába. Leguggolt a kisvonat mellé, néhány
szor körültolta a síneken, de aztán elment a kedve tőle, 
ugyanúgy, mint ólomkatonáitól, kisautóitól, építőkockái
tól és a játékos polc többi kincsétől. Később a dívány sar
kában heverő mackóját vette föl, de rögtön azt is félre
dobta. Valami egészen másra vágyott.

Egyedülléte arra csábította, hogy valami titkos dolgot 
kövessen el, anélkül, hogy tudta volna, mi lehetne az. El
határozta, kinyitja a szekrényt, és kotorászik benne; úgy 
gondolta, bizonyára talál valamit, amivel elszórakozhat. A 
kulcs egészen könnyen fordult meg a zárban, a szekrény
ajtó halk nyikordulása azonban kissé megrémítette: né
hány pillanatnyi időre volt szüksége, hogy ráeszméljen, 
senki sem érheti tetten. A kiáradó enyhe naftalinszagot 
kellemesnek találta. Apja vállfákon lógó öltönyei és ka
bátja csak a szekrény egyik felét töltötték meg, míg má
sik fele üresen tátongott; jól emlékezett, abban a részben 
azelőtt az anyja ruhái voltak, némelyiknek még színét, tar



ka mintázatát is maga elé tudta idézni; hiányukat -  annak 
ellenére, hogy ez nem volt meglepetés számára -  bántónak 
és elszomorítónak érezte; a sötétszürke, barna és fekete 
szövetruhák színe nyomasztóan hatott rá. A szekrény 
fenekén, a lelógó ruhák alatt mindenféle tárgy hevert 
rendetlen összevisszaságban: a többi közt néhány kerek és 
négyszögletes doboz, valamint apja egyik kajapja és akta
táskája; mindkettő régi volt, mostanában már egyiket sem 
használta. A kalapot Bandi próbaképpen fejére tette: egé
szen a füléig szaladt le, és szemét is majdnem teljesen 
eltakarta, úgyhogy rögtön le is tette; úgy találta, mintha 
valami kellemetlen, kissé zsíros szagot árasztana magából. 
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 pe
dig különböző apró fémtárgyakat, régi kulcsokat, egy ócs
ka 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, úgyhogy amikor mélyen, egészen a szekrény hát
só falánál az esernyőt megtalálta, úgy üdvözölte, mintha 
csakis ezt kereste volna, holott egyben meglepetést és cso
dálkozást is érzett, hogy itt találja. Fogalma sem volt, hogy 
anyja itt felejtette a kis, kockás ernyőt. Töprengve kezdte 
nézegetni; eltűnődött, vajon miért hagyta itt. Talán nem 
tetszett neki? Vagy csakugyan megfeledkezett róla?

Néhány pillanatig mindenekfelett azt szerette volna meg
tudni, mialatt áz ernyőt kezében forgatva nézegette, gon
dolatai egészen az anyjára terelődtek. Szerette volna tudni, 
mióta van távol tőle, hány hónap és év telt el azóta, hogy 
utoljára látta, de erre nem tudott magának határozottan 
válaszolni, sőt azt is érezte, nem tudja pontosan, mennyi 
ideig tart egy hónap vagy egy év.. Majd megkérdezi apát, ő 
bizonyára tudja egészen pontosan, hogy anya mióta nincs 
velük többé. Igaz, apa nem szereti, ha anyát emlegeti. Ezt



ugyan nem mondta, de ő látja rajta: ilyenkor furcsán kes
keny lesz a szája és a homlokán megfeszül a bőr. Nem, 
nem kérdezi meg apát, inkább Zsuzsit, valószínűleg ő is 
tudja. Mert ő mindössze annyit tud, hogy anyát nagyon ré
gen nem látta. Amióta elment tőlük, csak egyszer talál
kozott vele: akkor, amikor egy napon eljött érte, elvitte és 
néhány (hol kevesebbnek, hol többnek tetsző) napig magá
nál 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, majd
nem annyi ideig, mint mikor a tengerre mentek, s amikor 
megérkeztek a városba, ahol anya mostanában lakik, az 
állomáson a fekete bajuszos várta őket. Bandi tulajdonkép
pen csak akkor értette meg, hogy ő vitte el az anyját tőle. 
A fekete bajuszos mindenáron barátságos akart lenni hoz
zá, rámosolygott, grimaszokat vágott, és mindenféle vic
ces dolgot mondott, de ő azért sem nevetett rajtuk. Amikor 
megkérdezte tőle, emlékszik-e rá, csak a fejét rázta. Pe
dig emlékezett 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 meg
rettent, attól félt, ezentúl majd a fekete bajuszos lesz az 
apja, de továbbra is olyan maradt, 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, ő ott is mindent 
anyjától kérdezett csak. És egy este, amikor a fekete 
bajuszos megsimogatta a fejét, el is lökte magától, és a ke
zébe harapott; anyja meg az ülepére ütött, és sírva fakadt. 
Ettől kezdve 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 
meg is ütötte volna. Később 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 a sírás belőle. Hát nem érti, hogy érte tette?

Az esernyő nyele túl hosszú volt, csak nehezen, több 
kísérlet után sikerült kinyitnia. Utána tréfásan, affek- 
táló járással körülsétált vele a szobában; közben 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 sem ér
dekes; ismét sajnálta, 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. Akkor 
egészen megbabonázták a magasban lebegő apró, fehér 
gombák (apa mondta így: „Ugye olyanok, akár a gom
bák?”), s mennyire csodálkozott nagyságukon, amikor 
földet értek, meg azon, hogy olyan lassan lebegnek, úgy
hogy aki leugrik velük, meg sem üti magát. Azután apa 
megmagyarázta neki, azért van ez így, mert az ernyő bele
kapaszkodik a levegőbe. Vajon ez az esernyő is beleka
paszkodna a levegőbe, ha leugrana vele?

A lent húzódó utcát nézve mind ‘érdekesebbnek és egy
ben tehetségesebbnek találta az elképzelt ugrás gondola
tát. Egyszerűen csak át kellene másznia az erkély falán, s 
közben egyik kezével erősen szorongatni az ernyőt, azután 
zsupssz! és szépen leereszkednie az utcára. Hogy csodál
kozna Zsuzsi, ha visszatérve 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, máskor is így szökhetne el hazul
ról, egyszer-kétszer éjszaka is, olyankor, ha a hold be
világít 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 pillanat
tal később vetődött fel benne, és rögtön halomra is dön
tötte valóságtól elszakadt ábrándjait. Elszontyolodva né
zett le az árnyékoktól tarkított aszfaltra, alig néhány em
bert látott. A mélységet most ijesztőnek találta maga alatt. 
Úgysem merne leugrani, ismerte be elszomorodva, apa bi
zonyára 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 kirá
molt holmit, újra bement a szobába.

IV.

Bent sietve hajigálta vissza a szekrénybe a széthagyott 
tárgyakat, majd az esernyőt akarta összecsukni, de sehogy 
sem boldogult vele. Hiába küszködött, az ernyő ellenséges 
indulattal, álnokul, konok állatként állt ellent minden 
igyekezetének, úgyhogy végül is csüggedten a szekrény elé 
állította. Utána még néhányszor szorongó pillantásokat ve
tett rá; bosszantotta, hogy nem teheti vissza a helyére, s 
így szekrénybeli kotorászásának látható jele marad. Zsu
zsi, 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, amikor azt mond
ta, „Ahá, értem”, meg azt, hogy, „Hm, nem rossz”, fur
csán 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 mind
járt visszajön, és érezte, sokkal hosszabb idő óta van már 
távol, semhogy ezt mindjártnak nevezhetné. Már igazán jö
hetne, nem ilyen hosszú időre engedte el. A rádió tetején 
álló kis órára nézett: bár nem ismerte még ki magát egé
szen 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 másodpercmutató járását követhette; szeme 
elsősorban azon tapadt meg, figyelte, miként futja be egyik 
kört a másik után. De most már igazán itt kellene lennie 
Zsuzsinak, ismételte magában újra, mert ha nem jön ha
marosan, könnyen megtörténhetik, hogy apa ér haza 
előbb. Igaz, ebből nem neki lenne baja, csakis Zsuzsinak, 
de mégsem szeretné, ha így történne, mert attól félt, Zsu
zsi összeveszne apával, és nem jönne többé, apa pedig 
talán valami csúnya öregasszonyt fogadna mellé. De nem, 
bizonyára mindjárt itt lesz; amíg a mutató háromszor 
körbemegy, biztosan megérkezik. Lehet, hogy csokoládét 
is hoz.

A másodpercmutató azonban hiába futott körbe három
szor, négyszer is egymás után, a lány ismerős, sebes lépé
sei mégsem hangzottak föl a lépcsőn, és az erkélyre is hiába 
ment ki Bandi, az utca egyik végében sem látta feltűnni 
alakját. A szürkület most már az utcán is szemmel lát
ható volt; a nap eltűnt a magas háztetők mögött, és ár
nyékszerűvé varázsolta a kéményeket, az úttest aszfalt
ja kékesszürkévé változott, s az ostorfák lombja közt las
san már gyülemleni kezdett a feketeség. A szél hűvösebbé 
vált, s az ég kékje fakó zöldesszürkébe sápadt. A kisfiú 
bizonytalan szorongása lassan nyilvánvaló félelemben ment 
át; váratlanul torkon ragadta a gondolat, mi történne, ha 
Zsuzsi egyáltalán nem térne vissza többé. Hátha ugyan
úgy elmegy a barna kabátossal, mint anya a feket bajuszos
sal. Különös szorítást érzett mellkasában erre a felte
vésre. Tapogató gyerekeszével is világosan látta, hogy a 
barna kabátos ugyanazt a szerepet tölti be Zsuzsinál, amit 
a fekete bajuszos akkor az anyjánál játszott, s azt is ha
tározottan érezte, mind a kettő ellensége: céljuk elragadni 
tőle, akiket szeret. Minél tovább gondolkozott ezen, an
nál inkább úgy érezte, körülötte az egész világ ilyesfajta 
ellenségekből áll, akiknek ő ki van szolgáltatva: a nagyobb 
fiúk néha el akarják venni labdáját, a felnőtt férfiak pedig 
elveszik tőle először anyát, azután most Zsuzsit is. És lehet, 
hogy egyszer apát is elragadja tőle valaki, hiszen ő is jöhet
ne már. Azt sem bánja, ha előbb jön haza, mint Zsuzsi; a



lány végül is, ha ilyen hosszú időre egyedül hagyta, megér
demli a sorsát. Úgy van; még ha előbb jönne is haza, akkor 
is elárulja őt apának.

Hogy a most már rohamosan sötétedő szobában mind
jobban ránehezedő szorongást elűzze, Bandi elhatározta, 
hogy felcsavarja a villanyt: de a kapcsolót nem érte el, 
kénytelen volt egy székre állni. Ekkor azonban csalódás ér
te: hiába csavart egymás után többször is a kapcsolón, a 
várt bátorító fény nem árasztotta el a szobát. Rögtön sej
tette, áramszünet van, bár még reménykedett, hátha apa 
este a körténél oltotta el a villanyt. Felmászott az asztal
ra: a körte szilárdan állt foglalatában; 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 mon
dott, amit apjától hallott néha, főleg olyankor, ha áram
szünet volt, apa azonban nyaklevessel fenyegette, amikor 
egyszer ő is 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. Az
után 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 sem
miben sem érezte már biztosnak magát;.úgy rémlett neki, 
minden kiszámíthatatlanná vált, mindenki becsapta: Zsu
zsi, 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 boszorkányok, sárkányok, varázslók, 
óriások csak a mesékben vannak. Nem tudhatja, nem tű- 
nik-e elő bármelyikük éppen a következő pillanatban a 
sötétből kibontakozva. Néha óriási szemeket, kitáruló, 
hatalmas szájakat, vicsorgó fogsorokat látott foszforesz- 
kálni a sötétség fekete bársony hátterén. Nagy, titokzatos 
fehér lepkék lebegtek nesztelenül verdeső szárnnyal, kí
sértetiesen közelítve az arca felé, de ha ilyenkor az ablak



irányába pillantott, egyszeriben semmivé váltak. Később 
azonban 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 be- 
ugrana egy tigris. Csak úgy, egyszerűen beugrana, leheve- 
redne elébe a szőnyegre és nézne rá zöldesen villogó sze
mével, ő pedig csak várna, egyre várna, hogy most mi is 
lesz. Annyira élesen és tisztán képzelte el a vadállat meg
jelenését, hogy fogai összekoccantak a félelemtől, de 
ugyanakkor egy kis csalódást is érzett a gondolatra, hogy 
hiába vár rá. Később más, a valósághoz közelebb eső féle
lem ejtette foglyul: ráeszmélt, nem tudhatja, nem kezd-e 
el váratlanul égni a ház, nem jelenik-e meg hirtelen a szo
ba valamelyik sarkában egy pici, sárga láng, hogy egyre 
gyorsabban, lidérces, hangtalan lobogással növekedjék. 
Többször úgy rémlett, látja is már, mégis tudta, képzelő
dik csak. Tekintetét elfordította a szoba sötétjétől, s el
határozta, nem is fordul hátra többé. Azután újra sírni 
kezdett, ezúttal nem dühösen, hanem elárvult szomorú
sággal, halkan vinnyogva, mintegy élvezve az arcán vé
giggördülő könnyek melegét. Egyedül hagyták, végleg, 
egészen egyedül hagyták.. .

A borotvapenge, amelyre az ablakpárkányon céltala
nul matató keze bukkant, valamennyire megnyugtatta. 
Óvatosan vette föl, tudta, hogy két rövidebb végén nem 
éles. Rozsdás, régi penge volt, nyilván az apja felejtette 
ott az ablakpárkány sarkában, de mégis valami új dolog, 
amivel elbabrálhat, amíg a különös varázslat meg nem tö
rik, amíg nem történik valami végre. Először az ablak- 
párkányt kezdte vele farigcsálni; bár tudta, a végén ki 
fog kapni ezért, az ezzel kapcsolatos félelmet nem találta 
annyira elviselhetetlennek, mint az ijesztő rémképektől 
való rettegést. Azután a szekrény közelébe letámasztott, 
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 ön



magától vált szét a papírvékony acéllemez előrenyomuló 
éle előtt, s közben valami varázsosan sercegő-ropogó han
got 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, mint az ablakpárkány 
összefarigcsálása. A selyem végérvényesen, visszavon
hatatlanul elhasadt. Bandi hirtelen elhatározta, nem foly
tatja 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 hasadásá
nak hangja teljesen rabul ejtette. Volt benne valami, ami 
szorongást, félelmet, elhagyatottságot, mindent feledte
tett. Váratlanul ismét azon kapta magát, hogy remegő ke
zében tovább nyomul előre a zsilett. Prakk-prakk, a se
lyem újra továbbhasadt, a kisfiút a hang kellemes bor
zongással töltötte el, de ugyanakkor valami reményvesz- 
tettség is elfogta, amiért képtelen furcsa szenvedélyének 
ellenállni. Úgy rémlett, valami titokzatos erő kényszerí
ti, hogy tovább vágja az anyja ernyőjét, az egyetlen tár
gyat, 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 fe
lejtette itt? És miért ment el egyáltalán? Az esernyőjével 
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? 
Mit tehet, ha itt hagyják egyedül, kiszolgáltatva a sötét
ségnek? Prakk-prakk-prakk, csodálatosan szakad ez az 
ernyő, prakk-prakk, mintha akarna is 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 megálla



pította, bárhogyan forgatja is az ernyőt, nem tüntetheti el 
őket. Úgy tetszett, mintha gúnyos kis manókként a sze
mébe kacagnának, és vigyorogva ismételgetnék: „Hipp- 
hopp, itt vagyunk, itt is maradunk; bármit teszel is, nem 
tüntethetsz el bennünket!”

Riadt, páni félelem vett erőt rajta. Ez már nem titokza
tos hatalmaktól való rettegés volt, hanem nagyon is való
ságos következményektől való félelem. Néhány pillanatig 
eszeveszett menekülési vágy tartotta fogva, szeretett volna 
eltűnni a szobából, szerteillanó füstként elpárologni, és el
kerülni valahová messze, nagyon messze, hogy ne találják 
meg soha többé. Egy percre újra felmerült benne a gondo
lat, hogy az esernyőt ejtőernyőnek használja, és leugrik az 
erkélyről, azután más kiutat kezdett keresni. Tisztán látta, 
az egyetlen menekülési lehetőség 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. Köz
ben lépéseket hallott felfelé közeledni a lépcsőn; ré
mülten ismerte föl apja cipőjének csikorgását. Bár tudta, 
hogy minden hiába, mindennek vége, sírva, dühös köny- 
nyekkel a szemében, egyre hevesebben rángatva, mégis 
tovább birkózott az esernyővel, az pedig gyilkos könyör
telenséggel továbbra is ellenállt, mint valami makacs, go
nosz élőlény, amely kérlelhetetlenül elhatározta, hogy a 
vesztére tör.

Mikor apja magas alakja az ajtóban megjelent, olyan
nak látta, mint eddig még sohasem. Fenyegető óriásként 
magasodott előtte, ő pedig úgy érezte, egészen parányivá 
lesz, szinte láthatatlanná.



A vendég

Mikor egyedül maradt a szobában, és nagyanyja lépcsőn 
lefelé haladó, egyre halkuló lépései végleg elenyésztek a 
becsukott ajtó mögött, már csupán néhány akkordot ütött 
le. Azután kedvetlenül leengedve karjait, halkan, inkább 
durcásan, mint szomorúan sóhajtott. Körülötte csend lett; 
a zongora hangjainak alig hallható utózengése is felszívó
dott. Egy, az ablak körül cikázó, időnként zizegő koppa- 
nással az üvegnek csapódó dongó zümmögése csak pár má
sodperc múltán ért el a füléig, anélkül azonban, hogy iga
zán felfigyelt volna rá.

Székén előredőlt, arcát a hűvös, kemény csontbillen
tyűkre fektette. Néhány pillanatra lehunyta szemét, ujjait 
merevnek, izmait ernyedtnek érezte; unalomban és kedv- 
telenségben gyökerező fáradtság feküdt rá, képtelennek 
érezte magát a további gyakorlásra. Még nagyanyja szigo
rának ismételten felelevenített emlékei sem voltak ké
pesek munkára serkenteni. Hiába idézte fel mintegy figyel
meztetésként szavait, miszerint a mai leckét okvetlenül 
meg kell tanulnia, mire visszatér. „Különben baj lesz.” 
„Hát legyen”, gondolta pár pillanatig dacosan, és kis 
időre hihetetlenül bátornak érezte magát, valósággal hős
sé magasztosult saját szemében. Aztán egy-két percig újra 
sokszor felszínre bukó kívánsága kopogtatott benne, hogy 
bárcsak ne volna olyan nagyanyja, aki zongorázni tanít
hatja. Hogy miért is lett éppen zongoratanárnő?, tette fel 
magának a kérdést, s mintegy válaszként közel került ah
hoz a megállapításhoz, hogy nagyanyja több mint harminc 
évvel ezelőtt csakis az ő bosszantására választotta ezt a 
foglalkozást. Mennyivel jobb lenne egy egészen egy
szerű nagyanya, aki nem sokat tud, s aki mindent meg



enged, olyan, amilyen másoknak van. És olyan, akivel ki 
lehet tolni. . .  De így.. .  tudja, nem ismer tréfát. . .

Le törten állapította meg, hogy mégis fél nagyanyjától, s 
ezt szégyellni valónak, kisfiúsnak találta, őszre már ki
lencéves lesz. Kilencéves, és fél a nagyanyjától... Hát ez 
mégiscsak... Na nem, most éppen azért sem zongorázik. 
Csináljon vele, amit a k a r ...

Ültében felegyenesedett, majd hetyke, szemtelen gri
maszt vágott az üres szoba fala felé. Székén hátradőlve a 
plafonra bámult, és lábával kezdett kalimpálni. Legszíve
sebben kereket oldott volna, ki az utcára, valahová a cir
kusz irányába, de erre mégsem merte elszánni magát. 
Pedig jó lenne tudni, igaz-e, hogy késdobáló is v a n ... Jó 
lenne tudni. . .

Később, két napot visszazökkenve, mint tegnap és ma 
már annyiszor, ismét a tegnapelőtti cirkuszi előadáson ta
lálta magát. Újra a lámpafényben sütkérező, fűrészporos 
köröndöt látta, a bokszoló és kerékpározó medvéket, 
a zsonglőrök pergő karikáit és tarka labdáit, a bűvész 
kalapokból, zsebekből, kendők alól elővarázsolt galamb
jait, a trapézról fejjel lefelé csüngő légtornászokat, a pofoz
kodó, bukfencező bohócokat. Meg külön a zenebohócot, 
aki két fapálcikával egy egész sor különböző magasságig 
vízzel töltött üvegpalackon játszott, meg óriási trombitán 
és egészen pici hegedűn, sőt csellón is, először rendesen, 
szépen a vonóval a húrokon, aztán egyszerre megfordította 
a hangszert és a fenekén kezdte húzgálni a vonót, de hangja 
mégis tovább hallatszott, s egészen ugyanolyan maradt, 
mint azelőtt, csak később vette észre, hogy a bohóc most 
már a szájával utánozza a cselló hangját. Azaz nem is ő 
jött rá, hanem Apa mondta, mert a bohóc csukott szájjal 
csinálta, alig lehetett észrevenni. Azután egészen közel 
jött hozzá, valami furulyát kotort elő a ruhájából, bele
fújt, és az hirtelen, nagy durranással felrobbant a kezében. 
Egészen váratlanul, úgyhogy ő is felkiáltott az ijedtségtől. 
A bohóc akkor elébe állt, és, mintha csak az előadáshoz 
tartozna, megkérdezte: -  Na, mi az? Megijedtél, kisko- 
mám?



Ekkorra már összeszedte magát: -  Nem. -  Pedig tudta, 
hogy nem mond igazat.

-  De bizony, megijedtél.
-  Nem. Nem ijedtem meg.
-  Biztos?
-  Biztos.
A bohóc erre újabb furulyát szedett elő, és feléje nyúj

totta:
-  Na lássuk, milyen bátor vagy?! Bele mersz fújni?
Vonakodva, nehezen magába gyűrt félelemmel vette át

csak a hangszert.
-  Ez is fel fog robbanni?
-  H á t . .. Nem tudom. Majd m eglátjuk... Na rajta.
Remegve illesztette szájához. Egy pillanatig szeretett

volna visszalépni, de érezte, a nagy, fényben úszó sátor
ban most minden szem rátapad. De a furulya néma ma
radt; hang helyett nagy csomó szappanbuborék röppent ki 
belőle. Még sohasem látott ennyi buborékot egyszerre; 
parányi léggömbökként lebegtek, mind színesebben a lám
pafényben. A közönség felnevetett, s ő egy pillanatra a 
nap hősének érezte magát. Csak legalább még egyszer el
mehetne . . .

A felidézett kép megsemmisült, ugyanolyan gyorsan, 
mint ahogy kibontakozott. Felnyíló szemével megint csak 
a plafont látta. Fejét hátravetve egészen elnyúlt a széken, 
újra sóhajtott, majd ásított. Aztán ijedten felült, és a 
billentyűsorra tette kezét. Elhatározta, hogy bármi is tör
ténjék, azért sem gyakorol, időközben szertefoszlott: ta
nácstalanul állt a kérdés előtt, mit is mondjon nagyanyjá
nak, ha visszajön. Hogy fájt a fe je? ... Á, azt úgy
sem hinné e l . . .  Vagy ha elhinné, akkor meg benn kellene 
maradnia, és később sem mehetne sehová...

Sietve, kissé túl gyorsan véve az ütemet, játszani kezdett, 
de pár taktus után lendülete megtört, széttöredezett gya
korlatlanságán, belezavarodott, úgyhogy kénytelen volt az 
egészet elölről kezdeni. Most óvatosabban fogott hozzá, 
kevésbé kapkodott, igyekezett elkerülni a kifulladás ve
szélyét. Valamivel tovább is jutott, de aztán megint fenn



akadt: ezúttal szeme hagyta cserben, megbokrosodva elő- 
reszáguldott az apró fekete, buktatókat rejtegető kottafe
jeken, engedetlen, botladozó ujjai viszont alulmaradtak a 
versenyben... Most csak néhány akkorddal lépett vissza, 
kínosan ügyelő pontossággal ismételve az elrontott részt, 
különösebb hiba nélkül át is küzdötte rajta magát, de köz
vetlenül utána, egy ma még nem próbált szakasz kezdete
kor, újra rossz hangot fogott. Öklét felemelve, a billen
tyűkre csapott: az egyszerre leütött három vagy négy 
hang élesen, kellemetlenül, disszonánsán vágódott a fü
lének. Felállt és teljes erőből lecsapta a billentyűsor fe
delét; a hangos csattanás a bohóc kezében felrobbanó fu
rulyát juttatta ismét eszébe, s egyfajta harcias, lövöldö
zős lelkesedést keltett benne, annyira, hogy utána még 
háromszor megismételte a műveletet. Lassan, mintegy 
elhatározás nélkül a nyitott ablakhoz ment.

Odakint alig néhány embert látott: az utca nyarat su
gárzott feléje, a meg-megrezzenő falevelek a szabadba hí
vogatták, ment volna, de gyáván és érezve is gyávasá
gát, nem merte elszánni magát. Csak kifelé bámult; mé
lyen kihajolt, talpa elvált a padlótól, teste mérlegként 
egyensúlyozott az ablakpárkányon, a szürke, poros jár
dát bámulta. Kis időre megint a cirkusz merült fel kép
zeletében: igazán, legalább még egyszer el kellene mennie, 
úgy hallotta, nem mindig ugyanazt a műsort ad ják ... Ho
mályos terveket kezdett szövögetni: valahogy ráveszi szü
leit, hogy menjenek el még egyszer. Vagy engedjék őt 
egyedül m enni... Hátha tényleg késdobáló is van, csak 
akkor este éppen nem lépett fel; lehet, hogy ma fellép, 
biztosan fellép. . .  Hirtelen ijesztően merész gondolata 
támadt: mi lenne, ha kinyitná a szekrényt, hamar pénzt 
kerítene magának, és megnézné most a délutáni elő
adást? . . .  Szívverése néhány másodpercre felgyorsult az iz
galomtól, ez azonban mégsem fokozódott benne a cselek
vés kényszeréig; ahogy jött, el is tűnt ismét. Bánatosan, 
többször egymás után az aszfaltra köpött; csüggedten, mé- 
labúsan köpködött, lendület nélkül, épp csak kiengedve 
száján a nyálat.



-  Na, mi az? Unatkozunk, unatkozunk?
Ijedten rezzent össze; mint aki valami hirtelen zajra éb

red. A fakószürke, napszítta vászonruhába öltözött, ala
csony, keskeny vállú alakot már előbb is látta a járda menti 
fának támaszkodni, de csak most, hogy megszólalt és las
san feléje tett néhány lépést, vett igazán tudomást róla. 
Mindeddig annyira mozdulatlanul állt, mintha csupán vala
mi halott tárgy, szélmállasztotta, zuzmótarkította kő
szobor lett volna.

-  Tessék? -  kérdezte, holott értette a szavakat.
Az arcon szétfutó barátságos mosoly egész sor sárgán 

és ezüstösen csillogó fémfogat villantott most feléje. -  
Na mi az, csak nem ijedtél meg?

-  Nem, csak ...
-  Azt hittem, te bátor gyerek vagy.
A mosoly ismerősnek tetszett, mégsem tudott mit kezde

ni vele. Csak valami egészen bizonytalan sejtés rezdült meg 
benne.

-  Maga kicsoda? -  kérdezte.
-  Hát nem ismersz meg?
Gondolatban krétafehér és cinóberpiros festékkel pró

bálta bemázolni a gyűrött, táskás szemű arc sárgás, per
gamenszerű bőrét és hosszú hegyes paprikajancsi-satya- 
kot képzelni a gyérülő, seszínű hajjal rendetlen foltokban 
benőtt fejre, de annyira, hogy gyanúját ki is merje monda
ni, mégsem volt biztos a dolgában.

-  N em ...
Az arc tréfás, túlzón sértődött kifejezést öltött:
-  Nahát! Már elfelejtettél! Ezt igazán nem gondoltam 

volna... Pedig én ismerlek ám.
Egyszerre mintha életre villanyozták volna. Mintha vala

mi kedves, rég várt személy érkezett volna meg.
-  A bohóc! A furulyával!. . .
-  Na látod. Mégiscsak emlékszel. Hiába, engem nem le

het olyan könnyen elfelejteni. -  Az utolsó mondatot is
mét túlhangsúlyozott önérzettel mondta, s komikusán 
kihúzta magát; hatására hirtelen röttyenéssel tört fel be
lőle a gyermekkacagás.



A bohóc most szigorúan vonta össze szemöldökét:
-C sa k  semmi röhej. Én egy feledhetetlen ember va

gyok. Ez így van! Nincs mese!
Az idegen e percben nagyon hasonlított már cirkusz

beli önmagára, annyira, hogy felajzott képzeletében né
hány pillanatig a reflektorfényt, a porond rőt színű fű
részporát és a számtalan elmosódott arc alkotta közönséget 
is látni vélte alakja körül. Közben ezernyi feltolakodó kér
dés, megcsillanó lehetőség, önmagát kínáló élmény re
ménye bolydult meg benne. Valóban, most megkérdezhet
né, igaz-e, hogy késdobáló is van? Meg hogy mit tettek 
a furulyába, amelyik aztán fölrobbant? És hogy ő, a bo
hóc, tudta-e előfe, hogy föl fog robbanni? Meg talán még 
a cirkuszba is elvihetné. Lehet, hogy meg is tenné, ha 
szépen megkérné, s még szólna is a jegyszedőnek, engedje 
ingyen a nézőtérre... De hirtelen zavarában nem is tudta, 
hol kezdje, miről is szóljon előbb ... Egyelőre csak a né
mán feléje mosolygó arcot nézte. De közben leolvadt róla a 
festék; közönséges, mindennapi ember állt csak előtte.

-  Te itt laksz? -  hallotta a hangját.
-  Itt.
-  Te zongoráztál az előbb?
-  Én.
-  Mióta tanulsz.
-  Á, alig egy éve múlt.
-  Na, akkor éppen csak most kezdted.
-  Csak most.
-  Na, és szereted?
-  Á! Muszáj.
Egy pillanatra mintha árnyék suhant volna át a bohóc arcán:
-  Ki mondta, hogy muszáj?
-  Anya és Apa. Meg a nagymama, ő  tanít.
-  Te meg nem akarsz tanulni. . .
-  N em ... Unalmas. Nem szeretem.
-  Hát mit szeretsz? Mi szeretnél lenni?
Csak kis habozás után mert válaszolni. Egy kicsit félt, 

hogy a bohóc csúfolódásnak veszi feleletét, pedig komo
lyan gondolta:



-  Bohóc -  mondta elszántan.
-  Ejha! Éppen bohóc! És miért éppen az?
-  Csak. Mert tetszik. . .  Mert érdekes.. .
-  De nem zenebohóc. Ugye, hogy nem?
Érezte, hogy válaszával ellentmondásba gabalyodik, de 

kicsit kihívóan, mégis kimondta:
-  De az. Éppen az.
A bohóc alig észrevehetően elmosolyodott: inkább csak 

a szemén látszott, semmint a száján.
-  Nagy majom vagy te, hallod. Ha nem tanulsz zenét, 

hát hogy lehetne zenebohóc belőled?
-  De hát én tanulok, csak.. .
A bohóc szemében csúfondáros fény csillant meg, ami

kor megpróbálta továbblökni megrekedt mondatát:
-  Csak?
-  Hát csak éppen m ost. . .  hát nem volt kedvem.. .  Má

rna valahogy nem volt. . .
-A h a . Értem, u ram ... Na és, mondd csak, hányszor 

nincs kedved hetente?
Érezte, hogy elvörösödik. Válaszát tudatos, felnőttektől el

lesett, fanyarul mentegetőző fintorral igyekezett aláfesteni:
-  H á t. . .  Elég sokszor. . .
A bohóc továbbra is mosolygott; közben fürkészve tekin

tett fel rá:
-  Na és ha én kérnélek, hogy most menj be szépen, és 

játssz tovább? Ahhoz mit szólnál? Én majd itt kinn hall
gatlak.

-  Á! Nem tudok én még úgy játszani. . .
-  Néni baj. Úgy játszol, ahogy tudsz. Gyakorolsz és 

kész.
-  Ajjaj! -  Mélyet sóhajtott. Kicsit furcsának találta a ké

rést, és nem is nagyon akaródzott neki ismét a zongorához 
ülni. De mindenképpen szeretett volna barátságot kötni a 
bohóccal. Már csak azért is, mert bohóc, igazi, eleven bo
hóc. És hátha tényleg elkerülhetne vele még egyszer a cir
kuszba. Talán a késdobálót is láthatná... Tétovázva időt 
szeretett volna nyerni; félig ösztönösen megpróbálta mel
lékvágányra siklatni a beszélgetést.



-  Maga zongorázni is tud?
-  Na hallod! Én mindent tudok.
-  Akkor inkább játsszon maga.
-É n ?
-  Igen. . .  Az sokkal érdekesebb lenne. . .  Mert be jöhet

n e . ..
-  Ugyan m á r ... Mit szólnának a tieid, ha csak úgy be

állítanék? Játssz csak te szépen.
-  Nincs senki itthon. Csak én egyedül.
-  És ha közben hazajönnek?
-  Csak a nagymama jöhet haza. De ő nem fog haragud

ni. Még örülni is fog, hogy megismerhette magát. -  Ebben 
ugyan cseppet sem volt biztos, mégis tovább erősítgette. 
-  Egész biztosan örülni fog.

A bohócnak ismét kivillantak a fogai.
-  De jaj neked, ha aztán a nagymamád elveri rajtam a 

port. És először azért te játszol. Jó?
-  J ó . .. Megyek, nyitom az ajtót.
Izgatottan távolodott el az ablaktól. Dobogó szívű lelke

sedés hajtotta át az előszobán és a kint tarkálló, burjánzó 
kaportól eléktelenített kis virágoskerten át a kapu felé. 
Vajon hogy is csinálja a késdobáló? Azt mondják, a kések 
élét fogta, és úgy hajította el őket, mint a katonák a ké
zigránátot, hogy közben pörögtek a levegőben, mielőtt 
a deszkába álltak, meg hogy egy lányt, egy igazi élő lányt is 
körüldobált késekkel, és annak semmi baja sem tör
tént. De lehet, hogy az egész nem is igaz, csak hazudtak 
a barátai, hogy mondhassák, többet láttak nála. De most 
majd megkérdezi, meg mindenféle mást is kérdez; a végén 
majd sokkal többet fog tudni a cirkuszról, mint ő k . ..

A bohócot már a kinyíló kapuszárny mögött találta.
-  Na és ha mégis kikapsz ezért?
-  Nem fogok kikapni.
-  Jól van, fiam. A felelősség szörnyű súlya a te zsenge 

válladat terheli majd. Az Úr legyen irgalmas hozzád.
-  Maga mindig viccel?
-  Én mindig komolyan beszélek, csak mások hiszik, 

hogy viccelek. Magasztos művészetemmel egy másik,



tisztább világba igyekszem emelni a nagyérdemű és háj- 
fejű közönséget. Igen, oktalan gyermek, a művészt tiszteld 
bennem ...

Nem értette pontosan a szavakat, de a bohóc arckifeje
zése és testtartása nevetésre ingerelte.

-  Na most játsszál szépen. Hadd halljalak. . .  Aztán majd 
é n . ..

-  De én még nagyon kicsit tudok csak.
-  Mindegy. így alkudtunk meg.
Leült, kicsit fészkelődött, majd felnyitotta a zongorát, 

és játszani kezdett. De valahogy izgatott volt; valami lám
paláz féle fogta el, ugyanúgy, mint néhány évvel ezelőtt, 
óvodás korában, amikor egy gyermekelőadáson szavalni 
állt ki a függöny elé, s az első szavak után fojtogató gombóc 
keletkezett a torkában, és szinte leküzdhetetlen vizelési 
inger vett rajta erőt, úgyhogy alig-alig tudta végignyögdé- 
cselni a verset. Egy pillanatra agyába is villant az eset, mint 
ahogy később, vizsgáin viszont ennek a délutánnak az em
léke elevenedett föl benne, szinte törvényszerű szabályos
sággal. Most is, mint az előbb, túl sebesen kezdett; a bo
hóc már az első néhány hang után figyelmeztette:

-  Csak lassan. Szép nyugodtan, senki sem kerget.
Kicsit lassított, néhány kisebb döccenővel sikerült is

végigjátszania a darabot. Közben nem mert a bohócra 
nézni; csak mikor az utolsó hang is elhalt, emelte föl 
tekintetét a billentyűkről. A száraz arc most semmit sem 
fejezett ki, de neki mégis úgy tűnt, nincs megelégedve 
játékával: igaz, ő úgyis tudja, hogy rosszul játszott. És 
valószínűleg sohasem is fog jól játszani. Talán azért is 
nem szereti, mert rosszul megy az egész... A bohóc csak 
néhány pillanattal később mozdult meg: felállt, arcára, 
melyen most ismét ki virított a festék, áhítatot varázsolt; 
szemét elragadtatottan félig lehunyva meghajolt, és kezét 
nyújtotta:

-  Gratulálok, művész úr. Feledhetetlen volt.
-  Á, maga mindig csak viccel...
-  Mondtam már, hogy sohase viccelek. Esküszöm, 

uram, esküszöm! -  Kezét szívére tette, s szemét az ég felé



fordítva, ismét nevetést csiklandozott ki belőle. Aztán 
más hangon folytatta: -  Szoktál te focizni? -  kérdezte.

A kérdés egészen készületlenül érte:
-  Szoktam -  válaszolta zavartan.
-  És mit szeretsz játszani?
-  Szélsőt... Balszélsőt. Ballal jobban rúgok.
-  Nahát. Ez nagyszerű. Egy jó balszélső kincset ér. Mert 

ritka. Hát csak trenírozz sokat, és minden pénzt megadnak 
majd érted.

Értetlenül nézett. Nem tudta, mit is akar a bohóc tulaj
donképpen. A szavak gúnyos élét csak később, évek múl
tán értette meg. Most csak zavarba hozták. Csodálkozva, 
kicsit ostobán kérdezte:

-  Maga futballista is?
-  Az is vagyok. Tökfejekkel futballozom, akik rám cso

dálkoznak, és a felrobbanó furulyákon nevetnek.
A hang most nyers volt, majdnem dühös, valamivel han

gosabb is és élesebb. Ez megijesztette; amióta a bohóc 
megszólította, most félt tőle először, maga sem tudta, 
miért. Talán mert olyan furcsákat mondott; és mert az 
egész alak olyan furcsa volt. Érthetetlen és kiszámít
hatatlan. Egy pillanatra arra gondolt, hogy talán mégsem 
kellett volna beengedni a lakásba. Hátha részeg. És ki tud
ja, mit csinál vele.

-  Ezt nem értem -  mondta megszeppenve.
Az arc most megenyhült. Újra barátságos lett; egy pilla

natra megint előcsillantak a fémfogak.
-  Nem is fontos. Ezt csak úgy mondtam. Most tényleg 

vicceltem.. .  Na, kelj csak föl, most én következem.. .  Elő
ször megmutatom, hogy kell játszani azt, amit te játszottál 
az e lőbb ... Na, ide figyelj.

-  Ugye, nem jól játszottam?
-  Játszhattad volna jobban is.
-  Tudom én a z t. .. Majd jobban megtanulom. Ezt csak 

pár napja kezdtem.. .
A bohóc már nem figyelt rá. Keze könnyedén indult el a 

billentyűk során, és játszotta le a sok nyűgöt okozó zongo
ralecke dallamát.



-  Na látod -  szólt, és egy pillanatra felvont szemöldökkel 
rátekintett, majd az esetleges választ meg sem várva, ujjai 
ismét mozgásba lendültek.

A zongora először erőteljesen, magabiztosan zendült 
meg a bohóc keze alatt, úgyhogy eleinte azt hitte, holt
biztos a dolgában, de idővel észrevette, hogy meg-meg- 
akad. Nem tudja, gondolta picit kárörömmel, miközben 
néha idegesen megránduló arcát figyelte és a minden 
egyes megakadásnál ráncokba futó homlokot. Lám, nem 
tudja, ő se tud mindent. A játék nteg néha pár másodperc
re meg is szakadt, a barázdákkal körülszőtt szemekben 
ilyenkor tűnődő, kereső fény csillant fel, mintha emléke
zetében kutatott volna. Többször végleg el is ejtett vala
mely dallamot, s lemondó legyintés után másikat kezdett.

De azért nem hagyta abba: A hangok az egész szobát 
betöltötték. Ismeretlen s ismerősnek tetsző dallamok csen
dültek fel és olvadtak szét a fülében. Későbbi éveiben, ha 
a jelenetet felidézte, megpróbált visszaemlékezni, vajon 
mit is játszhatott a bohóc, de teljes bizonyossággal ez 
sohasem sikerült. Egyszer Chopin-, máskor Schubert- vagy 
Mozart-melódiákhak tetszettek, néha úgy hitte, mind
három szerző művei előkerültek, máskor viszont olyan 
érzése támadt, hogy akkor, azon a délutánon, olyan dal
lamokat hallott, amelyeket sohasem volt alkalma hallani 
többé. Volt, hogy arra is gondolt, talán a bohóc szerze
ményei voltak, bár ezt a feltevést végül is mindig alap
talannak találta. Csupán arra emlékezett, hogy egy ideig 
csendben, figyelmesen hallgatott, pedig nem tudta bizo
nyosan, tetszik-e neki, amit hall, inkább az tetszett, hogy 
-  mint hitte -  a bohóc neki játszik. De inkább a sze
mével nyelte magába az előtte lejátszódókat: a mozdulato
kat figyelte, a billentyűsor felett jobbra-balra ingó fejet, 
s a kezeket, amint le-lecsapnak, néha keresztben is, egy
más fölött átnyúlva egy-egy futam során, meg az ujjakat, 
melyek szinte megállíthatatlanul, még az egyes számok 
közti határvonalat is elmosva, futottak tovább...

Később azonban unni kezdte; a szoba levegőjében egy
másra halmozódó hangok kissé megsüketítették. Eleinte



csak kellemetlenül túl hangosnak találta az egészet, de 
később mindinkább ijesztőnek, sőt félelmetesnek is érezte. 
Egyre erősebben kezdte kívánni, bárcsak fejezné be már 
végre. Hiszen ő még annyi mindent szeretne kérdezni tőle: 
a késdobálóról meg még mindenféle másról is . . .  Aztán 
mind különösebbnek kezdte érezni a helyzetet: hogy egy 
vadidegen ember csak úgy bejöjjön hozzá, leüljön a zon
gorához, és egyre csak játsszon, játsszon... Mert már rég 
nem hitte, hogy neki játszik, ellenben mind fokozottabban 
ráébredt, hogy a bohóc úgy tekint rá, mintha jelen sem vol
na. Arcán, valahányszor megmozdult vagy meg akart 
szólalni, mindig elutasító, idegesen leintő oldalpillantással 
találkozott, ha viszont csendben maradt, valami különös 
elragadtatottság ült ki rá, lázas csillogásba hozva a fáradt, 
savószín szemeket. Főleg ez a furcsa, számára érthetetlen 
rajongó hév töltötte el sajátos, valami ismeretlentől való 
félelemmel. Csak sok évvel utóbb, az eseményekre vissza
pillantva, gondolt rá, hogy a bohóc ekkor talán nem is a 
valóságot, a szoba négy falát, az ablak világos négyszögét, 
a bútorokat s az egyik széken állát felhúzott térdein nyug
tató kisfiút látta, hanem valami hangversenyterem megvi
lágított színpadára képzelte magát, amelyen túl sötétségbe 
süllyedve, feszült csendben, de kitörő tapsra készen lapul 
a közönség. Egészen más közönség, mint a cirkuszban... 
Igen, nem tudott szabadulni a feltevéstől, hogy a bohóc e 
percekben egy másik, valótlan, de számára pillanatnyilag 
mégis minden másnál valóságosabb világba repült. . .  De 
most csak mindinkább növekvő szorongást érzett, homá
lyosan valami váratlanul közbejövő esemény után sóvár
gott, ami véget vetne a furcsa helyzet feszültségének. Né
ha sóhajtott, ásítozott, mocorgott a széken, de a bohóc 
most már ügyet sem vetett rá. Közben azt kezdte kívánni, 
bárcsak visszajönne már a nagyanyja.

Aztán egyszerre az egésznek vége lett. Hirtelen, számára 
váratlanul, mintha elmetszették volna, csak az utolsó hang 
úszott még egy ideig a szoba levegőjében. A bohóc felállt, 
s többször egymás után, először ünnepélyesen, mintha egy 
valóban jelenlevő, tapsorkánba robbanó közönség előtt



állna, aztán feléje fordulva, mintegy a valóságra ébredve, 
átszellemült arckifejezését fintorrá torzítva, túl mélyen 
meghajolt. -  Na tessék.. .

Csak kis szünet után tudott szólni:
-  Maga művész?
A széken fáradt ejtőzéssel ülő alak most nem is nézett 

feléje.
-  Nyűvész.
-  Az micsoda.
-  Nyűveket tenyésztek.
-  Nyűvek?. . .  Mik azok?
-  Légy kukacok. Belőlük lesznek a legyek. Először kuka

cok, aztán szárnyuk nő, és zzz... elrepülnek. Csak az enyé- 
meknek nem akar a szárnyuk kinőni... Á, nyavalyát... 
Egy frászt akart kinőni. Végig kukacok maradtak, csak 
másztak, és sohasem tanultak meg repülni. Szép csende
sen megdöglöttek. . .  Vagy agyonnyomták őket. . .  De hát 
igazuk is volt, ki a fenének van szüksége nyűvekre vagy 
legyekre. . .  Még ha gazdájuk pillangóknak hiszi is őket. . .

-  Á, maga mindig viccel. . .
-  Szamár vagy. Mondtam már, hogy én mindig komo

lyan beszélek.
-  De viccel. Úgyis tudom, hogy viccel. Az előbb mondta 

is, hogy viccelt. Mondja, művész?
A bohóc a szőnyeget nézte, alsó ajkát lebiggyesztette, 

ezúttal úgy tett, mintha nem is hallotta volna a kérdést. 
Zsebéből cigarettát és öngyújtót szedett elő.

-  Szabad itt rágyújtani? -  kérdezte.
-  Szabad.
-  Biztos, hogy nagyanyád nem fog kiporolni miatta, ha 

hazajön?
-  Biztos. Apukám is dohányzik.
Az első beszívott füstadag kissé rekedtté tette a bohóc 

hangját:
-  Van itt egy hamutartó valahol?
-  Van. Mindjárt hozom.
A másik szobában keresgélnie kellett egy kicsit, amíg 

a hamutartót a rádióasztalkán megtalálta. Némileg meg



könnyebbült, de egy kis izgalom még mindig ott remegett 
benne; a bohóc a szokatlanság élményével hatott rá, s ez 
nyugtalanította; nem tudta, mit gondoljon róla: furcsákat 
mond, nem tudja, tréfál-e vagy komolyan beszél. Hogy 
tökfejekkel futballozik, meg nyűveket vagy miket te
nyészt . . .  Mért mond ilyesmit, tudhatja, hogy ezt ő úgysem 
értheti meg! Vagy nem is neki mondta? Akkor meg kinek? 
. . .  Meg most már nagyanya is minden percben visz- 
szatérhet; bizonyára nem tetszene neki ez az egész... Siet
ve indult vissza; egy pillanatig arra gondolt, hátha a bohóc 
nincs is már a szobában, elemeit valamit, és észrevétlenül 
kilopózott a házból, de a következő másodpercben gya
núját már alaptalannak érezte; képtelenség, hogy valaki 
egy személyben cirkuszi zenebohóc és tolvaj is legyen.

Ugyanott találta, ahol magára hagyta, egyik könyöké
vel az asztalra támaszkodva, ujjai közt a cigarettával, 
melynek egy része időközben halványszürke hamurudacs
kává alakult át, másik kezével viszont, mikor az ajtón be
lépett, hevesen hadonászott, mintha magyarázna valaki
nek. Aztán, mikor őt meglátta, sietve abbahagyta; csak 
ujjaival dobolt szórakozottan az asztalon. És üresen, szót
lanul valahová messze nézett. Mintha nagyon sokat akar
na látni, de semmit sem látna, gondolta erről később 
mindig, valahányszor csak az agyába rögződött képet elő
hívta. Mintha őt nem is látná, gondolta, mikor a hamu
tartót elébe tette.

Az asztal mellé ült és úgy figyelte a semmibe meredő 
keskeny, járomcsontjai alatt erősen beesett arcot, az orr
tól a száj szegletekig futó két mély barázdával, a vértelen, 
időnként a cigarettába szívó ajkakat. Meg a szemeket, 
amelyekből, úgy érezte, végtelen szomorúság árad feléje. 
De hát miért? Bárcsak ő lehetne bohóc valahol, sohasem 
szomorkodna.

És várta, hogy megszólaljon, mondjon valamit, me
séljen neki a cirkuszról. Mert hát ott annyi érdekes dolog 
tö rtén ik ... De a bohóc csak ült, ő meg egyre nyomasz
tóbbnak érezte hallgatását, kérdezni szeretett volna tőle 
valamit, csakhogy a csendet megtörje, de sokáig semmi



sem jutott eszébe; pedig tudta, hogy rengeteg dolgot kelle
ne megtudnia. Végül bátortalanul mégis szólásra nyitotta 
száját.

-  Márna délután nincs előadás?
Az arc mintha álomból csöppent volna vissza.
-  Tessék?.. .  Miféle előadás?
-  Hát a cirkusz. . .  Márna délután nincs előadás?
-  De van. Már el is kezdődött.
-  És maga?. . .  Nem lép föl márna?
-  É n?. . .  N em .. .  Ma nem .. .  Azaz most délután nem .. .  

-  Aztán, mintha csak most ébredt volna fel igazán, sietve 
elnyomta cigarettavégét. -  Na én most megyek i s . .. Jobb, 
ha nagyanyád mégsem talál i t t . . .

Örült, mikor látta, hogy a bohóc feláll, és az ajtó felé 
indul, de igyekezett úgy tenni, hogy öröme ne legyen túl
ságosan észrevehető:

-  Na szervusz. És tanulj meg jól futballozni. . .
A becsukódó ajtószárny halk, megkönnyebbült sóhajt 

szakasztott fel belőle. Pár másodpercig még ülve maradt, 
aztán az ablakhoz ment, és kihajolt rajta. Túl a kapun még 
látta a bohóc távolodó, kopott ruhás alakját, látta, amint 
kezét ismételten a szeméhez emeli; mintha megtörölné. 
Nahát, csak nem sír! Na nem, az nem lehet, hogy egy 
felnőtt ember sírjon. Még ha nő lenne, hát az m ás. . .  Aztán 
látta, amint leengedett kezével legyint, távolodva mind 
kisebbeket és egyre sebesebben. Később eltűnt a sarok 
mögött.

Sokáig bámulta még a mindinkább alkonyba roskadó 
üres utcát. Gondolatai csak lassan elevenedtek meg. Csak 
most jutott eszébe újra, mi mindent kérdezhetett volna. 
Hogy igaz-e, amit a késdobálóról mondanak, s ha igen, 
mikor lép föl? Hogy hogyan csinálja a bűvész azt a mutat
ványt, amikor elvág egy zsinórt, és aztán az megint egész 
lesz, hogy mivel etetik a medvéket, és hogy mernek fel
lépni a légtornászok háló nélkül?. . .  De hát most már 
késő ...

Aztán egyszerre, maga sem tudva, miért, kedve lett vol
na sírni. Úgy érezte magát, mintha csúfosan becsapták



volna... Később, növekvő éveiben, meg még azután is, 
felnőtt korában, sokszor felelevenedett benne, amit akkor 
érzett: úgy találta, akkor sejtette meg először, hogy a dol
gok bonyolultak, álruhában járnak, csalárdak és ijesztőek, 
egészen mások, mint amilyennek látszanak. És hogy ez 
szomorúsággal, félelemmel töltötte el. De hát hogy is hi
hetett olyasmit, hogy a bohócok mindig vidám ak...

Megfogta a hamutartót, és átvitte a másik' szobába: ne 
tudja meg nagyanya, hogy itt volt. És egyáltalán senki, 
hogy bárki is járt a házban. . .

1965.



Kisiklás 
után

Most már valahogy olyan az egész, mintha nem is velem 
történt volna. Mintha csak hallottam volna róla. Mintha 
semmi közöm se lenne hozzá. . .

De lehet, hogy ha Apa nem megy el tőlünk, meg se tör
ténik az egész. Mert akkor még Anya is más volt, nem olyan 
merev és aszott, és a szája se volt mindig olyan keskeny, 
szorosra préselt, mély, sötét ráncokkal a sarkában; meg a 
hangja se csattant fel mindjárt minden apróságra, meg sok
szor ok nélkül is. Akkoriban még nevetni is láttam néha. 
Igaz, Apával sohasem éltek valami jól, sokszor borzasztóan 
kiabáltak egymásra, néha még verekedtek is -  én ilyenkor 
mindig kiszaladtam a szobából, ki az udvarra vagy át a 
szomszédba - ,  és már előbb is, Apa hol elment a háztól, 
hol visszajött, úgyhogy mikor aztán egészen elment, Anya 
azt mondta, „jobb is így”, meg, „ne is jöjjön vissza töb
bet”, de azért én láttam rajta, hogy titokban visszavárja... 
Inni is akkor kezdett; munkából hazajövet sokszor egészen 
furcsa volt a tekintete, csak bámult valahova messze, mintha 
csak nézett, de nem látott volna. Úgy járkált a házban, mint 
aki oda se figyel arra, amit csinál. Először nem is tudtam, mi 
baja, csak később éreztem meg rajta az italt. Először szólni se 
mertem erről, később meg már engem küldött a boltba pálin
káért. Rendszerint egy negyedliteres üveggel hoztam ...

Amikor Apa elment, még iskolába jártam, de aztán 
gyárban kezdtem dolgozni, egy csomó szörnyen zajos szö
vőgép közé kerültem, néha tényleg kibírhatatlan volt a lár
ma, de máskülönben nem volt ott rossz, főleg eleinte, amíg 
új volt minden, elég sok érdekes pofa volt ott, de a hátam 
megfájdult és a karom elhalt, később meg már az egész 
unalmas lett, mindig csak a zaj, mindig csak ugyanaz,



ugyanaz... Sokszor alig vártam, hogy hazamehessek, ki
pihenhessem magam, szerettem volna rögtön ledőlni a dí
ványra, csak úgy ruhástul, és lehunyni a szemem, nem, 
nem aludni igazán, csak úgy ... de azért sokszor mégse 
mentem haza mindjárt, mert eszembe jutott, hogy Anya 
épp akkor érkezik haza a munkából, és megint csak pálin
káért fog küldeni, és újra csak nézni fog maga elé, ami en
gem irtó idegesít, ilyenkor legszívesebben földhöz vágnék 
valamit, vagy csak hangosan sikoltani szeretnék, mert ezt 
azért mégse lehet kibírni. . .  szóval, hát ezért nem mentem 
sokszor haza mindjárt, hanem csak lógtam az utcákon, né
ha egészen sötétedésig, meg azután is, vagy ha mégis ha
marabb értem haza, hát csak bekaptam valamit, és újra 
elmentem, néha nem is tudtam, hogy hova... Anya so
hasem kérdezte, hogy hol voltam vagy hová megyek, néha 
ugyan mondta, hogy túl sokat csavargók, de mintha nem is 
nekem mondta volna, talán nem is várt választ tő lem ... 
én pedig néha el se köszöntem, csak mentem, becsukva 
magam mögött az ajtót, ki az utcára, be a városba, a zsivaj
ba, a fények és az autók közé. . .  Néha egyedül kószáltam, 
néha más lányokkal, főleg azokkal, akiket az üzemből is
mertem, máskor meg fiúkkal, némelyikük este egészen 
hazáig kísért, átfogta a derekamat, összevissza szorongha
tott, megpróbált megcsókolni, de én rendszerint eltoltam 
magamtól, tudom is én, miért, pedig közben azért szeret
tem volna is, ha megcsókol, csakhogy ilyenkor mindig 
Anya és Apa jutott az eszembe, ahogy ők éltek, hogy foly
ton marakodtak, meg hát én elhatároztam, hogy nekem* 
nem kell senk i... De aztán az egyik, akit általában csak 
Gogónak hívtunk, és mint autószerelő dolgozott valahol, 
mégis megcsókolt, és mindenfélét mondott, hogy ő már rég 
odavan értem, meg m inden... Fene tudja, valahogy úgy 
jött, hogy hagyjam, csókoljon, pedig nekem ő nem is tet
szett különösebben, nem tudom, lehet, hogy csak kíváncsi 
voltam, vagy arra gondoltam, kész nevetség, hogy engem 
még meg se csókolt senk i... Másnap újra hozzám szegő
dött de én megmondtam neki, hogy ki nem állhatom, és 
menjen a fenébe.. .



. . .  Mert nekem akkor, és még sokáig, más valaki tetszett; 
egy technikus az üzemből. Már előbb is, mikor még egy szót 
beszéltem vele, csak úgy messziről; tetszett a hullámos haja, 
a barnás arcbőre, a szeme meg a szép egészséges foga, ahogy 
kivillan, ha beszél valakivel, aztán egyszer, mikor ebédszü
netben kijöttem a mosdóból, és éppen vörös volt a szemem 
a sírástól -  már nem is tudom, miért, néha csak úgy minden 
ok nélkül elbőgtem magam - ,  összetalálkoztam vele, és ő 
megkérdezte, hogy mi bajom, aztán beszélgettünk egy ideig, 
ott a mosdó ajtaja mellett, én az anyámról meséltem, meg 
hogy milyen rohadt otthon, ő meg bólogatott, láttam rajta, 
hogy ért mindent, aztán, mikor jelezték, hogy újra kezdődik 
a munka, hát csak megsimogatta az arcomat: „Semmi baj. 
Fel a fejjel, kislány”, aztán csak mentünk mind a ketten a 
dolgunk után. Igen, pontosan így mondta: „Semmi baj. Fel 
a fejjel, kislány”, tudom jól, hisz utána annyiszor elképzel
tem újra, ahogy mondja: „Fel a fejjel, kislány”, meg a tenye
rét is mindig ott éreztem az arcomon -  kicsit száraz tenyere 
volt, de mégsem érdes ... aztán, ha láttam, mindig újra sír
ni szerettem volna csak hogy újra megsimítsa az arcomat. De 
utána sokáig nem is beszéltünk egymással, ő talán el is felej
tette az egészet, én meg nem tudtam, hogy hogyan is kerül
hetnék megint a közelébe, meg tudtam is róla, hogy házas, 
és ez zavart, mert mit akarhatok én egy házasembertől... 
szóval tudtam, hogy az egész hülyeség, de mégis folyton ott 
járt a fejemben, néha akkor is eszembe jutott, ha egyáltalán 
nem is akartam. Meg sokszor elképzeltem, milyen jó lenne, 
ha nőtlen volna. . .

Aztán egyszer megint összekerültem vele. A gyárkapu 
előtt találkoztunk, a buszra vártam, amikor megjelent, a 
motorját tolta ki a kapun, megkérdezte, el vihet-e, leg
alább megspórolom a buszjegyet, én meg felültem mögéje 
a hátsó ü lésre ... Meleg nap volt, kicsit már esteledett, de 
még mindig meleg volt, ahogy ott ültem mögötte és a dere
kába kapaszkodtam, az állam meg minduntalan a vállához 
ütődött, néha meg a kabátjához értettem az arcomat, enyhe 
dohányszag érzett a ruháján, és ez valahogy olyan jó volt, 
meg az egész utca, minden más volt, mint m áskor... Ké



sőbb egy cukrászdában ültünk, kint a szabadban, egy fehér 
fémasztal mellett, habos süteményt rendelt és feketét, meg 
cigarettával is megkínált; először alig szólt valamit, meg én 
se igen tudtam mit mondani, hol engem, hol a csészéjét, hol 
a saját kezét nézte -  érdekes, kicsit szögletes, erős keze 
volt, a mutatóujja kicsit barna a dohánytól - ,  aztán egyszer
re beszélni kezdett: elmondta, hogy összeveszett a feleségé
vel, akivel különben sohasem is élt valami jól, az asszony el
ment, lehet, hogy el is válnak majd, még nem tudja biztosan, 
meg hogy a motorját el akarja adni, és autót venni helyette. 
Más mindenfélét is mesélt, a felét se értettem, mégis szíve
sen hallgattam a hangját, ahogy barnán dorombol felém, 
mert -  magam se tudom, mért -  valahogy a hangja is barna 
volt, éppúgy, mint a szeme, a bőre, a kabátja. . .  éppen csak 
a fogai voltak fehérek, amikor néha szomorúan elmosolyo
dott. Később aztán -  már egészen este volt -  arra kért, hogy 
menjek haza v e le ... Én nem tudom, nekem valahogy tet
szett, hogy így egészen nyíltan mondja, és nem ígér semmit, 
mint a többiek, akik mindjárt szerelemről meg házasságról 
beszélnek, meg minden, pedig én közben úgyis tudom, 
hogy.. .  Különben nem éreztem semmi különöset, az egész 
olyan volt, ahogy elképzeltem -  lehet, hogy mert először 
volt, meg talán féltem is, nem tudom - ,  csak éppen jó volt 
tudni, hogy vele vagyok, mert hát nekem már olyan régen 
tetszett, és én nem is gondoltam, hogy valaha i s . .. Aztán 
újra motorra ültetett és elvitt, nem messze a lakásunktól 
tett le, alig beszéltünk, csak éppen elköszöntünk egymás
tól, pedig én szerettem volna, ha mond valamit, hogy hol
nap hol találkozunk, vagy ilyesmit, de csak megsimogatta 
az arcomat, ugyanúgy, mint amikor azt mondta, „fel a fej
jel, kislány” .. .  És nem szólt másnap se, meg azután se, 
az üzemben direkt bujkált előlem, pedig én nem is futottam 
utána, csak éppen vártam, hogy odajöjjön hozzám, de 
mondom, nem jö tt . . .  később hallottam, hogy kibékült 
a feleségével. . .  Hát jó, gondoltam, nem baj, végül is ő ne
kem igazán nem ígért semmit, meg az is valami, hogy leg
alább egyszer. . .

De az igazság az, hogy eléggé kiborultam, csakhogy azt



senki se látta rajtam. Még csak nem is bőgtem vagy.. .  szó
val nem emlékszem, hogy bőgtem volna. Csak néha gon
doltam rá, hogy jó lenne elmondani valakinek az egészet. . .  
Anyának nem, tudtam, hogy agyonvágna, ha megtudná, mi 
történt, de más se volt, akinek szólhattam volna, nem vol
tam én úgy senkivel, meg aztán el is múlt, később már nem 
is fájt egyáltalán, inkább még jól is esett gondolni r á . . .  De 
ez már aztán volt, hogy újra Gogóval kerültem össze: igaz, 
sose volt éppen az esetem, de hát tudtam, hogy ő már rég 
odavan értem, meg nem is rossz fiú, én pedig nem szeretek 
egyedül lenni, mert az a legrosszabb... vagyis, gondoltam, 
miért ne?, most már úgyis m indegy... és nem is volt rossz 
vele lenni, most már egészen mást éreztem, csak hát én azt 
szerettem volna, ha a technikussal érzem ugyanazt, meg va
lahogy -  én nem tudom, hogy van ez, néha úgy is éreztem, 
mintha vele lennék.. .  H á t. . .  fura ez az egész. . .  na mind
egy . . .  Gogó eleinte azzal állt elő, hogy mi mind a ketten 
keresünk, megtudnánk éppen élni, csak lakás kellene, 
m eg ... szóval ilyenekkel jö t t . .. de én megmondtam neki, 
hogy én nem bírom az ilyesmit, és ha jóba akar maradni ve
lem, hát többet ne is szóljon e rrő l... Tudom is én, vala
hogy nem volt kedvem állandóan vele lenni. . .

Aztán Gogónak egyszerre be kellett vonulnia. Nagyon 
nem volt kedve hozzá, mindig is mondta, hogy mennyire 
irtózik ettől, meg talán engem is sajnált itthagyni. . .  egyre 
kért, írjak neki, meg is ígértem, ő írt is, de én nem vála
szoltam -  ugyan minek, hisz mondom, sohase voltam úgy 
oda érte - ,  még akkor se írtam, mikor megtudtam, hogy 
gyerekem lesz tő le . . .  Pedig lehet, hogy ha írok neki, nem 
történik az egész. . .

Először is el akartam menni a rendelőbe, hogy elintéz
zek mindent, de nem is tudom, miért, folyton halogattam, 
lehet, hogy féltem, aztán meg arra is gondoltam, hogy mi
lyen érdekes lenne, ha születne egy gyerekem, én meg öl
töztetném, füröszteném, meg minden, igazán muris lenne, 
és egy ideig még a gyárba se kellene menni, azok közé a 
süket, zajos gépek közé. . .  Persze Anyának nem szóltam 
semmit, amíg csak észre nem vette rajtam. Akkor aztán



rettentően szidott, rikácsolt, egész éles lett a hangja, 
mintha nem is az övé lenne, lekurvázott, már ahogy az 
ilyenkor szokás, össze is pofozott, de aztán többet nem is 
törődött az egésszel. Csak ha épp dühös volt rám valami
ért, hozta elő mindig ú jra . . .

A kórházba nem jött el hozzám senki, az egész idő alatt 
egyedül voltam. És mintha folyton vártam volna valakit: 
arra gondoltam, hátha Anya mégis bejön, pedig tudtam, 
hogy nem fog bejönni, és még valaki mást is vártam, ma
gam se tudom, hogy kit. Nem, Gogót nem vártam, nem is 
tudott az ügyről semmit, meg hát tudtam, hogy nincs is 
itthon, és ha mégis jött volna, nem is tudtam, mit mond
hatnék neki, nem is hiszem, hogy örültem volna, ha jön; 
inkább folyton a technikus járt az eszemben, elgondoltam, 
milyen érdekes lenne, hogyha megjelenne virággal a kezé
ben, mosolyogna, a fogai kicsit kivillannának, sokszor 
egész hosszú ideig, talán órákon át is, csak ezt próbáltam 
elképzelni, néha majdnem hittem is, hogy egyszer csak be
lép, pedig tudtam, hogy ez hülyeség, mert ő már igazán.. .  
mért jö n n e? ... biztosan nem is tudja, hogy mi történt ve
lem, és ha tudná is, mért érdekelné?. . .  talán mert egyszer 
vele voltam ?... De azért csak vártam valakire, már csak 
azért is, mert a többiekhez mindig jött valaki, ott pusmog
tak az asszonyok mind a férjükkel, kinn a folyosón az üveg
falnál, csak én voltam egyedül, mindig csak egyedül, a 
többieknek föl is tűnt ez, próbáltak is kérdezgetni, mért 
van az, hogy engem senki se látogat meg, pedig olyan fiatal 
vagyok, de én nem feleltem, csak elfordítottam az arcomat, 
és összeszorítottam a számat, vagy a plafont néztem, a fe
hér plafont, meg a lámpa fehér gömbjét, a fehér ágyakat, 
a fehér lepedőket, a nővérek fehér kö tő jé t... mert min
den olyan fehér volt, olyan rettenetesen fehér... Szóval, 
én nem szóltam senkihez egy szót se, s ez talán nem is volt 
jó, mert lehet, hogy ha beszélgetek valakivel, kitálalom az 
egész ügyet, akkor talán nem is történik sem m i... de hát 
én nem akartam, hogy sajnáljanak, mert az majdnem 
olyan, mintha kiröhögnének vagy kicsúfolnának, meg mit 
tudom én, és féltem is, ha beszélni kezdenék, egyszerre



nagyon kiborulnék, meg különben is: mi közük hozzá... 
így csak a kicsit néztem, mikor már megvolt, hogy milyen 
szeme van, éppen olyan, mint Gogóé, arra gondoltam, 
hogy később nagyon fog hasonlítani rá és ez valahogy ször
nyen nem tetszett nekem, mert hát én nem is buktam rá 
úgy igazán sohasem, meg az se tetszett, hogy lány, jobban 
szerettem volna, ha fiú lesz, mert hát egy férfinak mégis 
könnyebb, meg minden.. .  És valahogy nem éreztem sem
m it... Én nem tudom, valahogy azt hittem, hogy ez az 
egész valami különös lesz, hogy ki tudja, mit fogok érezni, 
de semmi, minden úgy maradt, mint előtte, csak éppen a 
kicsi volt ott mellettem, és nem is tetszett nekem a vörös 
arcával, idegesített, ha felsírt, néha egész összerándul- 
tam ... Meg valahogy féltem is tőle; már ekkor eszembe 
jutott többször, hogy én borzasztó hülyeséget csináltam ez
zel a gyerekkel, ezután még majd lélegezni se hagy, és min
dig otthon kell maradni vele, nem mehetek sehova miatta, 
ahogy megszoktam.. .  szóval, én nem tudom ...

Hazafelé a buszra is egyedül szálltam föl a gyerekkel. 
Borús, felhős idő volt, nem esett éppen, de minden nedves 
volt, akármelyik pillanatban újra megeredhetett, és erős 
szél is fújt, rajtam meg csak vékony ruha volt, az úton a 
buszig nagyon fáztam, meg még benn a kocsiban is, talán 
nem.is a szél volt az oka, inkább a hideg rázott. Miután 
jegyet váltottam -  éppen annyi pénzem volt, hogy kifizet
hettem - ,  csak leültem és összekuporodtam, nem szóltam 
senkihez, igaz, nem is lett volna kihez, nem törődött velem 
senki, a busz tömve volt, de én mégis egyedül voltam.. .  És 
minden olyan furcsa volt körülöttem, mintha semmi sem 
lenne igazán, csak én látnám a busz belsejét, az utasokat, 
az utcát, meg még a kicsit is, még akkor is, mikor sírni kez
dett, mert megint elbőgte magát, vinnyogva, de rekedten, 
szinte dühösen, mint a macska, ha a farkára lépnek, és én 
nem tudtam, mi baja lehet, éhes-e, vagy fáj valamije, meg
tapogattam, de nem volt vizes, sokáig rázogattam, amíg 
elcsendesedett... Közben a busz csak ment tovább, csak 
később vettem észre, hogy már elhagyta a megállót, ahol le 
kellett volna szállítom...  Erre aztán sietve leugrottam a kö



vetkező megállónál, egész odavoltam, amiért még elég 
hosszú utat kell megtennem visszafelé hazáig... mert ret
tenetesen fáradt voltam, és pénzem meg nem volt, hogy 
másik buszra szálljak. Lehet, ha nem tévesztem el a meg
állót, nem is történik sem m i...

Körülöttem már egész sötét lett, és a szél továbbra is 
fújt, meg az eső is szemerkélni kezdett, úgyhogy megint 
csak fáztam, még jobban, mint az előbb, az utcának meg 
mintha nem is akart volna vége lenni, mindig azt vettem 
észre, hogy még egy újabb sarkot kell menni hazáig. Néha 
azt hittem, eltévesztettem a járást, meglehet, el is téved
tem, körülöttem a házak egy cseppet se voltak ismerősek. 
Mintha a mi környékünkön jobban világítanák az utcákat, 
és a házak se lennének ilyen alacsonyak, elhanyagoltak...

A kicsi egy ideig hallgatott, de aztán újra sírni kezdett, 
megint olyan türelmetlen, rekedt, követelődző hangon 
é s . .. hiába csitítgattam, rázogattam, sehogy se akarta ab
bahagyni... Úristen, gondoltam, még csak ez hiányzott, 
és megint csak az jutott eszembe, micsoda marhaságot csi
náltam én ezzel a gyerekkel... Aztán megtapogattam, és 
éreztem, hogy újra vizes, jaj istenem, hiszen csak az előbb 
tettem tisztába, mielőtt a kórházból elindultam, arra gon
doltam, van még egy tiszta pelenka a táskámban.. .  akkor 
talán elhallgatna... Körülnéztem, hova is mehetnék ha
marjában, aztán megláttam egy sötét kapumélyedést: az 
utcán éppen nem volt senki a közelben, meg egészen sötét 
is volt már, és különben is, ha szerelmeskedni lehet egy kapu
mélyedésben, hát mért ne lehetne egy gyereket is tisztába 
tenni. . .  végül is mi van abban?.. .  De én nem is tudom, 
mért lett ez nekem egyszerre olyan fontos, hazáig igazán ki
bírhatta volna, meg én is kibírhattam volna... csak hát 
valahogy úgy hirtelen rám jött, hogy... n ahá t... szóval, 
hogy tisztába tegyem...

Letettem a kicsit a lépcsőre, lekuporodtam melléje, és 
kezdtem kioldani a pólya szalagját. Türelmetlenül rántot
tam meg -  fáztam, és szerettem volna mielőbb továbbmen
ni - ,  úgyhogy hirtelen elpattant, és a kezemben maradt. 
Kék selyemszalag volt. . .



...A ztán  egyszerre otthon voltam, de a kicsi már nem 
volt velem, s én nem is tudtam, hogy mi lett vele. Csak 
Anyát láttam előttem állni, és hallottam a hangját, ahogy 
kérdezi: „Hát a gyerekkel mi van?” , aztán a saját hango
mat hallottam: „Meghalt, mindjárt a szülés után”, majd 
megint Anyáét: „Hát, talán jobb is íg y ...” , de különben 
egész rendes volt, megkérdezte, fázok-e, és akarok-e egy 
csésze forró teát. Én mondtam, hogy igen, és gondoltam is, 
hogy jólesne, mert rettenetesen rázott a hideg, sokkal job
ban, mint kint az utcán.. .

. . .  Később a díványon ültem, és a teát kortyoltam, me
reven bámultam a csészébe, az meg egyre nagyobb lett a 
kezemben, először akkora, mint egy vödör, egy dézsa, 
majd mint egy kút káva, végül óriási kör lett belőle, végte
lenül nagy, belefért az egész világ...

Másnap délután Anya ébresztett föl; egészen addig alud
tam, nem is tudom, hogy nyomott el annyira az álom, nem 
emlékszem, hogy valaha is ennyit aludtam volna egyfoly
tában. Azt mondta, két férfi keres.

A folyosón vártak rám. Az egyik alacsony volt és köpcös, 
barnászöld ballonkabátot viselt, apró fekete bajusza volt, 
éppen csak egy kis piszok az orra alatt, a másik magasabb, 
de különben nem emlékszem rá. A nevemet kérdezték, és 
hogy nekem született-e gyerekem tíz nap előtt. Meg hogy 
hát hol v a n ... Én pedig mondtam, hogy meghalt, mire a 
ballonkabátos megjegyezte: „Ezt már tudjuk.” Aztán 
szólt, hogy menjek velük.

Ezután egy szobában voltam, ahol valami asztal állt, és 
rajta fehér lepedővel vagy inkább törülközővel letakarva 
valami -  odahaza mi a kenyeret szoktuk így letakarni. . .  
Megijedtem, de nem csodálkoztam.

A ballonkabátos megkérdezte, én tettem-e, erre én mon
dani akartam valamit, valami olyasmit, hogy én csak tisztá
ba akartam tenni, de egy hang se jött ki a számon.. .  Aztán 
csak bólintottam. Pedig nem is emlékszem sem m ire... 
Mondom, csak tisztába akartam tenni. . .



Hát szóval, ez volt. De azóta elég sok idő elmúlt m á r ... 
Meg valahogy olyan az egész, mintha nem is velem történt 
volna. Mintha csak úgy mesélték volna nekem. Mintha 
semmi közöm se lenne hozzá.

1965.



Egyszer.. .

Az előszobában megtorpant egy pillanatra. Az ajtó mö
gül kiszüremlő hangok, a fel-felcsapó nevetések kissé elbá
tortalanították. Apának vendégei vannak. Talán mégis dél
előtt kellett volna jönnie. Ahogy Anya m ondta... Csak 
h á t.. .  Akkor nem volt kedve... Meg későn is kelt fel, 
nem futotta volna az időből. És talán Apáék is későn éb
redtek: lehet, hogy a reggeli rumliba esett volna be, még ha 
déltájban érkezik is. Biztosan hajnalban vergődtek haza. 
Valami jó drága helyen lehettek. Amióta az öregnek ez az 
állása van, főleg drága helyekre já r . . .  Vagyis a délelőtt 
nem lett volna alkalmas. . .  Most viszont*... Aztán mégis
csak bekopogott.

A beszélgetést mintha hirtelen elvágták volna.
-  Á! Na, nézd csak!. . .  Te vagy az?
Apa feláll, és odasiet hozzá. Mosolyog. Kivillannak a fo

gai. Egyik aranykoronája szikrát vet a villanyfényben. Úgy 
viselkedik, mintha örülne neki. Pedig talán azt gondolja, 
miért m ost... Lehet, hogy csakugyan nem kellett volna, 
amikor ilyen sokan.. .

-  Boldog újévet, Apa.
-  Neked is, fiam ...
A leheletén kicsit érezni az italt. Nem nagyon persze. 

Nem, azt igazán nem lehet mondani az öregről. Hogy ép
pen piás lenne. Csak hát ma majd mindenkin érezni egy 
kicsit. . .  Na persze. És hát az igazi piások nem vesznek ko
csit maguknak. Azok nem. Különben remek kocsi. Tau- 
nus. Vadonatúj, látta a ház előtt. A kékesszürke lakkozása 
csak úgy ragyog. És a krómozott részei is szinte szikráz
n a k .. . Néhány napja hallotta csak a srácoktól: „A faterod



kocsit v e tt . . Persze most gratulálni kellene hozzá. Csak
ugyan . . .  De majd később.

Apja veregető kezét a vállán érzi:
-  Na látjátok, itt az én nagy fiam.
-  Azám. Alig ismerek r á . ..
-  Hogy megnőtt, amióta nem láttam ...
-  Kész ember m ár. . .
-  Hát bizony.. .  Múlik az idő .. .
A rátekintő arcok között vannak ismerősek: már máskor 

is látta őket itt Apánál. Vagy Apával menni az utcán. De 
vannak ismeretlenek is. Valószínűleg csupa autós pali. 
Mert még néhány kocsi áll a ház e lő tt. . .  És most mind őt 
nézik. Mintha valami különös látnivaló volna rajta. Meg
nőtt, na és? Olyan érdekes ez? Mások is m egnőnek... De 
csakugyan nem most kellett volna jönnie. Túl sokan van
nak itt. És mind őt bámulják.

-  Na, ülj csak le, fiam . . .  Ja úgy! Nincs szék. . .  Na, várj 
csak. Mindjárt hozok egyet.

Mégse most kellett volna jönnie. Még csak nem is beszél
het rendesen Apával. Igaz ugyan, hogy nincs is semmi kü
lönösebb mondanivalója. Csak éppen pénzt kellene kérni 
tőle. Mozijegyre. Mert azt a filmet okvetlenül meg kellene 
nézni. Mondják a srácok, hogy van benne egy je len et...

-  Na tessék, fiam.
-  Kösz, A p a ...
Erőteljesnek, szélesnek találja az apja hátát, amikor, 

hogy saját székét elhozza az asztal mellől, ismét elfordul 
tőle. És fiatalosnak látja az alakját. Csak a feje tetején ko
paszodik egy kicsit. Kerek tisztás az erdő közepén. Táboro
zásra ... Valahol olvasta, hogy a szerzetesek kiborotvál
tat ják a fejük búbját. Külön neve is van ennek a kis kopasz
ságnak, csak most nem jut eszébe. Persze Apa nyilván nem 
örül ennek, szívesen eltüntetné, ha lehetne. Látszik is, 
hogy igyekszik ráfésülni a haját. Persze h iába ...

-  Hát hogy vagy, fiam?
-  Kösz, jó l. . .  -  Újabban ez a szokása. Majd minden 

mondatát azzal végzi, hogy „fiam”. Mi a fenének mondja 
folyton? Azelőtt nem mondta. És vajon a másiknak, az új



nak is mindig így mondja? Érdekes lenne tudni. Nem, biz
tosan nem .. .

-  Megy a tanulás?
-  Megy. Mendegél. . .
-  Mendegél?
- H á t . . .  Félévkor valószínűleg lesz egy kettesem. A 

számtan.. .  De év végére kijavítom.. .
-  Remélem is.
-  Kijavítom. Biztosan.. .
És ha nem javítja ki? Nem éppen biztos, hogy ez olyan 

nagy csalódás lenne az öregnek. Cseppet sem biztos, hogy 
komolyan érdekli az ügy. Csak éppen kérdezi. Hogy kér
dezzen valamit. Mert mégsem ülhet csak úgy mellette. Ha 
már itt van.. .

-  Voltatok valahol az este?
-  A szomszédban. A tévét néztük.
-  Jó volt a műsor?
-  Hát úgy.. .  Lehetett rajta röhögni.
Süteményes tál tolódik az orra elé. Mögüle fiatal női arc 

mosolyog rá:
-  Szerbusz, nagylegény. Boldog újévet.
-  Boldog újévet.
-  Parancsolsz?
-  Köszönöm...
-  Na és hogy vagyunk?
A kezet, ahogy futólag megsimogatta az arcát, simának, 

puhának, melegnek érzi. És egy pillanatra forróság önti el. 
Kiszárad a torka. Szégyellj magát, és dühös is egyben. Mit 
vacakol? Tudhatná, hogy nem kisgyerek már. Ezt senki se 
kérte tőle.

-  Köszönöm, jó l . ..
Anya azt mondja, hogy egy kurva. Főleg így emlegeti. 

Na persze, azért nem muszáj, hogy az legyen. De minden
esetre álszent. Mindenáron kedves akar lenni hozzá... Vi
szont jó nő. Az nem vitás. Ha ránéz az ember, nem kell so
kat törnie a fejét: mindjárt világos, mért lépett le vele Apa. 
Tökéletesen megérti az apját. Mert hát Anyáról igazán 
nem mondható el, hogy valam i... Na nem: ez azért disz-



nóság... Az anya az más. Az embernek van anyja, és 
aztán vannak nők .. .  Az két különböző dolog.. .

-  Na, ne kéresd magad. Vegyél még egyet.
-  Köszönöm.
Legalább tizenkét évvel fiatalabb Apánál. Azaz ponto

san is tudja: tizenhárommal. . .  És jó mellei vannak.. .  Egy 
pillanatra Takács Zsuzsi jut eszébe: nem is tiltakozott iga
zán, amikor hozzányúlt. „Eredj a fenébe” -  mondta, de 
közben nevetett. Ilyen k is ... De mit akarhat egy ilyen jó 
nő egy ilyen öreg mukival, mint Apa? Mert ha meggondol
ja, mégiscsak öreg muki. És akkor még kocsija sem volt. 
Meg mérnök se volt még. Csak készült rá, hogy az legyen: 
sokszor hajnalig égette a villanyt. Ő pedig büszke volt rá; 
többször lelkesen mesélte a srácoknak, hogy az apja mér
nök lesz. És aztán csak jön egy ilyen n ő . . .  Na persze, talán 
az is számít, hogy Anyával csak kevés dologról tudott be
szélgetni. Minél többet tanult, annál kevesebbről. Leg
alábbis akkor, amikor egyszer megkérdezte tőle, ezt mond
t a . .. Érdekes, hogy sokan csak jó nőkkel tudnak beszél
getni. Mint a Krizsák faterja is: szintén tanult, aztán egy
szer csak talált magának egy jó n ő t. . .

-  Anyád hogy van?
-  Elég jól. C sak ...
-  Csak? Mi van?
-  Megint nem jár dolgozni. Felmondtak neki.
-  Ejnye. Nem is tudtam. Mióta?
-  Van már vagy három hete . . .  És egyelőre sehol sem

mi. ..
-  Na j ó . .. Majd megpróbálok találni neki valamit. Per

sze ez most nem könnyű... Ezt majd mondd is meg neki. 
És persze azt is, hogy üdvözlöm, és hogy újévre minden jót 
kívánok.

Az utóbbiról rögtön tudja, hogy nem fogja átadni. Csak 
fölidegesítené vele Anyát. És azt nem bírja, ha ideges... 
De mintha Apa is az lenne. Ha ideges, mindig így szívja a 
cigarettáját. Több ütemből álló, összetett szippantásokkal, 
erősen felizzítva a parazsat. Meg ahogy a homlokán megfe
szül a bőr. Már kicsi korában megtanulta, hogy ilyenkor



jobb nem szólni hozzá. Pedig most még barátságos is akar 
lenni. . .  Na igen: akar. És látszik rajta, hogy gondolkozik, 
mit is mondjon még neki. Mit is kérdezzen tő le ... Persze 
megkérdezhetné, mit szól a kocsihoz. Ez biztosan eszébe 
is jutott. De nem akarja, bizonyára nem. Pláne most, hogy 
arról van szó, Anya megint kipottyant a munkából. Pedig 
erre felelni is tudna: megmondaná, hogy klassz. Mert 
csakugyan az.

A szoba a vendégek karattyolásától hangos. Apa is bizto
san szívesebben visszaülne már közéjük. Csak hát úgy érzi, 
illene hozzá is szólni még egypár szót. Biztosan. Mint 
ahogy ő is mondhatna valamit. Akár szóba is hozhatná a 
kocsit: „Láttam a tragacsodat, Apa, rendes darab.” És hát 
gratulálhatna hozzá, ahogy akarta is. Csak úgy, hogy 
mondjon valamit. De maga sem tudja mért,’úgy érzi, Apát 
bosszantaná ez. Csúfolódásnak venné. Talán nem mutatná, 
de haragudna. Mostanában mintha nem mutatná, ha harag
szik. A múltkorjában, amikor itt járt, s egy kis időre egye
dül maradt, az asztalon levő dobozból kivett öt cigarettát, 
és zsebre vágta. Aztán mikor Apa visszatért, biztos volt 
benne, hogy rögtön észreveszi a hiányt. A cigaretták mint
ha égették volna a zsebét. De nem szólt egy szót se. Pedig 
ő közben szinte érezte a saját sápadtságát, majdnem szé
dült. A cigarettákat legszívesebben visszatette volna, de 
nem nyílt rá alkalom. Annál inkább fellélegzett, amikor 
végre elszabadult. A cigarettákat később barátian meg
osztotta Török Sanyival. Az ízüket már élvezte; félelme ad
dig rég elszállt. De Apa nem szólt később sem, bár észre 
kellett vennie, mennyire megcsappant hirtelen a doboz tar
talma. Pedig talán az lenne jó, ha haragudna. A kocsi miatt 
meg éppen kellene is, hogy bosszankodjon. Megérdemel
né. Mert talán el is rejtené előle, ha tudná. Éppen ezért 
kellene neki gratulálni, úgy, ahogy akarta, kicsit gúnyosan. 
De mégse szól. Minek? Ugyan minek nyavalyogni folyton 
azzal a tragaccsal? Vett magának, és kész. Hát aztán? 
Olyan nagy dolog az? Lehet, hogy egyszer neki is lesz. Ha 
elvégzi az iskolát, csakugyan beáll abba az üzembe: kita
nulja a szakmát, aztán dolgozik. És ha már igazán belejött,



kimegy valahová külföldre. Mert hogy a melósok főleg 
onnan hozzák a kocsikat. A kapitalizmusból. . .  De az is le
het, hogy egyszer mérnök lesz ő is. Most ugyan nincs kedve 
a tanuláshoz, de lehet, hogy később megjön. Mint Apá
n a k ... De azért mégis mondani kellene neki valamit. 
Mondjuk, megkérdezhetné azt is, hol van Bandika? A 
„másik” gyereke. Miért nem látja itt? De azt is minek? Ez 
még csak nem is érdekli. És minek kérdezzen olyat az em
ber, ami nem érdekli? Csak hogy jártássá a száját? Lehet, 
hogy Apa is így gondolja, ezért hallgat.

-  Kérsz még valamit?
-  Nem. Kösz. Ma már épp eléggé megtömtem magam.. .  

Lassan megyek is.
-  Ráérsz még. Hová sietsz?
-  Csak úgy.. .  Anya vár.
-  Várj! Kikísérlek.
A mögöttük becsukódó ajtó letompítja a vendégek lár

máját. Sietne kifelé az előszobán át. De a vállára nehe
zedő kéz visszatartja.

-  Te, várj c sak ... Hogy álltok o tthon?... Már úgy ér
tem, anyagilag.

- H á t . . .
-  Na, szóval ezt mindenesetre add át neki. Biztosan tud

tok neki helyet találni. . .
-  Kösz. -  A két ötezres még egészen friss, ropogós, mint

ha most került volna ki a nyomdából. Sietve a kabátzsebé
be gyűri.

-  Vigyázz, nehogy elveszítsd.
-  Nem, dehogy.. .
Ez azért rendes tőle. Rendes, mert nem lett volna neki mu

száj. Mert úgy „terven felül” történt. És lehet, hogy a má
sik nem is tudja. Biztosan nem. És ez jó, mert kitoltak ve
le . . .  Valamit mondani kellene. Azt, hogy ez rendes volt. . .

-  Hát akkor. . .
Ahogy felpillant, az arcot ismét türelmetlennek látja. 

Mégse most kellett volna eljönni. . .
-  Apa, gratulálok a kocsidhoz -  ugrik ki belőle hirtelen, 

minden előkészület nélkül.



-  J a . .. Láttad?
-  Igen. . .  Nagyon rendes. . .
-  Örülök, hogy tetszik. Majd elviszlek vele egyszer.
-  Az jó lesz ... Na szerbusz, Apa.
-  Szerbusz, fiam.
Apró, kristálykemény hószemcséket érez az arcán. A 

szemét csípik. Idefelé jövet még nem esett. Ronda idő van, 
állapítja meg. A kékesszürke Taunus előtt mégis újra meg
áll: az utcalámpa fénye éppen ráesik. Nem állja meg, 
hogy kezét végig ne húzza a motorházon; egyujjas, kötött 
kesztyűje átnedvesedik tőle. Rendes darab, csakugyan ren
des. És Apa megígérte, hogy elviszi egyszer... Csak ép
pen miért mondta, hogy „egyszer”?

Néhány lépést már eltávolodott a kocsitól, amikor ez 
eszébe jutott. Mért egyszer? Biztosan úgy gondolta, hogy 
hát hadd örüljön -  egyszer. Egyszer!. . .  Lába előtt egy ka
vicsot pillant meg. Felveszi. Keményen szorítja az ujjai kö
zött. Heves kívánság fogja el: uram isten, mért lenne olyan 
jó beverni a kocsi ablakát? Hallani az üveg csörömpölését? 
De aztán mégis más irányba hajítja. Legyen boldog vele, 
süsse meg a tragacsát... És hát az is lehet, hogy csak úgy 
mondta, hogy egyszer. V életlenül...

Meglehetősen messze járt már, mikor eszébe jutott, 
hogy a mozipénzt elfelejtette. Pedig ott az előszobában 
még alkalom is nyílt volna rá. Biztosan adott is vo lna... 
De visszamenni már késő, és nincs is kedve hozzá... Per
sze a trafikban felválthatná az egyik ötezrest. . .  Csak hát 
Anya aligha hinné el, hogy Apa nem kerek összeget adott. . .

1967.



Férfiak

i.

A park végében összegyűlt társaság rögtön látta, hogy 
Galambos ma ismét valami meglepetéssel rukkol ki. Egy
ből az arcáról leolvasták. Sőt már messziről megsejtették, 
még mielőtt az arcát láthatták volna: már a mozdulatai is 
ezt sugározták, a magabiztos lépései, ahogy feléjük közele
dett. Az arca meg különösen más volt ilyenkor -  céltudatos 
és ünnepélyes. Egészen más, mint mikor „csak úgy” jelent 
meg köztük. Amikor tőlük várt indítványt, ötleteket. 
Ilyenkor zavarban voltak, kellemetlenül érezték magukat, 
mert nekik kellett előállni valamivel. És tudták, akármi le
gyen is az, Galambos csak legyint rá, ajkát biggyeszti, az 
orrát fintorgatja. Süketek, málék, hátulgombolósok, ha vé
letlenül nekem nem jut eszembe semmi, megrühesedhe- 
tünk az unalomtól. . .

Egészen más volt így. Már ahogy hosszú, felnőttes léptei
vel közeledett, messziről előreküldte a szenzáció szelét. 
Meg a hátratett kezéről is látszott, hogy rejteget valamit. 
Gyakran dugott a háta mögé különféle kisebb tárgyakat. 
Mindenféle apró holmit: egy doboz cigarettát, fél- és egé
szen meztelen nőkről készült fényképeket; egyszer egy gumi
óvszert . . .  Mindezt rendszerint már korábban kiszedte a 
zsebéből, mielőtt még a látókörükbe került volna. Csak 
hogy megkérdezhesse: -  Találjátok ki, mi van nálam?! -  
Ha keze a zsebben volt, többnyire semmi sem volt nála.

A társaság tartóztatta magát. Ott maradt ülve a fűben. A 
legtekintélyesebbek restellték rögtön kimutatni, mennyire 
föl vannak villanyozva, mások viszont hozzájuk igazodtak. 
Inkább önkéntelenül, mintsem akarattal. Csak Sipirc 
ugrott rögtön talpra izgalmában.

-  Hoz valamit -  kiáltotta lelkendezve. A legkisebb volt



közöttük. És a legtürelmetlenebb. Nehezen tudott hangot 
nem adni türelmetlenségének. Élesen kukorékoló, mutá- 
lástól még romlatlan hangon ismételte: -  Hoz valamit. 
Szent, hogy hoz valamit.

-  Látjuk. Nem csak neked van szemed. -  Ez Benda volt, 
afféle második ember a brancsban. Galambos bizalmija, 
akivel közös titkaik voltak. Ennek ellenére, Galambos tá
vollétében, ha azt tapasztalta, valaki túlzott lelkesedéssel 
emlegeti barátját, rendszerint lehűtötte.

De Sipirc nem bírt magával.
-  Gyerünk, szaladjunk eléje. Nézzük meg.
-  Talán csak kibírod, amíg ideér?
-  Jó vicc. Kibírom...
Sipirc állva maradt. Tudta jól, hogy neki Galambos úgy

sem mutatná meg, akármi legyen is nála. Inkább csak meg
tűrt személynek számított, amolyan lógós volt a csapatban. 
De úgy érezte, Galambos túlságosan lassan jön. Szántszán
dékkal és kibírhatatlanul lassan közeledik csak.

-  Lefogadom, akármeddig találgatjátok is, mi van ná
lam, akkor se jöttök rá. Ha belegebedtek, akkor sem.

Félkörben állták körül. Tizennégy izgalomtól parázsló 
szem meredt rá. Kék, szürke, fekete szemek. Galambos 
szilárdan hitte, hogy arca nyugodt és kifürkészhetetlen. 
Mit sem árult el korábbi izgalmából. Sőt, majdnem azt hit
te, nem is volt izgatott. Kezdetben sem, egyetlen pillanatig 
s e . ..

-  Na, gyerünk. Mi van nálam?
Az első válasz kissé késve érkezett. Senki sem vállalja 

magára szívesen az első, szinte bizonyos melléfogást.
-  Csúzli?
-  Víz.
-  Hülye! Csúzli. Nagy eset volna.
-  Cigaretta?
-V íz .
-  Tranzisztor?
-V íz .
-  Pipa?



-  Lópikulát. Én tudom: megint valami fénykép. Valami 
jó k is ...

-  Víz. Estig se találjátok ki. Estig se.
-  Mondd meg!
-  Még egy kicsit. Még öt percig. Aztán megmondom. 

Na, folytassátok.
-  Ló vakaró.
-  Csizmahúzó.
-  Melltartó.
-  Tengeralattjáró.
-  Marhulás nincs. Ez komoly. Tovább!
-  P á . . .  pálinka?
-  Víz.
-  Pisztoly?
-  Nincs is nála semmi. Ugrat bennünket.
-  Föl a kezekkel!
-  Na. Mondtam, hogy pisztoly.
-  Nem pisztoly, hanem revolver.
Néhány másodperc után fogták csak fel igazán a helyze

tet. Senki se tudta volna megmondani, melyik szájról röp
pent el elsőnek az elragadtatás szava: -  Ez igazi. -  Még ta
lán aki kimondta, az sem.

-  Fenét igazi.
-  Majd mindjárt meglátod, mennyire igazi, mindjárt 

meglátod.
Az arcokra most már szinte az erotikus telítődés fokág 

elérő izgalom ült ki.
-  Mutasd.
-  Ezt neked. -  Galambos bicepsze domborodva ugrott 

össze az inge alatt. -  Nem gyerek kezébe való.
-  Csak egy kicsit. Csak nekem.
-  Neked se. Senkinek. Láthatjátok, de egy ujjal se nyúl

hattok hozzá.
Benda arcán érezhető a megbán tót tság. Ezt azért még

sem várta. Hogy neki se. Hogy őt is úgy kezelje, mint a töb
bieket. Mint a taknyosokat... Beavatottságát felfedő kér
désével a nivelláltságnak ezt a látszatát igyekezett eltün
tetni:



-  Hát mégis elhoztad?
-  Látod. El.
-  Hogyan férkőztél hozzá?
-  Az öreg nyitva felejtette a fiókot.
-  Az öregedé?
-A h a .
-  Mióta van neki?
-  Á, már régóta.
-  És minek neki?
-  Csak. Hogy legyen. . .  Szükség lehet rá. Mindig történ

het valami. És hát szereti.
-  Szereti, azt elhiszem. Én is szeretném.
-  Meg van töltve?
Galambos kihúzta a tárat. A fényes acélkúpokat és a sár

gán csillogó apró rézhüvelyeket a hipnotizáltság láthatatlan 
huzalai kapcsolták össze a rájuk meredő tekintetekkel. Ti
zennégy láthatatlan pókhálófonal futott össze egyetlen cso
mópontba.

-  Csőre is?
-  Az öreg sose tölti csóré. Nem ajánlatos.
A tár kattanva a helyére került. Azután csend lett. A 

megilletődöttség csendje.
-  És most? -  kérdezte aztán valaki.
-  Semmi most. Láttátok. Kész.
-  Lőjél egyet. -  Csak hogy lássák, hallják a lövést. Hogy 

ő maga lőhessen, kérni sem merte senki.
-  Jó lenne, mi? Mert erre nem ti fizetnétek rá.
-  Csak egyet.
Galambos a zsebét simogatta. Arcán látni lehetett, amint 

apró, de fokozatosan erősödő belső szeizmikus rengések 
ingatják meg nemrég még sziklaszilárdnak hitt ellenállását. 
-  Meghallanák a lövést -  mondta kissé bizonytalanul.

-  Nem itt gondolom. Valahol másutt.
-  Csakugyan, gyerünk innen.
-  Hova?
-  Ki az akácoshoz. Arrafelé nemigen járnak.
-  Kár pazarolni a töltényt.
-  Csak egyszer, Gambi, csak egyszer.



Galambos a fogát szívta. Megrögzött szokása volt, ha 
töprengett valamin:

-  De mit ér az egész? Durran, és kész. Mért olyan nagy 
csoda az?

-  Hát csak.. .
-  Az lenne az igazi, ha kinyírnánk valakit, igaz?
-  Az hát. Csak úgy érdekes. -  Galambos hangja most 

mélyebbnek tetszett a szokottnál. Talán a komoly, elszánt 
meggyőződés okozta ezt. És nagyon határozottnak is tűnt, 
olyannak, amilyennek a többiek látni szerették: merész
nek és elszántnak. Az arcok belesápadtak az izgalomba, a 
várakozásba. Galambos most már úgy érezte, hogy nyújta
nia is kell valamit. -  Vagy, ha nem is valakit, hát legalább 
valamit -  tette hozzá.

-  Egy kutyát -  ajánlotta valaki.
-  A temetőcsősz kutyáját. A drótkerítésen át.
-  Okos volnál, mi? És ha meglátnak? Vagy ha meghall

ják a lövést és kijönnek? Még mielőtt elszelelnénk?
-  Az akácos közelében biztosan találunk valami kóbor 

kutyát.
-  Kérdés, hogy találunk-e.
-  Biztosan találunk. Gyerünk.
-  Nekünk van egy rühes macskánk. A faterom úgyis azt 

mondta, hogy föl kellene akasztani, m ert...
A tekintetek most Csapó felé fordultak: göndör haja a 

homlokába csüngött; állán, nem messze a szája szögletétől 
sárgán világított egy pattanás. Az ötlet mintha csak ebből 
szikrázott volna.

-  Te, ez nem is rossz. Hozd el.
-  Csak nem tudom, megtalálom-e.
-  Ugorj haza és nézd meg.
-  De megvártok itt?
-  Az akácosban. Oda hozd inkább.
-  De ugye nem lősz addig? Egyet se?
-  Egyet se.
-  Becsszó?
-  Egyet se, ha mondom. Na indulás.
-  És siess.



-  Tíz perc múlva ott leszek.
A csapat a bokrok közt indult útnak. A kőrisbogár-illatú 

orgonabokrok és a parkot határoló téglafal közötti keskeny 
csapáson érdekesebb törtetni, mint egyszerűen az úton 
menni. Pedig Galambos zsebe elrejti a revolvert: nyugod
tan mehetnének ott is. De ez így mégis más. Vadabb, tit
kosabb és tilosabb.

-  Biztosan nem találja meg.
-  Biztosan nem. Nem lesz szerencsénk.
-  Akkor találunk valami mást.
-  Madarat.
-  Revolverrel? Az aligha megy.
-  Majd csak találunk valamit.
-  Találunk, persze.. .

II.

A fűben hevertek. Ki hason, ki oldalt, és az utat nézték. 
Jó fél óra elmúlt már, de Csapó még nem mutatkozott. 
Csak Galambos feküdt hanyatt, felhúzott lábakkal, tarkója 
alatt összefont kézzel. Az eget bámulva. Mint aki nyugodt, 
mint akit az egész ügy nem is túlságosan érdekel, és csakis 
a többiek kedvéért csinál mindent. Látszólag az égen ciká
zó fecskék szemléletébe merült el. De a többiek is inkább 
lustának, ernyedtnek látszottak, magukba fojtották az iz
galmat. Külön-külön mindegyik nyugodtnak hitte a többit, 
s ezért szégyellte kimutatni várakozásteljes nyugtalanságát. 
Kivéve Sipircet, aki folyton izgett-mozgott, minduntalan fel
ugrott, előreszaladt, meztelen lábával felkavarta a dűlőút 
vastag, finom szemű, kocsikerekektől szétőrölt, száraz ló
piszokkal elkeveredett porrétegét. -  Nem jön -  jelentette 
aztán, anélkül, hogy kérdezték volna.

Végül mégiscsak feltűnt Csapó zömök alakja, kibukkant 
a jegenyék sora mögül. Messziről látták már, hogy a zsák 
elevenen ficánkol a hátán.

-  Nem találtam mindjárt. Már azt hittem, hiába mentem. 
De aztán előkerült.

Ezúttal Csapó lett a csomópont. A pattanás -  piros udva



ros, apró, sárga nap -  mintha még jobban virítani kezdett 
volna az álián, amikor látta, micsoda izgalommal veszik kö
rül.

-  És most?
-  Nyisd ki a zsákot.
-  Nem olyan egyszerű az. Elszalad.
-  Nem baj. Gambi majd utánalő.
-  Nem fogja eltalálni.
-  Ne féljetek. Nem fog elszaladni. Szelíd ez.
-  Elszalad. Majd meglátod. Minket nem ismer.
-  A zsákon keresztül. Az lenne a legegyszerűbb.
-  Lenne eszed. Kilyukasztani és összevérezni a zsákot. 

Azt vissza is kell vinni. Nem is tudják otthon, hogy elhoz
tam.

-  És úgy nem is érdekes. Nem látsz semmit.
-  Na, nyisd csak ki. És fogd ... Ne félj, nem talállak el. 

Egészen közelről lövök majd.
-  A fülébe lőj. Úgy rögtön kész lesz.
-  Ne tanítsd apádat.
-  Ez a kutyákra vonatkozik.
-  Vonatkozik á macskákra is. Minden állatra. Te sem kö

szönnéd meg, ha a füledbe kapnál egyet.
-  Na, nyisd már ki.
-  A fene ezt a madzagot. . .
A csomó végre enged, a macska kidugja a fejét. Mene

külne, de a rákapcsolódó kezek szorítása nem engedi. így 
csak tágra meredt szemekkel néz. Nyávogása valahogy egy
szerre hat riadtnak, kérdőnek, panaszosnak is. Fekete bun
dáján moly rágta, pörsenéses tisztások.

Két kimeresztett, sárga szemével egyenesen Sipircre né
zett. A gyereknek úgy tűnt, mintha mondani akarna neki 
valamit. Ő is szeretett volna megszólalni. De néma maradt.

-  Várj. Ne m ost... Nagyon ficánkol... Meg kell nyug
tatni . . .  N a . . .  n a . . .  Cicukám... Nyugodj meg. Nincs sem
mi b a j. . .

-  Csak elküldünk a másvilágra.
-  Fogd be a szád. Ez jó macska volt.
-  Elhiszem. Megfogta az egeret, ha odavitték neki.



-  De igenis jó macska volt. Ha nem volna rühes. . .  Na ci- 
cukám.. .

Sipirc nem értette, miért kell egyszerre nyelnie:
-  Egészen szép macska -  szólalt meg, mintha csak han

gosan gondolkodna. -  Nem is rühes. . .
-  Te vak vagy talán?
-  De ki lehet gyógyítani. A patikában lehet rá kenőcsöt 

kapni.
-  Macskarühet nem lehet kigyógyítani.
-  De lehet.
-  Kivégezni akarunk vagy gyógyítani?
Csapó tovább simogatta a macskát. Az kissé mintha 

megnyugodott volna, tekintete már inkább csak enyhén 
csodálkozó volt. Csapó mégsem mert lazítani a szorításán: 
ismerte a szabadulni akaró macska taktikáját; hogy úgy 
tesz, mintha minden rendben lenne, de közben a fogás 
gyengülését várja. Amikor Galambos golyót ugratott a cső
be, éppen egyikük sem szólt: valamennyien tisztán hallot
ták a kattanást.

Sipirc még mindig ugyanott ült. Szemben a macskával. 
Az állat egyre csak nézett rá:

-  Ne, Gambi, ne.
-  Fordulj el, ha nem bírod nézni.
-  Én nem bírom? Ki mondja azt? -  Sipirc erőszakkal tág

ra meresztette szemét. Fogát összeszorította. Úgy várta a 
lövést, mint mikor az injekcióstű már behatolt a combjába, 
és a fecskendő megnyomása utáni nyilalló fájdalom minden 
pillanatban bekövetkezhet.

A kis kaliberű fegyver dörrenése kisebb a vártnál. In
kább csak pukkanás. Alig nagyobb egy felfújt és falhoz vert 
zacskó hangjánál. A macska kiugrott Csapó kezéből. Hány
kolódott. Vére a fűszálakra kenödött. Lábainak rángása se
hogyan sem akart megszűnni.

-  Eressz bele még egyet.
-  Fölösleges. Már kész.
Benda lábával megbökte a tetemet:
-  Már nincs benne élet.
-  Circum dederum .. .



Csapó arca sápadt volt. És zavart is kissé. Látszólag min
den figyelmét a karjának szentelte, amelyen csíkban folyt a 
vér.

-  Ez a tied vagy a macskáé?
-  Az enyém.
-  Megkarmolt?
-  Semmi az egész.
-  A Sipirc sír -  mondta valaki.
-  Tényleg. Picsog.
-B ő g .
-  A szaros.
Sipircből vékony, vinnyogó hang tört fel. Pedig nem 

akarja. Nem akarja, nem akarja, nem akarja.
-  Mit bőgsz, te hülye?
-  Eredj haza a mamukádhoz.
-  Mars haza! És többet velünk nem jössz. Nem való vagy 

közénk. Nem való vagy, érted?
-  Rúgja már seggbe valaki, hogy tudja, mért bőg.
-  Mars haza!
-  Pucolás! Gyerünk! Egy-kettő!. . .

III.

-  Mi az? Miért nem eszei?
-  Nem vagyok éhes.
-  Beteg vagy? Fáj valamid?
-  Nem.
-  Akkor mi bajod?
-  Semmi.
-  Ma egész délután ilyen volt. És korábban jött haza, 

mint máskor.
-  Bántottak a többiek? Megvertek? Elzavartak?
-  Nem.
-  Hát akkor? Máskor te nem szoktál ilyen korán haza

jönni.
-  Most hazajöttem.
-  De valami oka csak van?
-  Semmi.. .  Csak unalmas volt.



-  És most ezért nem eszel?
-  Nem ezért. Nem vagyok éhes.
-  Mondd meg, ha bántott valaki.
-  Nem bántott senki.
-  Akkor mért vágsz pofákat?
-  Nem vágok pofákat.
-  Látom rajtad.
-  Valami baja van, az biztos. Sírva jött haza. Sokkal ko

rábban, mint máskor. De hiába kérdezgettem.
-  Ide figyelj, kisfiam. Mondd meg szépen, mi bánt. 

Mondd meg, ha valami baj van.
-  De nincs semmi. Semmi.. .
-  Mondd meg. Tudni akarom.
-  Hagyd. Ha nem akarja megmondani, hagyd.
-  Na de azt szeretném én látni, hogy ne mondja meg, ha 

kérdezem. Ki vele! Mi bajod?
-  Semmi.
-  Engem te ne bosszants, hallod!
-  Hagyd. És ne kiabálj a gyerekre.
-  Te ne szólj bele. Ez a mi dolgunk. Férfiaké, igaz?... 

Na, egy-kettő, mondd meg szépen, mi történt ma délután? 
Mert valami történt, az biztos.

-  Nem történt semmi.
- T e ! . . .

1968.



Eláll
az eső

Arcomra finom permetben hullik az eső. Alig érezhető 
csiklandozással. A cseppeket szinte nem is észlelem, csak a 
nedvességet a bőrömön. Vagy a könnyeim ?...

Szó sincs róla: előre felkészültem mindenre. Mondhatni, 
örülök, hogy az egész véget ért. Mást úgyse tehetek ... 
Csak éppen káromkodni szeretnék: hangosan, mocskos szá- 
júan, véget nem érőn. Mindenki füle hallatára...

Arcomra finom permetben hullik az eső. Körmeimet te
nyerembe vésem.

Az ég. ólomszürke. A cseppek láthatatlanul válnak ki a 
felhőkből, észrevétlenül ereszkednek ránk. Nesztelenül, le
begve, mint parányi léggömbök. Ránk telepszenek, fátyol
ba vonnak.. .

. . .  Micsoda baromi július. Októberré varázsolt, novem
berrel keresztezett. Zakóban és pulóverben is fázom, a 
nedvesség a csontjaimba issza magát. Erre mondják, hogy 
„ilyen nincs” . .. Pedig stílszerű; mintha megrendelésre ér
kezett volna. Megadja az esemény hangulatát, megfelelő 
kulisszákat képez hozzá: szürke egyenruhába bújtat min
dent, eláztatja a koszorúk szalagjait... Furcsa, szinte mu
latságos, hogy így összejött. Mégis, napsütésben talán hinni 
tudnám, hogy ez is véget ér egyszer. Az ácsorgás a nyitott 
sírnál, a részvétnyilvánítások, a szipogás körülöttem ...

Arcomra finom permetben hullik az eső. Oldalt pillan
tok.

.. .Jutka egyenesen áll. Mereven. Ha akarom, dermed
tem Sápadt. Arca feketéből körülövezve, valami meghatá
rozhatatlan, kicsit zöldes szürkeséget kap, valószínűtlenül 
keskenynek látszik. Szeme karikás, de nem kisírt. És szá
ra z ... Igyekszem úgy nézni rá, hogy ne vegye észre. Nem



szabad a szemébe nézni. Nem szabad, mert átszakíthatok 
valami finom hártyát. És ettől rettegek. . .  Jó, hogy így tart
ja magát, hogy ennyire e rő s ...

. . .  Persze az kellene most, hogy zokogjon. A haját tépje. 
A körülötte állók alighanem ezt is várják tőle. Egészen biz
tosan .. .  Végül is egy temetés érdekessége éppen abban 
van: figyelni, mekkora és mennyire őszinte a gyászolók két
ségbeesése. Mégha nem is hiszem, hogy ezt az utóbbit most 
bárki kétségbe vonná... De akárhogy legyen is: örülök, 
hogy Jutka nem rendez jelenetet. . .

.. .Bár, ha meggondolom, mégis furcsa, hogy tegnap is 
ugyanilyen könnytelen és merev volt. Tompán és kifejezés
telenül nézte az idegenné vált, püffedt kis arcot a kórházi 
ágyon. Mint valami tárgyat, amihez semmi köze sincs, ami 
soha nem volt az övé. Hát normális ez?. . .  És én? Normá
lis vagyok? Normális-e minden helyzetben nyugodtnak ma
radni? .. .

-  Furcsa, högy az anyád nem jött meg -  mondtam neki út
ban idefelé. A kis ravatal már készen vár ránk a halottas
házban. Csodálkoztam, hogy egyedül látom.

-  Nem furcsa -  felelte. -  Nem küldtem el a táviratot.
-  Hogyhogy nem küldted el? -  Minden intézkedést ma

gamra vállaltam a temetés körül. Csak a táviratot hagytam 
rá. ő  akarta így.

-  Nem akartam, hogy jö jjön .. .
-  Miért nem?
-  Jobb, ha nincs i t t . .. -  Furcsa élénkséggel mondta el, 

hogy már gyerekkorában nem szívesen vett részt temetésen 
az anyjával. Főleg, ha rokon halt meg. -  Nem bírtam a sí
rását. Azt, hogy kötelességének érezte hangosan jajveszé- 
kelni. Borzalmas lenne, ha most is ezt ten n é ... -  Szótla
nul bólintottam, nem néztem a szemébe. Hirtelen arra gon
doltam, mennyire hasonlít hozzám, mennyire ugyanúgy 
gondolkodik, mint én. És egyszerre valami melegséget 
éreztem iránta. „Miért is váltunk el tulajdonképpen?” -  ju
tott eszembe. Nem is először...

.. .Mert korábban, ha Mártikát meglátogattuk a kórház^ 
bán, többször kérdeztem ezt m agam tól... Eleinte csak



összefutottunk a betegágyánál, később előre megállapod
tunk, hogy útban hozzá, hol találkozunk. És mindig akadt 
beszélni valónk: kihez forduljunk, hová próbáljunk be
utalót k ijárni... Eközben kezdtem arra gondolni, hogy 
amíg együtt voltunk, valójában nem ismertem igazán. 
Egyetlen közös gondolatunk sem volt. Később pedig, a vá
lás után, amíg csak Mártika beteg nem lett, alig néhány 
szót váltottunk egymással. Nem barátságtalant, sérelmeket 
felhánytorgatót, csak érdektelent. Főleg, ha a gyerekért 
mentem, hogy kis időre elvigyem magamhoz. Egy-egy dél
utánra rendszerint... Azok a délutánok! Ha elgondolom, 
hogy Mártika mennyire szerette ezeket a délutánokat! 
Boldog volt, mint aki megtiszteltetésnek veszi, hogy velem 
leh e t... Fagylalt, mozi, jó idő esetén séta a parkban, 
a nagy pöttyös labda kergetése a fűben. Ha meg esett, hi
deg volt, visongó hancúrozás a szőnyegen, hempergő visz- 
szagyerekesedés. . .  Elég, semmi értelme, fél éve tudom 
már, hogy ez lesz, elég idő, hogy kellőképpen preparáljam 
magam.. .

Arcomra finom permetként hullik az eső. Tompa puffa
nások. A szabályok szerint ez a zenit. Ilyenkor kell kitör
n i . .. Nem nézek Jutkára: maradjon csak érintetlen a hár
tya. Remélhetőleg az is marad: mindjárt vége a göröngyhul- 
lásnak.. .

...V agy ő is preparálta volna magát? Rég tudná, amit 
én? . . .  Amikor elhoztuk a klinikáról, a főorvos csak nekem 
mondta meg. Tehetetlen, fanyar, sajnálkozó mosoly. Ru
tinmosoly, rutinsajnálkozás: „Megtettünk minden tőlünk 
te lh e tő t...” Már nem emlékszem, hogy mondta-e, vagy 
csak az arcán látszo tt... De én megtettem mindent. Alig
hanem sikerrel. Mert mégsem lehet, hogy Jutka ne gondol
ta volna komolyan, mikor így beszélt: „Ugye, most sokkal 
jobban néz ki? Ugye, meghízott? Egészen gömbölyű a kis 
a rc a .. . ” Azt hiszem, meggyőzően Helyeseltem, kell, hogy 
legyen bennem egy adag színészi tehetség is . . .  Még ha cso
dálkoztam is: ne venné észre, hogy amit lát, nem egy gye
rekarc dundisága, hanem valami püffedtség inkább.. .  Mégis 
alakított volna? Egymás előtt játszottunk volna komédiát?...



Arcomra finom permetben hullik az eső. A lapát kvar- 
cogása megszűnik, a puffanásoknak vége. „Fogadja rész
v é tem ...” -  szerencsére kevesen vannak körülöttünk, 
egyikünk sem őslakos a városban.. .

A kocsiban alig néhány szót váltunk:
-  Te mióta tudod?
-  Mit?
-  Hát hogy. . .  szóval a leukémiát?
-  Már ré g ... Volt a szomszédunkban egy fiú. Kislány

koromban gyakran játszottam vele. Ugyanilyen püffedt 
volt az arca. . .

„Szegény Jutka” -  tódul a nyelvemre. „Hiába színész- 
kedtem.” De csak ennyit mondok: -  Értem. Ugyanilyen 
püffedt. . .

-  A végén.. .  Amikor állítólag jobban le tt. . .  És te ? . . .
-M it  é n ? ...
-  Hát hogy mióta tudod?.. .
-  Megmondták. A klinikán. Vagy fél é v e ...
-  É rtem ...
Ez mégsincs rendjén. Át kellene szakítanom a hártyát. . .  

De meglehet, a sofőr ugyanúgy nem szenvedheti a sírást, 
akárcsak én. És az efféle tortúra ára nincs benne a vitel
díjban . . .  Útközben többé nem is szólunk egymáshoz.

Kifizetem a taxit. Arcomra finom permetben hullik az 
eső . . .

-  Hát akk o r... -  Nyújtottam a kezem. Miközben szem
ben állunk egymással, nem értem, miért nyilall belém egy
szerre: semmi közöm hozzá többé! Nem vagyok már 
a gyermeke apja, megszűnt közöttünk minden kötelék ... 
Az utolsó pillanatban veszem csak észre, hogy szemében 
nagyobb az üresség, mint eddig bármikor. Mihez kezd 
most, ha egyedül marad? Ha bezárul az ajtó mögötte. És 
mihez kezdek én? . . .

Megelőz. Belém kapaszkodik. Csak a szavával:
-  El akarsz menni?
-  Ne menjek? Szükséged van rám?
Bólint, szava alig hallható.
-  Nem hiszem, hogy most kibírnám egyedül.



-  Mégiscsak táviratoznod kellett volna az anyádnak.
-  ő t  kívánom a legkevésbé.. .
Mintha még a szobában is hideg volna. Micsoda baromi 

jú lius...
-  Iszol valamit?
-  Ilyenkor az kell. . .
Figyelem, amint előveszi a poharakat. Borzalmas, hogy 

mozdulatai ugyanolyanok, mint máskor. És magam is 
olyan vagyok.. .  Halványsárga konyak az üveg alján; mint
egy háromujjnyi. Eszembe jut, hogy néhányszor éreztem 
a leheletén. . .

-  Mióta iszol?
-  A m ióta. . .  amióta ez van.
-  Le kellene szoknod ró la . . .
-  Majd megpróbálom.. .
Aztán csak óraketyegés. Valamit mondanom kellene ne

ki. Akármit. De az agyam üresen jár és a semmit csépeli. 
Furcsa, hogy ennyire nem tudunk mit kezdeni egy halot
ta l . . .  Tekintetemmel tanács után tapogatózom, körül a 
szobában. Az apró, fényezett babaszoba ott áll a sarokban; 
minden kis bútordarab a helyén.. .

-  És ez? -  mutatok rá. -  Ezzel most mi lesz?
-  Majd mindennap szépen letörölgetem róla a po rt. . .
-  Gondolod, hogy van ennek értelme?
-  Van annyi, mint bármi másnak. Semminek sincs ér

te lm e... -  Szemében tompa eltökéltség. Arcul kellene 
csapni. Erősen, kijózanítón...

-  Marhaság ez, édes Ju tkám ... -  szakad ki aztán belő
lem.

Azt hittem végre átszakadnak a gátak. De csak ennyit 
mond:

-  Lehet, de m indegy...
-  Szerintem nem mindegy. Szabadulj meg tőle.
-  De mindegy. . .  Minden mindegy.. .
-  Egyáltalán nem. Legjobb lenne kiröpíteni az ablakon. 

Ki a szemétre, hogy ne lásd többet! -  Hangosan kiáltok, de 
mintha szavaim mögül hiányozna az indulat; távol vagyok



az érzéseimtől. Valahonnan, rejtett leshelyről figyelem azt 
a másik magamat, aki kiabál, s azt a nem egészen Jutkát, 
akit hangos szavammal fel akarok rázni. . .

-  Lehet, hogy igazad van. . .
Váratlan ötletem támad. Hangomat majdnem lelkesnek 

érzem:
-  Vagy tudod mit? Eltüzeljük. Most rögtön. Begyújtunk 

vele a kányhába. Úgyis olyan hideg van i t t . ..
Úgy kérdezi, mintha valami gyógyszert ajánlanék:
-  Gondolod, hogy használhat?
-  Gondolom...
-  Semmi többet nem kérdezek. Egy rántás: letöröm 

a kis ágy végét. Egy másik: kitépem a szekrényke ajtaját; 
a csöpp asztal összeroppan a kezemben. Furcsa élvezettel 
tördelek, kezdek azonosulni önmagámmal. Egy szögben 
megkarcolom a kezem, alig veszek tudomást a véremről. . .  
A kályha rostélyán szabályos kis máglyát rakok. Miért ne 
csináljak egy kis cirkuszt? Ilyenkor csak ez segíthet. . .  
Korábban értelmetlennek tartott szokások egyszerre új 
fényben jelennek meg, más tartalmat kapnak: gyászszer
tartás, halotti tor, szándékosan eltúlzott jajveszékelés, si
ratóasszonyok óbégatása... Hát persze, íme a képlet: 
játsszuk el a fájdalmat, hazudjuk bele a világba, hogy ne 
érezzük igazán. Vannak néptörzsek, amelyek ilyenkor va
lóságos orgiákat rendeznek; és igazuk lehet, Isadora Dun- 
can gyásztáncot járt gyermekei halálára -  bizonyára tudta 
is, m iért... A lakkozott, száraz fa pillanatok alatt tüzet 
fog, ropogva ég, szikrákat hány ... A kályhaajtót nyitva 
hagyom.

Jutka mellé ülök a heverőre, átfogom a vállát. Együtt 
nézzük a tüzet.

-  Látod, é g . .. -  mondom halkan.
-  Ég -  feleli gépiesen.
-  Mindjárt vége lesz -  mondom, mikor már a tűz csak 

parázslik.
-  Vége -  mondja hangsúlytalanul. Aztán gyorsan, egy

más után: -  Vége, vége, vége... -  Mind sebesebben is



métli, egyre hangosabban. Végre érzem, hogy rázkódni 
kezd. Úgy, úgy, jól van, ez k e ll... És ne haragudj, amiért 
eltüzeltem ezeket a vackokat. Meg kellett tennem, hidd 
el, valamit tennem kellett veled, felfakasztanom a kele- 
vényt, szabad utat engednem annak, amitől meg kell sza
badulnod, meg kell szabadulnunk, mind a kettőnknek, 
külön-külön vagy együtt, mindegy, de m indenképpen... 
És mit tehettem volna mást, ha egyszer semmivel sem vi
gasztalhatlak, ha csak azzal nem, hogy csendben ment el, 
különösebb szenvedés nélkül, hangtalanul hunyt ki, akár ez 
a tüzecske i t t . . .  és nem mondhattam, hogy nem veszteség, 
meg arról sem tarthattam előadást, hogy éppen azért nincs 
semmi értelme a kétségbeesésnek, amiért leginkább két
ségbeejtő az egész, amiért nem hibáztathatunk senkit, sen
kinek sem tehetünk szemrehányást, mert más az, ha gyere
keket, mondjuk a napalm lángja éget halálra, akkor ököl
be szorulhat a kezünk é s . .. „le a háborúval, le az agresz- 
szorral”, meg minden, még kevésbé mondhatom, hogy hát 
istenem, annyi gyerek van a világon, egészséges és életre
való, talán túl sok is . . .  aztán egy marha vicc jut az eszem
be egy vízbe pottyant cigánypurdéről, „azon gondolkozom, 
hogy kihúzzam-e, vagy csináljak inkább másikat” . . .  a szé
gyen arcomba kergeti a vért, s ugyanakkor valami elvete
mült démon ösztökél belülről, mi lenne, ha elmondanám 
a viccet, teljes erőmből az ajkamba harapok, meleg sós 
vér szivárog a számba, felgyülemlik a torkomban, és foly- 
togatni kezd. . .

-  Hol tartod az altatót? -  kérdezem később a szekrényt 
kinyitva.

-  Ott a felső polcon. A jobb sarokban.. .
Engedelmesen nyeli le a pirulát, és issza ki a feléje nyúj

tott pohár vizet. -  Próbálj aludni -  mondom fölöslegesen. 
Betakarom, a lélegzetét figyelem, sokáig, arcát egyre in
kább csak fel-felvillanó cigarettám fényében látom: nyu
godt, kisimult, majdnem szép m á r ...

Később észre veszem, hogy túl sok a füst a szobában, 
talán a kályha sem húzott eléggé... Felkelek, kinyitom az



ablakot. Kihajolok: az arcomra permetező cseppek elma
radnak; odakinn elállt az eső. Végre. . .

Óvatosan mellé fekszem, hogy fel ne ébresszem. Úgy, 
ahogy vagyok, ruhástól. Milyen ismerősen fekszik mellet
tem, gondolom elnehezülő pillákkal. Most érzem csak a ha
lálos kimerültséget. Holnap elmegyek a holmimért. . .  El
megyek érte. Meg se kérdezem, akarja-e. Csak elme
gyek . . .  Csak e l . . .

1970.



Terror

A nagy Kabók ott állt előtte és majdnem szelíden lemo- 
solygott rá. Ahogy máris könny belábadó szemével felpil
lantott az előtte magasodó alakra, óriásinak látta; nagyobb
nak a legtöbb felnőttnél, pedig tudta róla, hogy még nem 
egészen az. Nagy, formátlan lapáttenyerét kedélyesen 
kunyeráló mozdulattal nyújtotta: -  Na, hamar a dohányt 
a bácsinak és már mehetsz is.

Érezte, hogy szája sírásra görbül. Hogyan is hihette, 
hogy a nagy Kabók elől elmenekülhet? Csak mert az isko
lába menet seholsem látta? Gondolhatta volna, hogy a 
nagy Kabók az ilyesmit sötétben szokta intézni.

-  Na mi lesz? Tán megkukultál?
A kibuggyanó könnycseppek szinte jól estek, fátylukon 

át a nagy Kabók kezét nézte: nem a még mindig felfelé for
dított tenyerűt, hanem a másikat, a zsebredugottat. Mit 
rejtegethet? Boxert? Korbácsot? Bicikliláncot? Úgy mond
ják, a nagy Kabók biciklilánccal szokta megverni azokat, 
akiktől nem kapja meg, amit követel tőlük. Bár eddig még 
senkivel sem találkozott, akivel ez megtörtént volna. 
Ugyan ki merne vele szembeszállni? A nagy Kabókkal?. . .

A nagy Kabók meg csak nézett rá, ajkát elbiggyesztette: 
-  Mit picsogsz? Senkit se bántottam még, aki fizetett.

-  De é n . . .  -  Torkából vinnyogó hang tört fel, didergő, 
riadt kis állatként szűkölt.

-  Szóval nincs? Szóval nem hoztad?
-  É n . .. -  Szavait kínos-keserves erőfeszítéssel, sírásán 

át sajtolta ki magából: -  Én kértem, d e . . .
-  Mit mondtál otthon, mire kellene?
Dadogva próbált hazudni, de csak amolyan „én mond

tam”, „én azt mondtam, hogy.. .”-féle mondattöredékek



buggyantak ki belőle. Összeszorult torokkal érezte, hogy 
minden hiába. De hiszen ő megmondta a nagy Kabóknak, 
hogy nem kérhet kiflire mindig. Anya inkább uzsonnát 
pakol, meg annyit úgyse kaphat, amennyit ő akar tőle, 
füzeteket és könyveket éppen most vettek, ő ezt már teg
nap megmondta, d e . . .  Lábában egy pillanatra mintha 
a futás kényszere mozdult volna meg. De hát elfutni? A 
nagy Kabók e lő l? ...

-  Hazudsz! Te nem is szóltál!
A nagy Kabók keze kinyúlt feléje, megragadta és csa

vargatni kezdte az orrát. Tudta már, hogy ezzel kezdi, 
a nagy Kabóknál ez az első számú figyelmeztetés. Közben 
a hangja furcsán éneklővé vált: -  Szóltál, mi? Na persze, 
hogy szóltál. . .

-  Márna biztosan szólok.. .  Holnap megkapod. . .
-  Csakhogy te mára ígérted. Mára és nem holnapra.
A pofon, ahhoz képest, hogy a nagy Kabóktól kapta, 

nem is volt annyira szörnyű: kapott ő Apától már nagyob
bat is. De mert pofon volt, bőgnie kellett. Aztán a fejbő
rébe nyilallt égő fájdalom: a nagy Kabók az üstökét marko- 
lászta, nem rángatta, épp csak a hajánál tartotta fogva. 
Mozdulatlanul, kiszolgáltatottan állt: jobb, ha kiszabadí
tani magát meg sem próbálja.

-  Vigyázz! Ez csak előleg volt. És ha holnap se lesz 
m eg ...

-  M eglesz... csak engedj el -  nyöszörögte.
-  Elengedlek, ne félj. Majd ha én is akarom.
-  Engedj el, engedj. . .  N e . . .  ez fá j. . .
-  Fáj, mi? De hát mit gondolsz, miért csinálom?... És 

ez is fáj, ugye? Meg ugye, ez is?
A két újabb pofon semmivel sem volt erősebb az első

nél. Mégis jobban fájt. Mert megverték. Mert egy pofon, 
csak pofon. De így: megverték. Megverték é s . ..

-  Ereszd el azt a gyereket! -  A váratlan hang süvöltve 
az utca túloldaláról hangzott.

-  Ki kérte rá, hogy beleszóljon? Ez az én dolgom!
-  Ha el nem ereszted rögtön.. .
A váratlanul odacsöppent szabadító kissé már homályba



vesző alakja feléjük indult, átlépett a lefolyóárkon. A haj
tövét tépdeső fájdalom hirtelen megszűnt.

-  Megkapta már a magáét. Fölszáríthatja a könnyeit, ha 
akarja.

Amikor a nagy Kabók hangsúlyozott lassúsággal odébb- 
állt, szinte nem akarta elhinni; csodálkozása megkönnyeb
bülésénél is nagyobb volt, annyira furcsa volt a nagy Kabó- 
kot megfutamodni látni. Különösen mert a nagy Kabók 
magasabb volt, s nyilván erősebb is a közbelépő ismeretlen
nél, akinek a tenyerét most fején érezte. -  Nagyon meg
vert? -  hallotta közben a kérdést.

-  Nem -  szippantott nagyot lecsöppenni kész orrán.
-  Elvett valamit tőled?
-  Semmit. Nem vett el semmit.
-  Hát akkor? Miért itatod az egereket még mindig?
-  Már nem .. .  -  szívta meg újra az orrát.
-  Csak egy kicsit, igaz?... Töröld meg az orrodat szé

pen.
Orrát kifújva, könnyeinek maradványán át az előtte álló

nak csak árnyképét látta. Alacsony, vékonypénzű ember 
volt, arcát nem láthatta az ellenfényben. Zavartan állt, nem 
tudta biztosan, örül-e a váratlan közbelépésnek, olyanféle 
érzés mocorgott benne, hogy a nagy Kabók utólag majd 
rajta torolja meg ezt a beavatkozást. Legjobb lenne talán 
kereket oldani, de ha a nagy Kabók még itt rejtőzködik 
a közelben.. .

-  Most már ne félj -  mondta az ismeretlen. Aztán mintha 
kitalálta volna gondolatait: -  Vagy még mindig félsz? Félsz, 
hogy visszajön talán?

-  Nem -  felelte bizonytalanul. -  Nem jön már vissza...
-  Biztos, hogy nem jön?
-  Biztos -  felelte. Anélkül, hogy igazán biztos lett volna.
-  Merre laksz? Majd hazakísérlek.
- O t t ,  a rra ... -  Inkább a kezével próbálta megma

gyarázni, mint a szavával. -  Túl a harmadik sarkon.
-  Elég messze. De azért hazakísérlek.
-  Ma már nem fog bántani. Ma már biztosan nem fog. 

-  Ebben a pillanatban már nem kívánta, hogy elkísérjék:



a nagy Kabóknak ez aligha tetszene, és talán épp ezért, újra 
megverné. -  És már megszoktam -  tette hozzá sietve.

-  Mit szoktál meg? -  hangzott a kérdés.
-  Hát a járást, meg mindent. Meg a sötétet.
-  Meg hogy félj, igaz? Azt is megszoktad?
-  Meg hogy féljek. Azt is megszoktam.
-  És hogy megverjenek, igaz? Ugye, azt is megszoktad?
-  Ma már nem fog megverni -  ellenkezett újra sietve.
-  És holnap?
-  Nem tudom -  felelte bizonytalanul. És hát mit érdekli 

ezt, hogy holnap mi lesz. Ha egyszer úgyse lesz itt, hogy 
megvédelmezze. Mert minden attól függ, meglesz-e a pénz 
végre. Ezt meg úgyse mondhatja, hogy mi baja volt vele 
a nagy Kabóknak, azt úgyse mondhatja. Nem, mert a nagy 
Kabók úgyis megtudná. Így is könnyen azt hiheti majd, 
hogy eljárt a szája. -  Ma már nem fog bántani. Biztosan 
nem fog.

-  Mindegy. Azért én hazakísérlek.
- J ó .  Ha akarja ... -  Bizonytalanul tekintett föl rá. 

Ismeretlen jóakarója arcát most sem láthatta. Gyanakvás 
fogta el: mit akar ez tóle, miért fontos neki, hogy hazakí
sérje.

-  Vagy te nem akarod? Miért nem akarod, hogy elkísér
jelek?

-  De igen. Akarom, csak. . .  -  Egyszerre jobbnak látta 
nem ellenkezni.

-  Ki volt ez az alak? -  kérdezte az ismeretlen egy idő 
múlva. Jó ideje mentek már a sötét utcákon: kevés lámpa 
világított csak, mert a fiúk lecsúzlizzák az égőket. Talán 
épp a nagy Kabók lövi le őket, nem is csúzlival, hanem a 
légpuskájával.

-  A nagy Kabók. Vagy talán ismeri is?
-  Nem. Még a kis Kabókot se. Vagy kis Kabók nincs is?
Az ismeretlen arcát most se láthatta. De hangjában mo

solygást érzett. -  Csak nagy Kabók van -  felelte.
-  Az is elég, igaz? Egy is elég belőle. De akkor miért 

nagy? Ha kicsi nincs is.



-  Mert mindenki csak így hívja. Hogy a nagy Kabók. És 
hát láthatta.

-  Láttam. De miért vert meg?
-  Hát csak úgy, megvert. -  Nem árulhatja el a nagy Ka- 

bókot, ha bárkinek egy szót is szól az üzletükről, összetöri 
a csontját. Az „üzletünkről” , igen. Mert a nagy Kabók 
mondta üzletnek.

-  Csak úgy? Minden ok nélkül?
-  Szidtam az anyját.
-  Az anyját? A nagy Kabókét? -  kérdezte a másik hitet

lenkedve. Hangja mintha újra mosolygott volna.
-  Igen, a nagy Kabókét. -  Néhány pillanatig már-már 

úgy érezte, valóban szidta. Aztán nyelt egyet. Mert szó 
szerint is kikívánkozott belőle, amit mondani szeretett vol
na. A nagy Kabóknak. Neki, igenis neki, a nagy Kabók- 
nak.

-  Ejnye. Hát ezt hogy merted? Az anyját szidni. A 
NAGY Kabóknak.

-  Hát csak úgy, mertem. Vagy tán nem hiszi? -  Arca 
egyszerre égni kezdett. Úgy érezte, ezzel a „nem hiszi?”- 
vel mindent elrontott. Az egész játékot.

-  Nem. Én ezt nem hiszem. Ehhez te gyáva legény vagy.
-  Pedig szidtam. Igenis szidtam -  ismételte makacsul. 

Mégha a hazugság közben ízetlenné vált is, akár a rágó
gumi, ha az ember túl soká forgatja a szájában.

-  Szidtad, persze. Magadban.
-  Nem igaz. Hangosan szidtam.
-  Hangosan, persze, mikor nem volt ott. Azt hiszem, ér

tem.
-  Ott volt, éppen hogy ott volt. Azt mondtam, hogy 

menjen a . ..
-  Értem. Csakhogy ő nem ment. És a pénzt megkapja 

holnap.
-  Maga hallotta? -  Újra megvertnek érezte magát, arcán 

mintha újra a nagy Kabók pofonjai csattantak volna.
-  Igen, hallottam ... Na és? Oda is adod?
Tehetetlenül, halkan felelte: -  Ha nem adom, nagyon

megver.



-  És ha nem adnád? Ha mégsem adnád?
-  Nagyon megver, hogyha nem adom -  felelte újra.
Az ismeretlen megfogta a kezét, megállt és őt is meg

állásra kényszerítette: -  Ne add oda. És mond meg otthon, 
hogy megvert. Mondd meg, mit akart tőled.

-  Ha megmondom, Apa ver majd meg. Mert máskor is 
adtam már pénzt a nagy Kabóknak.

-  Nem fog megverni. És ha akarod, bemegyek veled. Ha 
én mondom meg neki, nem fog megverni.

-  De a nagy Kabók megver. A nagy Kabók nagyon meg
ver. -  Ettől félt, ettől. Hogy beleszól és még jobban elront 
mindent. Mert a nagy Kabóktól úgysincs menekvés. Min
denki tudja, hogy nincsen. Csak ez nem, ez a hülye itt. Aki
ről nem tudja, mit akar tőle.

-  Ha megver, hát megver. Agyonverni azért mégsem 
fog. És hiába ver meg. Szorítsd össze a fogad és gondolj ar
ra, hogy hiába ver meg. És hogy a győztes nem ő lesz.

-  De én nem akarom, hogy megverjen. Nem szeretem, 
hogyha megvernek.

-  Ki szereti? De néha csak ki kell bírni.
Hirtelen azt szerette volna, bárcsak a nagy Kabók lenne 

itt most mellette: őt legalább ismeri, róla legalább tudja, 
mit akar tőle. De ez itt, csak butaságokat beszél. Össze
hord mindent és el sem ereszti. Sarkát megvetve próbált 
meg ellenállni. -  Ne mondja meg -  kérlelte fogvatartóját, 
magát lecövekelve.

-  Na gyere szépen és ne hülyéskedj.
-  Ne mondja meg -  kérlelte újra sírásra készen. -  Ké

rem, ne m ondja...
Csuklóján valamelyest engedett a szorítás, de azért a 

kéz továbbra is fogva tartotta. És a kérdező hangja vala
hogy furcsán csodálkozó volt: -  Szóval nem akarod, hogy 
elkísérjelek.

-  Nem akarom, hogy megverjen. Mert a nagy Kabók 
megver.

-  Meg hát. Persze, hogy megver.
-  De ha odaadom neki a pénzt, akkor nem ver meg.
-  Akkor ver csak meg. Akkor aztán igazán megver.



Ezt nem értette. És hirtelen az jutott az eszébe: ez az 
ember bolond, biztosan, mi más lehetne. Úgyhogy most 
már még inkább újfajta félelmet kezdett érezni. -  Nem ver 
meg -  ismételte. -  Akiktől pénzt kap, azokat sose veri meg.

-  Dehogynem. Megver. Hát nem érted? Azzal, hogy el
szedi a pénzedet, azzal... Vagy ez nem is fáj neked?

-  Fáj, d e . . .
-  De nem annyira, igaz?
-  Ha a nagy Kabók megver, az nagyon fá j. . .  -  Hangja 

reszketett, sírósra váltott.
-  Tudom. De ha ezt a verést nem bírod ki, sose lesz em

ber belőled. -  Az ismeretlen hangja most indulatos volt és 
szomorú is egyszerre.

-  Miért? -  A csodálkozás és kíváncsiság egy pillanatra 
feledtette félelmét. -  Miért nem lesz ember belőlem?

-  Mert nem gyűlölöd a nagy Kabókot. Mert nem gyű
lölöd eléggé.

-  Én félek tőle.
-  Látod, ezért nem lesz ember belőled. Mert csak félsz 

tőle, de nem gyűlölöd. Nem teszel ellene semmit.
-  De ha ő az erősebb.
A másik szava most gúnyosan hangzott: -  Persze, persze. 

És ugye, te is erős szeretnél lenni? Hogy aztán te rabolhass 
pénzt a kicsiktől1. így van, ugye? Mondd, hogy nem igaz! 
-  És a kéz újra erősebben szorította meg, a hang meg egy
szerre egészen furcsa lett, nagyon furcsa. -  Mondd, hogy 
nem igaz! -  ismételte haragosan sziszegve.

Reszketve a félelemtől, ismét csak azt kívánta, bárcsak 
a nagy Kabók lenne itt inkább. Bárcsak el se ment volna. 
Mert ha itt lenne, megvédelmezné. És hát behúzhatna en
nek a nyiszlettnek egy olyat, de olyat, hogy. . .  -  Eresszen 
el -  nyöszörögte.

Az ismeretlen fölnevetett: -  Dehogy eresztelek. Arra fe
lelj, amit kérdeztem. Alig várod, ugye? Alig várod, hogy 
végre megtehesd.

-  Eresszen el, eresszen...
-  Tudom! Hiába tagadod! Nekem hiába mondod! -  ki



áltotta a másik dühösen, miközben szembefordult vele, s 
másik kezével is lefogta.

-  Eresszen el, eresszen e l . . .  -  Páni félelmében sivalkod- 
va küzdeni kezdett. -  Eresszen! Eresszen el! Haza akarok 
menni!

A két kéz acélkapocsként szorult rá: -  Legalább ne ta
gadd. Ismerd be! Ha beismered, eleresztelek.

Ez bolond, ez bolond, az hát, egészen biztos... Egyre 
hevesebben rángatta magát; csuklójába, vállába fájdalom 
nyilallott, megfeszülő testét ellepte a verejték. Torkasza- 
kadtából visított: -  Mit akar? Én nem csináltam magának 
semmit! Eresszen!. . .

A másik lihegve viaskodott vele, hangjában a düh és az 
erőlködés keveredett: -  Hiába kapálódzol, úgysem ereszte
lek. Amíg be nem ismered.

-  Eresszen el, eresszen.. .
Magától harapott, anélkül, hogy akarta volna. Azt érez

te csak, hogy fogai a rákapcsolódó kézbe mélyednek, az
tán a szisszenést is hallotta. Mielőtt látta volna, hogy a 
kéz fölemelkedik, érezte is arcán már az ismerősen égő
csípő fájdalmat. Ahelyett, ami mégse történt meg. Mielőtt 
a másik kéz szorítása is engedett volna.

-  Na jó. Menj a fenébe.
Az ismeretlen árnyképe ott állt előtte, a sötétség ellenére 

is látta, ahogy kezét a szájához kapja. Dermedten meredt 
az előtte álló vékony, sötét alakra. Egész testében tovább
ra is reszketett: utóbb nem emlékezett, hogy valaha valaki
től is ennyire rettegett volna. Még a nagy Kabóktól sem.

-  Mit állsz itt? Mondtam, hogy menj a fenébe. -  Az is
meretlen szavai most tompa fáradtsággal hangzottak, min
den indulat nélkül. Valami szomorúság érzett csak rajtuk. 
-  Ha egyszer nem akarsz ember lenni. . .

Lábai előbb értették meg, hogy szabad már. Késve döb
bent rá, hogy fut, inaszakadtából fut hazafelé. Hátrapillan
tott, de az ismeretlent nem látta ott maiga mögött. Ott 
maradhatott állva, elnyelte a sötétség.

De azért ő ember lesz, gondolta később ágyának meleg, 
megnyugtató sötétjébe burkolódzva. Ember, akármit



mondjon is az a bolond, mert az, biztos, hogy az, mi más 
is lenne. Ember lesz és erős. De azért a kicsiktől sohasem 
fog pénzt rabolni, nem, bármennyire irigyli is érte a nagy 
Kabókot. Mert neki könnyű: ha pénzt akar, csak megcsa
varja valamelyik kis srác orrát, megcsavarja és kész, csak 
megcsavarja. . .

1971.



Két 
rosszcsont

Kilépve az utcára egy ideig szótlanul mentek. Elfogódott
ságuk csendjét aszfalton kopogó lépteik szabdalták darabok
ra csak. Sajátos, hármas számrendszerre épülő ütemskálát 
képezve: tulajdon felnőtt lépteinek időköze pontosan há
rom gyerekcipő-koppanást foglalt magában. Mellette ha
ladva a kicsi félpercenként felpillantott rá. Kérdező-für- 
késző tekintettel, láthatólag a szavára várva. Zavart kere
sésre késztetve, kapcsolatteremtő szavak kutatására...

Délután fél kettő körül ment be a napközibe, alig fél
órával azután, hogy hazaérkezett az üres lakásba. Várat
lan, feszültségoldó ötletként merült fel benne, hogy a gye
rekért menjen. Megelőzve az asszonyt, hogy utána itthon, 
együtt várják meg.

Ugyanaz a jóindulatúan kerek arcú kis gondozónő fogad
ta, akit azelőttről ismert már, tekintetében bizonytalan kér
dezéssel, minden határozott jele nélkül a felismerésnek. -  
Ja igen, most ismerem csak m eg ... -  hangzott azután, 
hogy bemutatkozott, alapjában véve barátságosan, mielőtt 
a mellékelt mosoly belefakult volna valami szemérmes, ta
pintatnak is felfogható óvatosságba. Láthatólag kikívánko
zó kérdéseket nyelet ve vissza. Számára legalábbis úgy tet
szett, mintha az egyébként csak felületes ismerősnek szá
mító gondozónő valamit még mondani szeretett volna. Bi
zonyára semmi fontosat, alighanem úgy érezve csak, vala
mit még mondani illene. Amit bizonyára mond is, ha ő 
máshonnan jön, külföldről, kórházból, bármi más hely
ről. .. De a kicsit rekedtes altját azután hallotta csak újra, 
hogy, kissé éneklő bátorítással, a fehér műszőrmével sze
gélyezett sötétkék kabátkába öltöztetett kisfiút igyekezett 
hidat képezőn hozzá közelebb hozni. Azon a néhány pil



lanaton segítve át, amíg a számára ismerős alakot el
választani képes a korábbi ridegszürke falaktól, az ablako
kat apró négyszögekre osztó rácsoktól, az előírásosan je
lenlévő kék egyenruhától; csak amíg ráébred, hogy az ap
ja más háttérben is létezhet, érte is jöhet, kézen foghatja, 
hazaviheti. Röpke pár pillanaton át csupán, mert az arcá
ra kiült kezdeti kerekszemű csodálkozás majdnem átmenet 
nélkül adott helyet a rákövetkező, félreérthetetlenül öröm
teli felismerésnek. Számára annyira hamar, hogy már-már 
arra gondolt, hátha mégsem arra a környezetre nyílt rá a 
gyerek tekintete először, valahol a még nem is ötéves kis 
agyában más képet is őrizget róla; öntudatlanul, tudattala
nul, mindegy hogyan nevezzük. Ezért szeretett volna a gye
rek agytekervényei közé pillantani, átlátszóvá tenni a ko- 
ponyacsontját.

De a vastag kötött sapkáját láthatta csak. És időnként az 
arcát is, valahányszor a kicsi felnézett. Kérdező-várakozó 
tekintettel, gyámoltalan küszködésre késztetve, mielőbb 
megbirkózni a találkozás első szavai után beállt rövidzár
lattal.

Időnként biztatóan lemosolygott rá. És a lépteik hang
ját hallotta: egy nagy koppanás, három kicsi, egy nagy 
koppanás, három kicsi, valami kihagyott szövegrészt jel
ző három pontként két zárójel között.

-  Gyerünk a parkon át -  hallotta aztán megkönnyebbülve.
-  Jó, gyerünk. Szeretsz a parkon át menni?
-  A Mamival mindig ott megyünk.
-  Jó. Akkor majd mi is mindig ott megyünk.
-  Csak ha sár van, akkor nem.
-  Akkor nem .. .  Ennyire félsz egy kis sártól?
-  Én nem. A Mami. Nem akarja, hogy a cipője sáros le

gyen.
-  Meg a tied se, igaz?
-  Meg az enyém se. De most nincsen sár.
Körülöttük a kis köztéri park fáinak fekete ágszövevé

nye félig olvadt zúzmarától csillogott a sápadt napsugarak 
fényében. Most derült csak ki, mindössze a déli órákra. 
Hazafelé végig ritkás ködben utazott, reggel, mikor a



buszra szállt, mindenütt fehérbe öltöztek a fák. Olyanok 
voltak, amilyenek ugyanazokban az órákban itt is lehettek: 
ágaikat vastag vattabevonat fedte, gilisztákként csüngve le 
a vékony gallyak végéről; némelyik fa valóságos fehér lomb- 
koronát viselt. És a törzsek is az út mentén, hideg, kör
vonalakat oldó szürkeségből bontakoztak ki, hogy azután, 
elsuhanva mellettük, nyomban újra belevesszenek. De 
most már nedves-feketék voltak, itt-ott gőzölgőnek tűntek, 
ágaik prémbevonata sárgásszürke mocsokká töppedt, át
változott csepegő gyöngyfüzérekké.

-  Most is sár van itt, süsd meg.
-  Nincs. -  Dehogy nincs. Nézz csak a lábad elé.
-  Csak egy kicsi, de nem baj.
Talpuk alatt a talaj épp csak engedni kezdett, de főleg 

az ágakról lecsepegő víz gyűlt apró tócsákba az út ritka ka
vicsai közt.

-  És ha mégis baj? Máris csupa sár lett a cipőd..
-  De én erre akarok menni.
-  Hát erre megyünk. Látod, hogy erre m együnk... És 

mindig erre megyünk majd.
-  Akkor is, ha nagy sár van?
-  Akkor is, ha nagy sár van. Otthon megtöröljük majd a 

lábunkat. És kitisztítjuk a cipőnket is.
Balra tőlük négyszögletes betonlapon álló csap tűnt fel. 

-  Várj! -  kiáltotta a kisfiú, magát hirtelen kiszakítva. Gyor
san a csaphoz futott, egyujjas kötött kesztyűbe bujtatott 
kezével ránehezedett a nyomógombjára; a csapból vékony 
zsinórban kicsordult a víz. Pár másodpercen át folyt, csö
pögött, azután elállt. Ekkor újra megnyomta.

-  Na jól van, gyerünk -  szólította el, amikor harmadszor 
is megnyomni készült.

-  Csak még egyszer. A Mamival is mindig háromszor 
szoktam megnyomni.

-  Jó. Ha vele úgy szoktad, velem is majd mindig három
szor nyomod.

A kisfiú harmadszor is lenyomta a gombot, aztán vissza
futott és a kezét nyújtotta. -  Most mindig te jössz majd ér
tem? -  kérdezte, amikor tovább indultak.



-  Majd meglátjuk, jöhetek én i s . .. Vagy baj, ha én jö
vök?

-  Nem baj. Mert akkor mindig a parkon át megyünk.
-  Igen, mindig itt megyünk.
-  Akkor is, ha nagy sár van?
-  Akkor is, ha nagy sár van. Nem kell félni a sártól.
-  Én nem félek. Csak a Mami fél tőle.
-  Nem kell félni tőle. Ettől a sártól nem. Ezt a sarat köny- 

nyű lemosni.
-  És most itthon maradsz majd?
-  Itthon, ha el nem küldtök.
-K ik ?
-  Hát ti. Te meg a Mami. Ha el nem küldtök.
-  Én nem. És a Mami se.
-  Szép tőletek. Akkor itthon maradok. Ha csak el nem 

visznek megint.
-  A börtönbe?
-  O d a ... De nem fognak újra elvinni.
A gyerek kérdése apró, de jól elhelyezett ökölcsapás

ként érte, valahol a gyomorszája tájékán. Bár szinte szán
dékosan provokálta ki, tudni kívánta, mit jelentenek szá
mára az egyenruhás jelenlévő karórára vetett pillantásai. S 
tudni szeretné, mi maradt meg emlékezetében azelőttről, 
a pecsétes papír felhatalmazta kezek turkálásából a kirán
gatott fiókok mélyén, a számára érthetetlen, mégis ijesztő 
szóváltás hangjainak csapkodásából.

-  Ki mondta neked, hogy börtönben voltam?
-  Senki, csak tudom.
-  Dehogy tudod. Tudod is te, mi az a börtön.
Tudod is te, gondolta közben, honnan is tudnád. Hogy 

akár néhány szál elkobzott virágot is jelenthet, „adja csak 
ide, ez mégsem kórház... ”. Hát nem, az biztos. Már pusz
tán ezért sem, az ilyenféle alantas kis orgazmusok miatt. 
És m e rt... Minduntalan azon kapta magát, hogy úgy be
szél a gyerekhez, mintha nem is egészen hozzá beszélne.

-  De tudom. Oda csukják be a rossz gyerekeket.
-  A gyerekeket nem. Csak a felnőtteket. Ki mondta, 

hogy a gyerekeket is?



-  A Hanák néni. Ha bosszantom a kutyáját, mindig azt 
mondja, hogy elvisznek a rendőrök és börtönbe csuknak.

-  A Hanák néni nem tud semmit. Gyerekeket nem szok
tak börtönbe csukni.

-  Akkor se, hogyha rosszak?
-  Akkor se. Csak a felnőtteket.
-  Ha rosszak?
-  Ha rosszak.
-  Te is rossz voltál? Azért csuktak börtönbe, mert rossz 

voltál?
-  Azt hitték rólam.
-M it?
-  Hogy rossz voltam. Azt hitték, hogy rossz voltam.
-K ik ?
-  Hát a k ik ... Az okosok. És ők ezt jobban tudják.
-M it?
-  Hát azt, te kismajom. Azt, hogy rossz voltam.
Pár pillanatig kísértést érzett hangosan mondani, amit 

magában gondol. Hogy azért nem olyan egyszerű ez, kis- 
apám, dehogy is, csakhát te, boldog korod védőburkában, 
még semmit sem érthetsz. Mert ugyan honnan is tudhat
nád . . .  honnan is tudhatnál például a félreértés reflexei
ről, a félremagyarázás képességének rendkívüli fejlettsé
géről. Vagy honnan tudhatnád, hogy vannak, akik hivatal
ból lesznek süketek, ezért nem értik, amit egy gyerek is ért
het. Nem értik, mert nincs bátorságuk a m egértéséhez... 
Igen, kisapám, így valahogy fest az én rosszaságom, egy
szer talán megérted —

-  Igen, az okosok. És ha ők mondják, akkor rossz vol
tam. Úgy van, rossz voltam.

-  Nem baj. Én is szoktam rossz lenni.
-  Tudom. Bosszantod a Hanák néni kutyáját.
-  És szoktam a sarokban állni.
-  Azt is? Otthon vagy a napköziben?.. .  Na? Hol szoktál 

a sarokban állni?
-  Otthon is, meg a napköziben is. Tegnap is a sarokban 

álltam.
-  Otthon vagy a napköziben?



-  A napköziben.
-  Rosszcsont lehetsz. De majd én most gatyába rázlak. . .  

Na és? Mért kellett a sarokba állnod?
-  M e rt... -  A kisfiú kuncogott, sunyin-huncutul, kisör

dög mosollyal tekintett föl rá. -  Mert lehúztam a Bíró Jutka 
bugyiját. De azért ezt ne mondd meg a Maminak. Ugye, 
nem mondod?

-  Dehogy mondom.. .  Na és? Mi szépet láttál?
A gyerek rötyörészve nevetett. Hangosabban, mint az 

előbb: -  Láttam a . .. Akarod, hogy megsúgjam?
-  Hangosan is mondhatod. A zt hangosan is mondhatod. 

De anélkül is tudom, mit láttál. . .  Hanem azért rosszcsont 
vagy. Rettenetesen rosszcsont.

-  Nem én találtam ki. Elsőnek a Nyári Tibi csinálta.
-  Akkor is rosszcsont vagy. Rettenetesen rosszcsont. De 

majd én szépen megtanítalak.
-  Mire?
-  Kesztyűbe dudálni, zsákba fingani.
-  Hogy?
-  Majd meglátod. Ha továbbra is lehuzigálod a Bíró Jut

ka bugyiját.
-  De a Maminak nem mondod. Ugye nem mondod?
-  Nem szoktam árulkodni. Nem szoktam, mert az a leg

rondább. Akkor se, ha rosszcsont vagy. Mert rosszcsont 
vagy, rettenetesen rosszcsont.

-  Te i s . .. -  A kisfiú újra felnézett. Komikusán furcsa, 
egérfogakat villantó kobold-vigyorgással tekintett föl rá. 
Tapogatózó fürkészéssel, mintha szavai hatását lesné: -  Te 
is rosszcsont vagy.

-  Én i s . .. Én is az vagyok. Rosszcsontok vagyunk. Te 
meg én. Két rosszcsont vagyunk.

-  Két rosszcsont vagyunk -  ismételte a kicsi lelkesen. -  
Két rosszcsont vagyunk.

Kilépve a csepegő fák közül, lábuk újra a járdán kopogott. 
Egy nagy koppanás, három kicsi, egy nagy, három kicsi, egy 
nagy, három kicsi. . .  Három pontként két zárójel között. . .

1978.



Folyópart 
szúnyogirtással

Aprócska gép volt és a folyópart füzesei fölött húzott el. 
Kis mezőgazdasági repülőgép, narancssárgára festett, úgy
hogy a lehanyatló nap fényében kétszeresen is narancssár
gának látszott. Gábor késve vette csak észre Vincét, te
kintete váratlanul ütközött a korlátnak támaszkodó alakba, 
miközben a gép röptét követte. Fogalma sem volt, mióta 
áll ott mellette.

Kétségtelenül ő az, állapította meg, mielőtt Vince meg
szólalt volna. Sőt. Újra így szakállasán sokkal inkább ő, 
mint pár hónappal ezelőtt, mikor a buszállomáson megpil
lantotta. Akkor, szakálltalanul, megszokott önmagától kü
lönbözve, meglehetősen idegenül hatott; rá se ismert mind
járt, pár pillanatig nem volt biztos benne, csakugyan őt lát- 
ja-e, nem követ-e el baklövést, ha ráköszön... valószínű
leg ezért is szánta rá magát, hogy elbújjon előle, igyekez
zen elveszni a várakozók közt. Mintegy a hiányzó szakáll 
kínálta egérútnak örülve meg, hogy ebben a szinte csonkí
to t ta k  tetsző formájában nem feltétlenül köteles meg
ismerni, függetlenül attól, van-e oka az ilyenféle óvatos
ság ra .. . Tulajdonképpen semmi oka félni a Vincével való 
találkozástól, gondolta akkor is, most is. Bármennyire is 
valami bizonytalan szorongás késztette félrehúzódni, s egy
ben megkockáztatni, hogy Vince észrevegye elhúzódá
sát. Ma sem tudja különben, valóban nem vette-e észre ak
kor, hogy Vince csupán nem akarta erőltetni a találkozást, 
ráhagyta, higgye csak, hogy nem vette észre ... Ám ha 
most elmegy, ha eltávolodik a korláttól, ha csak úgy el- 
oldalog, mint aki beleunt a hullámok nézésébe, h a . .. egy
szóval ez így mindenképpen nyílt színvallás lenne. Viszont, 
ha marad és Vince netán kérdőre vonja, a magyarázat egé



szén kézenfekvőnek látszik: annak idején a buszállomáson 
a szakálltalansága miatt nem ismerte meg. Mintha tényleg 
te lettél volna, mondhatja, de azért nem voltam biztos 
benne.. .

-  Szevasz, nem is tudtam, hogy már itthon vagy. Mikor 
érkeztél?

-  Pár napja. Körülbelül egy hete, hogy a vizsgák befeje
ződtek. De néhány napig fenn maradtam még.

Mialatt válaszolt, Vince kérdéséből megkönnyebülten 
arra következtetett, hogy annak idején a buszállomáson 
nem látta meg a várakozók közt. Különben voltam itthon 
télen is, februárban, akarta még hozzátenni. De aztán fö
löslegesnek találta, már-már kockázatosnak: hátha Vincé
nek éppen erről jut eszébe, hogy a buszra várva mégis
csak látta.

-  Rád se ismertem mindjárt.
-  Biztosan a hajam m iatt. . .
-  Lehet. Kicsit megkurtítottad, konszolidálódsz.
-  Van erre más szó is. Jobb kifejezés.
-  Affirmálódsz?
-  N em .. .  Várj csak. . .  -  Gábor pár pillanat után buk

kant csak rá a keresett szóra. -  Konformizálódok -  mond
ta aztán a felismerés örömével, de egyben kissé elhúzott 
szájjal.

-  Nagyon helyes -  Vince mosolya egyszerre volt megér
tő is, kötekedő is. -  Konformizálódj, hogy affirmálódhass!

Semmit se változott, mintha az a röpke szakálltalan köz
játék sose lett volna. Ugyanaz a Vince, aki több mint két 
éve itt nyüzsgött köztük. Ugyanaz a sűrű barna haj, a hoz
zá képest kissé túl világos, zöldesszürke, kicsit valahogy 
mindig távolba tekintő szemek, hosszúkás sovány arc (ta
lán egy kicsit mégis soványabb, mint azelőtt), sárgába ját
szó rövidre nyírt szakáll, az előírásoknak megfelelő átme
neti szünet után újjászületve. Különös, hogy nem borotvál
ták le már előbb, jutott eszébe, bár bizonyára minden a 
szabályoknak megfelelően történt. Mert annak idején a 
terembe lépve is csodálkozott a Vince szakállán, amiért 
még változatlanul megvan. Mint ahogy az elnöki szakállon



is csodálkozott, pusztán azon is, hogy szakállas arcot talál a 
bírói íróasztal mögött, az eléje táruló kép sokban különbö
zött a várttól, a filmek alapján elképzelttől: középsőként 
az öt közül valahogy borotvált, kopasz, szemüveges arcra 
számított, de a terem végében hárman ültek csak; pedig 
hát mindenki arról beszélt, hogy öten lesznek. És a közép
ső arc az ítélkező hármas tengelyében sovány volt és sza
kállas. Vince-szakállas. Annyira, hogy később is, háta 
mögött a szertartás kérdés-felelet játékával már, egyre az 
egymással szembenálló szakállak hasonlósága foglalkoztat
ta. Hogy Vince és az elnök bármikor helyet cserélhetné
nek, mintha szerepük csak véletlen volna. . .  És most ugyan
az a szakáll, éppencsak itt is, ott is megmutatkozó ezüstös 
szálak, elő-előtűnve dohányszín környezetükből. Ugyan
az a hang is, ugyanaz az ugratásra mindig kész, sohasem 
egészen komoly hangvétel, gondolta Vince kérdéseire vá- 
laszolgatva, nem egészen sikerült könnyedséggel, kissé szó
rakozottan.

-  Orvosin vagy? -  kérdezte Vince. -  Úgy emlékeszem, 
ilyenféle terveid voltak.

-  Nem. Pszichológián. És voltam csak. Eddig ott voltam.
-  És most? Átiratkoztál?
-  Át. Nem sikerültek a vizsgáim, átmentem a testneve

lésire.
-  Szar pálya -  mondta Vince. Mosolygott, fogsora több 

helyen sötétlő hézagokat mutatott, fekete folytonossági 
hiányokat, amelyek azelőtt mintha nem lettek volna. -  
Nem gondoltam volna rólad, hogy ilyen szar pályát vá
lasztasz. -  Vince bizonyos éllel mondta ezt, de érezhetően 
sértő szándék nélkül, majdnem vidáman.

Gábor ebbe is a régi hangjára ismert. Amit ők, a körü
lötte csoportosulók érdekesnek és rokonszenvesnek ta
láltak, de amiért mások, az úgynevezett komoly emberek, 
a konszolidáltak, ha úgy tetszik, Vincét sosem szerették. 
A kissé vagányos stílusáért, a haveri modoráért, ahogyan 
velük is beszélt, mintha csak egyikük volna, jelentékte
len, inkább csak látszólagos korkülönbséggel. Pedagógus
féltékenységet ébresztőn, az úgynevezett tanári viselke



dést kérdőjelezve meg ezáltal, úgy mozogva köztük, mint 
senki más a tanáraik közül. Pedig csak megtalálta a kul
csot hozzájuk; anélkül, hogy kereste volna, egyszerűen 
nála volt, a kezébe került. Ezért nézhették ferde szemmel 
az egész kezdeményezést... Nem először jutott eszébe, 
hogy talán ezért volt az egész felhajtás...

-  Szar vagy nem szar, egyre megy -  válaszolta. -  Valamit 
csak csinálni kell.

-  Csakhogy én mást néztem ki belőled.
-  Én is magamból. Többet. Aztán rájöttem, hogy nem 

vagyok túl ambíciós.
-  Elég hamar rájöttél.
Minél előbb, annál jobb, jött a szájára. Mégse mondta 

ki, valahogy póznak érezte. Akárcsak azt az aláfestésnek 
szánt száj húzást, amivel szavait kísérte volna. Szokásos 
„hamvas ifjúi hiteket temető” keserű fintorával, ami rend
szerint hatásosnak bizonyult; megfényesedő lánytekinte- 
tekből sugároztatva feléje az ígéretes visszajelentést gyor
san kialakuló erotikus áramkörökről. Hamar ráébredt erre 
a benne szunnyadó lehetőségre, gyakran ki is aknázta; 
nemegyszer olyanoknál ugyan, akiket nem zavart különö
sebben, hogy átlátnak rajta, mint ahogy őt sem zavarta. 
Az sem, hogy néhányan nyíltan a szemébe mondták; má
sok meg úgy tettek csak, mintha komolyan vennék, valószí
nűleg a játék kedvéért... De azért jó kis módszer volt, 
talán mert volt benne egy csöppnyi őszinteség is. Nemcsak 
az éppen kéznél levő partner előtt, önmaga előtt is sok
szor. Éppen csak kérdés, miért. Azért-c vajon? A történtek 
m iatt?. . .  Szó se róla, nem valószínű.. .

Arccal újra a folyónak fordult. A túlparti füzes felől 
halk, távoli zúgás hallatszott, Gábor tekintetével akaratla
nul is a repülőgépet kezdte keresni. És amikor nem mutat
kozott, valahogy becsapottnak érezte magát.

Nem tudja, nem is tudhatja, gondolta a máris megrekedt 
beszélgetés légüres terébe hullva. Azt sem, lelkesedett-e 
igazán Vince ötleteiért; irodalmi esteket, szatirikus pan
tomimjátékokat szorgalmazó, fülledtséget felkavarni kívá
nó terveit inkább csak kamaszosan csínytevőnek találta,



kellemesen bizsergetőnek, de egészen komolyan nem vette 
őket. Lehet, hogy magát Vincét se vette komolyan. Akár
csak azokat, akik az egésszel szembeszegültek. Utolsó kö
zépiskolás éve volt, szárnyrakelés előtt érezte magát: egye
temi évei során többnyire távol lesz a várostól, ami pedig 
a továbbiakat illeti, annak, amit erről elképzelt, sohasem 
ez az áporodott levegőjű, zárt kapuk mögé húzódó, este 
kilenc után kihaltnak tetsző település képezte a színterét. 
És hát a többiek, valószínűleg ők is így voltak ezzel... 
Nem, úgy igazán aligha lelkesedett, nagy dolgot sohase 
látott benne, ártatlan játszadozásnak tűnt szemében az 
egész, ezért is nem számított semmiféle befeketítő kifor
gatásra. Ezért érezte magát később annyira arculcsapott- 
nak. Több bemocskolt illúzióról is képzelegve talán, mint 
amennyit korábban táplált magában. . .  Valószínűleg azért, 
mert hiába tudott azelőtt is a szavak és tettek közötti köz
ismert szakadékról, először nyílt alkalma annak mélyébe 
is pillantani, émelyt érezni. Ezért hihette sokszor úgy, 
hogy őszintén beszél, szavai mélyről fakadnak.

Többször is. Például ugyanitt a professzorral sétálva. 
Fel-alá a rakparton. Meglehetősen sötét volt már, távolabb 
csak a folyón átívelő híd lámpái világítottak, de alattuk a 
tükörképük csillogása belehalványult valami bizonytalanul 
lebegő párafátyolba; a most sűrű lombsátrukkal föléjük 
boruló öreg vadgesztenyék csupasz ágai a gyenge fény
ben akkor alig látszottak. Jól emlékszik leheletük halvá
nyan felderengő ködfelhőire: apró gomolyok, gyors egy
másutánban kicsapódva a prof fel-felcsapó szavai nyomán, 
mielőtt észbekapva gyorsan körültekintene, hogy az ezt kö
vető néhány percnyi hangtompító után megújuló indulat
tal, ismét hangosan folytassa tovább. Marshall McLuhan- 
ról, a párizsi vizeldékről, az etiópiai éhínségről, a rene
szánszról, Machiavelliről, az inkvizícióról, Costa Gavras 
Beismerés c. filmjéről, maga is azokban a napokban látta 
a filmet Yves Montand-nal a főszerepben.. .  Sok minden
ről, ám a prof anyanyelvén elhangzó káromkodásokkal 
sűrűn megtűzdelve, legtöbbször mégis a Vince körül tör
téntekről. Mert minduntalan azon kapták magukat, hogy



újra csak erről a szerencsétlen ügyről beszélnek. Örült, 
hogy összefutott a proffal, másoktól, tanáraitól hiába is 
várt volna értelmes magyarázatot, az otthoniakkal alig 
váltott szót az egészről, amíg lehetett, bagatellizálni igye
kezett előttük a helyzetet, egyetlen reakciójuk így is fé
lelem volt csak, ijedt szemű emberkéknek látta őket. El 
se tudta képzelni, ki mással is beszélhetne értelmesen, 
annak ellenére, hogy a profot felületesen ismerte csak, lá
tásból inkább, nézeteire is csupán következtetett: abból, 
hogy egyik felmérő jellegű írásában ő nevezte a város lég
körét szklerotikusnak -  ezért tételezett fel róla bizonyos 
együttérzést irántuk. Arra is gondolt különben, hogy az 
oxfordi diplomájával meg a fővárosi katedrájával pusztán 
a személyes sérelmei miatt se képes megbocsátani azoknak, 
akik ki tudja mi okból, őt magát is az ügybe keverték. Ezért 
is mondhatta, hogy az emberi butaság iránti elnézés épp
úgy jelentheti a realitások bölcs tudomásulvételét, mint 
a humanizmus egyfajta próbakövét, csakhogy ennek elle
nére efféle erények gyakorlására semmi kedvet sem érez. 
De azért rögtön kiégni, mint egy rossz villanykörte, ez 
azért mégiscsak... Hangjában némi elnéző vigasztalással 
mondta ezt, arra a megjegyzésére válaszolva, hogy neki 
most már mondhatnak akármit, írhatnak, dumálhatnak, 
prédikálhatnak... Ugyan, Gábor, veregette vállon, ez az 
ügy túlságosan is kisszerű és provinciaszagú ahhoz, hogy 
akár egy őszinte csalódást is megérdemelne. Ebből kiin
dulva esett aztán szó illúziókról, hitről, csalódásokról, 
meghogy érdemes lenne megírni mi mindenben hittek már 
az emberek a történelem folyamán, s hogy ez az igencsak 
vaskos könyv válogatott hülyeségek gyűjteménye lehetne, 
igen érdekes és izgalmas, annak ellenére, hogy utólag 
persze könnyű hülyeségnek minősíteni sok mindent, ami a 
maga idejében cseppet sem látszott annak.. .  De azért. . .  
mert mondott mást is a hitről, annak előrelendítő szere
péről mindenekelőtt, bár magát a szót mintha egy ideig 
szándékosan kerülte volna, talán hogy szavai ne hassanak 
annyira közhelyeknek. Csakhogy az ő számára egy idő 
múlva mégis ilyennek tűntek. Nem annyira az őszinteség



hiánya folytán, hanem mert van a szavaknak egy furcsa 
tulajdonságuk: amint némi bizalomra hangoló igyekezet 
érzik rajtuk, nyomban közhelynek hatnak. Maga a pro
fesszor is ezért jegyezhette meg, hogy jól tudja, mindaz, 
amit mond, valahogy úgy hangzik, mintha szemináriumot 
tartana. Ugyanezért lőhette le a saját érveit is: ugyanazok
kal a gondolatokkal, amelyeket ő szeretett volna kimonda
ni, és amelyeket, részben a nyelvi nehézségek miatt is, 
körültekintő műgonddal igyekezett magában megfogal
mazni. Magát a hitet a prof csak azután kezdte nyíltan 
emlegetni, hogy előbb burkoltan és tagadhatatlanul szín
vonalas érveléssel, de jobb sorsra édemes buzgalommal, 
megpróbált szépeket mondani ró la. . .  De azért volt egy 
gondolata, ami azokban a napokban sokáig visszatért hoz
zá, úgy érezte, nehezen tudna rá válaszolni. Volt ilyen, 
emlékszik, éppen csak mi lehetett a z ? ...

A felidézni kívánt szavakat mintha csak a hirtelen fel
dübörgő repülőgépzúgás sodorta volna magával. A kis gép 
most a város felől bukkant föl, a parton álló siló idétlen 
épületének ormótlan betonhengerei mögül, s vette útját 
újra a túlsó part felé, a közöttük és a halványzöldre fes
tett ketrecszerű híd közötti távolságot körülbelül felébe 
vágva.

-  Érzed? -  szólalt meg Vince.
-  Mit? -  kérdezte Gábor szórakozottan. Hamarjában 

nem tudta, mit érezhetne.
-  Hát ez a szagot.
Gábor a levegőbe szimatolt, megpróbált elkapni valamit 

a rovarirtó szagából. Közben még mindig a professzor sza
vaira gondolt, igyekezett rájuk találni. Nem veszhettek el 
végleg, előbb-utóbb eszébe jutnak. -  Egy kicsit, valameny- 
nyire -  mondta azután.

Vince az orrát fintorgatta. Zsebéből cigarettásdobozt sze
dett elő, mintha az irtószer szagát dohányfüsttel kívánná 
ellensúlyozni. -  Csípi a szememet. Téged nem zavar?

-  Fő hogy a szúnyogokat zavarja.
-  Gondolod, hogy zavarja őket? -  Vince most is moso

lyogva nézett rá, barátságosan, de zavarba hozóan is egyúttal.



-  Gondolom -  próbált meg ő is mosolyogni. -  Egyetlen 
élőlény se lelkesedik a saját pusztulásáért.

-  Gondolod, hogy el is pusztulnak?
-  Máskor is elpusztultak. -  Kissé kelletlenül válaszolt. 

Bár régebbről is ismerte már Vince meglepő megjegyzé
seit, nem tudta, mit akarhat ezzel az értelmetlennek tetsző 
kérdéssel. Csak a beszélgetést lökni tovább a segítségével, 
vagy talán kötekedni is? Kilyukadni vele valahová, szá- 
monkérni valamit tőle? Pár pillanatig úgy érezte, legjobb 
lenne megszökni innen.

-  Máskor igen. De hátha most nem pusztulnak el. Csak 
úgy, változatosság kedvéért, mondjuk. Vagy mert sohase 
lehet előre tudni.

-  Persze -  ment bele a játékba mégis. -  Mert hátha a 
végén kiderül, hogy még inkább erőre kapnak tőle.

-  Csakugyan. Vagy éppen nőni kezdenek. Nemzedékről 
nemzedékre nagyobbak lesznek. Először akkorák, mint 
egy darázs, aztán mint egy veréb, egy galam b...

-  Varjú, gólya, keselyű. Végül akkorák, mint a repülő
gép, amely irtani kezdte őket.

-  Érdekes lenne. Abszurd novellának vagy drámának 
nem is lenne rossz. Vagy filmnek inkább. Ügyes trükkfel
vételekkel meg lehetne csinálni.

-  Csak valami mondanivaló kellene hozzá. írói üzenet, 
ahogy mondják.

-  Hát az, hogy sohase lehet előre tudni. Vagy szerinted 
ez nem lenne elég?

-  De. Talán még sok is. Minden attól függ, hogyan len
ne megírva.

-  írd meg. A novellát, a drámát, vagy a forgatókönyvet. 
Akármelyiket. Vagy mind a hármat, ahogy akarod.

-  Neked jutott eszedbe, írd meg te inkább.
-  Nem számít. Neked adom a témát, írd meg nyugodtan.
-  Nem hiszem, hogy meg tudom írni.
-  Kár hogy nem hiszed. Pedig te már próbálkoztál írás

sal.
-  Néhányszor, kísérletképpen. Csakhát az ember sok 

mindennel kísérletezik.



-  Persze. Mielőtt konformizálódna.
-  Hogy affirmálódjon?
-  Hogy affirmálódjon.
-  És átiratkozzon a testnevelési szakra.
-  Nem is olyan szar pálya, ha belegondolok. Jó kis csa

jokat tornásztathatsz majd.
-  Jókat. Ezért is iratkoztam át. Minden tőlem telhetőt 

megteszek értük.
-  Remélem is. De azért kár, hogy nem írod meg ezt a 

szúnyogokról.
-  Testnevelési szakosként? írd meg te inkább.
-  Gyanús lenne. Miféle elefánttá növelt szúnyogokról 

példálódzók. Miféle kísérleti szúnyogirtásról?
-  Ha ugyan voltak szúnyogok? Mert kérdés, voltak-e szú

nyogok egyáltalán.
-  Irtani valók, vagy amelyekből elefántot csináltak?
Gábor úgy érezte, ugyanaz a homályos bűntudat-féle

tér vissza hozzá, amit a teremből kilépve érzett. Egyfajta 
önmagával való elégedetlenség, annak tudata, hogy jobban 
is szerepelhetett volna. Pedig nem mondott semmi valót
lant. Határozottan tagadta, hogy a Vincének tulajdoní
tott szavak elhangzottak. Kategorikusan állíthatom ... úgy 
mondta, ahogy magában jóelőre megfogalmazta. És később 
se vonta vissza. Másképp fogalmazott csak: nem emlék
szik; nem emlékszik, hogy ilyesmit hallott volna. Közben 
pedig megremegett a hangja; a másiké helyett, aki hatá
rozottan emlékezett: magabiztosan, eltökélten, meggyő
ződést sugallva. Nőietlenül csontos arccal és hegyes orral, 
kiszikkadtan keskeny ajkakkal. Mundérbecsületért csatáz
ni készen, biztos hátországot sejtetve, minden szavával és 
mozdulatával éreztetve, mennyire nincsen egyedül. Ami
től ő annyira egyedül érezte magát. Vagy inkább korábban 
elhangzott szavak társaságában: Akartok ti tanulni egyál
talán? Értsd meg, fiam, a jövődről van szó, nem mehetsz 
fejjel a falnak ... Valószínűleg ezért sietett ki annyira, túl 
forrónak érezve a benti levegőt, úgy értelmezve az „elme
het” szót, hogy távoznia kell. Pedig előzőleg eltökélte, en
gedélyt kér a bennmaradásra, ha már itt van, legalább hall-



jón valamit. Persze bizonyára így is kiküldték volna. Bizo
nyára, d e . ..

-  Én az elefántcsinálásra gondoltam -  felelte közben.
-  Elefántot csinálni a semmiből is lehet. Legalábbis az 

abszurd műfajban. De hát ott voltál velünk, tudod mi tör
tént. Majdnem mindig ott voltál köztünk.

-  Ott, igen. Egy vagy két alkalom kivételével.
-  Nahát akkor. Tudnod kell, mi volt a helyzet a szúnyo

gok körül.
-  Tudom, d e . .. Folyton arra gondolok, hogy valaki kö

zülünk . . .
Vince félbeszakító közbeszólása Gábor számára egyszer

re tűnt leintésnek és legyintésnek is: -  Nem ti voltatok, tu
dom. Rajtatok semmi se múlott.

-  Akkor meg miért? Mi volt ez az egész? Vagy a semmi 
inkább. Nem értem.

-  De én igen. Tiszteletlenek voltunk. Tisztségviselők iránt. 
És ez több a semminél. Sőt, több a soknál.

-  Néha az a több a soknál, ami a semminél is kevesebb.
-  Néha igen. Mivel sohase lehet előre tudni.
-  Legkevésbé éppen a semmit.
-  Az ám. Mivel a semmit tudni annyit tesz, mint semmit 

se tudni.
-  Ez pedig annyit jelent, hogy a semmi mellett semmi 

szükség tagadószóra.
-  Vagyis a semmi tagadhatatlan. Ezért lehetetlen véde

kezni ellene. Ezért vontak ki a forgalomból.
Egyszerre mind a ketten nevetni kezdtek: már-már jó

kedvűen, majdnem fölszabadul tan. Gábor azon kapta ma
gát, hogy ez a szavakkal való játék, ez a fejtetőre állított 
nyelvi logika, azzal a kellemesen lebegő érzéssel tölti el, 
ami a tiszteletlen magatartásnak is sajátja. Egyszerűen 
mert a szavak szándékoltan szokatlan használatában, meg
szokott szerepükből való kiragadásukban, mindig van vala
mi nyugtalanító tiszteletlenség; mint a konvenciók felrú
gásában általában is; egyesek szemében felháborító és 
megbocsáthatatlan, másokéban szórakoztató. Vagy éppen 
varázsos is.



Ezért tehát, csak ezért... Megdöbbenése régi ismerős
ként tört rá, újbóli elhinni nem akarásaként a kezdettől 
fogva hihetetlennek. Annak idején a sötét, párás folyópar
ton sétálva, a professzorral is erről beszélgettek különben. 
Súlyos hibát követtetek el, mondta a prof, megfeledkezte
tek arról a kétségbeejtő tényről, hogy tehetségtelen embe
reknek is van önérzetük... Hiba volt, igen, valóban meg
feledkeztek. Mert abból a lenyalt hajú kirakatbábu-arc- 
ból, a kiáltó jelentéktelenség mellett, éppen ez, az önér
zet sugárzott mindenekelőtt: jellegtelen vonások, csecse
mőrózsaszín pici arcocska, sugárzó ürességében semmi más
hoz nem hasonlítható; gondosan megkötött bordó nyak
kendőben, sötétkék duplasoros zakóban, kifogástalanul 
élére vasalt nadrágban folytatódva. És ezt a skatulyából 
kihúzott kipöttyentséget, ezt a makulátlan szarospista-ele- 
ganciát merészelték ők lenézni, ezt a tulajdon tisztsége irán
ti megbecsülést lefitymálni, farmernadrágos lezserséggel, 
kócos üstökű hányavetiséggel, szakállas arroganciával sem
mibe venni. Észrevenni a figura gyámoltalan fontoskodá
sát, és amikor koncepcióra gondol, de konvenciót mond, 
leplezetlenül összemosolyogni a szemeláttára, vállveregető 
fölényességgel szítani fel benne egy új seprő erényeit, be
lekergetni a mindent kiforgató szándékos félreértésbe. . .  
így van, tagadhatatlanul igaza volt a profnak: hiba volt 
elfeledni, hogy az ilyenek számára az emberi érték mindig 
egyet jelent a társadalmi hierarchiában elfoglalt hellyel, 
amiért is eszükbe sem juthat, hogy a tiszteletet nem meg
követelni, hanem kiváltani kell. Semmi okotok a szégyen
kezésre, mondta még erről, tehetségtelen emberektől ve
reséget szenvedni természetes és kibírhatatlan. . .

De hát ennek több, mint két éve már, mi értelme ma
gát újra belelovalni, gondolta a vizet bámulva. A folyó lát
hatólag apadóban volt, szintje néhány nap alatt mintha je
lentősen lecsökkent volna; de a hullámok még piszkosak 
voltak, zavarosan barnásszürkék, ágak, fadarabok úsz
káltak bennük. Aztán a távoli, légyzümmögésnyi gépzú
gás hatására tekintete kissé jobb felé fordult: messze a 
láthatár peremén a repülőgép most húzott át a folyó fölött,



ezúttal a füzes felől közelítette meg az innenső partot; apró 
rovarként, távoliságában egy közeli szúnyognál alig tűnve 
nagyobbnak. Szintén jobbra tőlük, de jóval közelebb, az 
alsó rakparton lassan feléjük haladva, egy szőke gyász- 
ruhás nő és egy bamazakós, világos nadrágos férfi fiatal 
farkaskutyával szórakozott: a férfi partrasodort ágdarabo
kat adogatott a nőnek, aki azokat ügyetlen mozdulatokkal 
a folyóba dobta; a szolgálatkész állat meg láthatólag nem 
is várt a nő parancsszavára, rendszerint már a dobó moz
dulattal egyidőben elindult, hogy a szárny aszegett becsapó
dás pillanatában már buzgón evezzen. Nyilván a nő a ku
tya gazdája, állapította meg Gábor magában. Azaz a „gaz
dija” inkább. Maga sem tudja miért, de ezt a szót soha ki 
nem állhatta.

-  Ugyan min gondolkozol annyira? -  hallotta Vince hang- 
ját.

-  Azon, hogy mindannyian gyávák voltunk.
-  Nem gyávábbak másoknál. Semmivel se gyávábbak.
-  Gyenge vigasz.
-  Egyiktek se játszotta el a kívánt szerepet. Nekik kellett 

eljátszaniuk. Akik kifőzték az egészet. Mit akarsz többet?
-  Igaz, d e . .. Nem írtunk neked. -  Váratlanul, minden 

előzetes fontolgatás nélkül mondta ki ezt. Aztán megpró
bált leolvasni valamit Vince arcáról.

-  Vagyis megkaptad a lapomat?
-  Nemcsak én. A többiek is megkapták.
-  Mindenkinek egyszer írtam csak. Azoknak, akik nem 

válaszoltak.
-  Mondtuk, hogy írni kellene. Mégsem lett semmi belőle.
-  Lebeszéltek a válaszolásról?
-  Nem ajánlották.
-K ik ?
-  Mindenki. Azaz hogy senki.
-  Nem kellett volna tanácsot kérni tőlük. Vagy inkább 

nekem nem kellett volna írnom nektek. Tudhattam volna.
-  Hogy gyerekek vagyunk?
-  Hogy felnőttek vagytok. Én voltam a gyerek. Én vol

tam a gyerek köztetek.



-  Mindannyian gyerekek voltunk.
-  Azok. Nem hagytak játszani minket.
-  Nem baj. Az Übü királyt úgyse tudtuk volna eljátszani 

igazán.
-  Úgy aligha, ahogy ők eljátszották.
-  Ezt is tudhattuk volna.
-  Sohasem lehet előre tudni. És van amit nem jó idő előtt 

megtudni.
-  Nem sajnálom az illúzióimat. Inkább azt a szegény 

kutyát sajnálom.
-  Én is. Jobban rászolgált. Jó ideje cseszegetik már.
Lenn a kutyával szórakozók már közvetlenül alattuk jár

tak. És az ágdarabokat most a férfi dobálta; a vízbehulltuk 
nyomán felcsapó tajték most beljebb, a parttól jóval távo
labb csobbant. De a kutya továbbra is változatlan buzga
lommal úszott be értük, foga közé kapta őket, sietve ki- 
evickélt velük.

Pár pillanatig hallgattak, az alattuk folyó játékot nézték.
-  Vannak nők, akiknek jól áll, hogy gyászban vannak -  

szólalt meg Vince később.
Ennek is jól áll.
-  Nyilván tudja is. És szívesen hordja.
-  Elég jó nőnek látszik.
-  Elég jónak. Csakhogy én ki nem állhatom, ha egy nő 

gyászruhát visel.
-  Akkor se, ha jól áll rajta?
-  Akkor se. Ki nem állhatom.
Gábornak egy vicc jutott eszébe egy gyászruhás nőről. 

Először el akarta mondani, aztán meggondolta magát. -  
Ez is egy formája a képmutatásnak -  mondta ehelyett.

-  Ne bántsd a képmutatást. Attól lesz a világ szebb, mint 
am ilyen... Különben fáradtnak látszik.

-  A hölgy vagy a kutya? -  kérdezte Gábor fölöslegesen, 
de szándékosan.

-  A kutya. A hölgyet nem tudom. De nyilván azért adta 
át a szivarnak a stafétabotot.

-  Vagy mert a keze messzebbre hord.
-  így eredményesebb a kutyafárasztás.



-  Pedig máris abbahagyhatnák.
-  Nem fogják abbahagyni, egyelőre nem. Most kell csak 

igazán megszenvednie.
-  Láthatólag szívesen szenved. A farkát csóválja.
-  Mert kutya, azért.
-  Azért csóválja a farkát, vagy azért szenved szívesen?
-  Ez a kettő összetartozik. Éppen csak a kutya nem tud

ja.
-  Azt se, hogy szívesen szenved.
-  Sőt. Azt se, hogy szenved.
-  Vagyis teljes a kutyaboldogság.
-  Feloldódás az alázatban, az odaadásban. . .  Szeretem a 

kutyákat. Csak azt nem, hogy alázatosak.
-  Én meg azt szeretném, ha fellázadna. Ha nekiugrana.
-  Kedves lenne, de nem valószínű.
-  Kutya, lázadj föl! Kutya, harapd meg őket! -  Vince 

elég hangosan kiáltott, úgyhogy az éppen dobáshoz készü
lődő férfi egy pillanatra felnézett. -  Sajnos minden hiába.

-  Tiszta szívből sajnálom.
-  Te csak hiszed azt. Hiszed csak, hogy sajnálod. -  Vince 

hangjában mintha újra kötekedés rezdült volna. -  Miért 
sajnálod?

-  Amiért te is. És hogy tudd, nem vagyok még egészen 
felnőtt.

Gábor, miközben szava beleveszett a hirtelen robajjal 
rájukzúduló motorzúgásba, előre hallani vélte Vince vála
szát: majd felnőtt leszel. A hátuk mögül közeledő gép egé
szen alacsonyan, közvetlenül felettük húzott át a folyó túl
oldalára. Alattuk a kutya, szájában egy ágdarabbal, most 
kapaszkodott ki a partra, Gábornak úgy tetszett, remény
kedve rázza meg magát.

-  Tessék? Mondtál valamit?
-  Csak azt, hogy disznóság, amit ezzel a szerencsétlen 

kutyával csinálnak. Igazán abbahagyhatnák. És hogy ezt a 
szagot most már én is kellemetlennek érzem. Talán mehet
nénk is már?

-  Innen igen. Hátha beljebb kevésbé érzik. Vagy haza 
készülsz már?



-  Bekapok valamit, aztán moziba megyek.
-  Mit nézel? A Kakukkot? Én már tegnap megnéztem.
-  Odafenn kétszer láttam már. Most nézem majd har

madszor. Főleg egy bizonyos jelenet miatt.
-  Gondolom, a baseball-jelenet.
-  Az. Amikor a főnővér a legdilisebb ápoltakat is lesza

vaztatja. Akiknek gőzük sincs az egészhez, azt se tudják, 
hol vannak... Nem tudok betelni vele.

-  Nagy jelenet. De akad benne még néhány hozzá hasonló.
-  Akad, igen...  De engem valahogy.. .  valahogy ez érint 

a legközelebbről.
-  Engem is, persze. Vagyis mind a kettőnket.
-  Más szóval m inket. . .
Útjuk során hol erősödő, hol elhalkuló repülőgépzúgás 

kísérte őket. Körülöttük mindenütt a rovarirtószer szaga 
érzett. Szúrósan, főj tón telepedve meg a széltelen utcák 
alacsony házai között. Bármerre is haladtak, mindvégig 
a nyomukban maradt.

1979.



Szabad 
szombat 
vadászidényben

-  Hideg van, fater.
-  Hideg, de korán van még.
-  Gondolod, hogy később megenyhül?
-  Még a nap is kisüthet.
-  Süt a fenét. Dehogy süt, fater.
-  Megeshet még, hogy leszáll a köd -  pillant föl. Tekinte

te az alacsonyan járó napkorongot keresi a láthatár fölött, 
de csak a helyét sejti a bizonytalan fényfoltban. Csak mert 
tudja, hogy ott kell lennie. -  Leszállhat még. És akkor ki
süt.

-  Vagy fölszáll inkább. És akkor még havazhat i s . ..
Éles a levegő, állapítja meg derékegyenesítő pihenője

közben, leheletének párafelhőjét nézve. És mintha nem
csak a ritkás és határozatlan párafátylakat lengető, nem 
túl erős szél csipdesné az arcát, hanem olykor láthatatlan 
apró jégszemecskék is meg-megszurkálnák. Még majd iga
za lesz a gyereknek, veszi elő zsebéből a lapos üveget. 
Egy pillanatig máris hószagot érez.

Hármat kortyol, égető borzongatással ellensúlyozza a hi
deg borzongatását.

Szürkésfehér a reggel, a csupasz rögökön a pár nap előt
ti havazás félig olvadt, majd újrafagyott maradványai mo
sódnak egybe az éjszaka zúzmarájával, sárgásszürke ke
veredik ezüstfehérrel. A még lábon álló kukoricaszár fakó 
rozsdáját, ahogy a tekintete távolabb csúszik fölötte, hamar 
elnyeli a háttér színtelensége. Messzebb a lombj avesz
tett füzes tompa barna tömege enyhén lilásba hajlik.

-  Kérsz? -  adná tovább az üveget aztán.
-  Hagyd, fater. Nincs kedvem hozzá.
-  Azt mondtad, fázol.



-  Csak hogy hideg van, fater.
-  Nekem mindegy. Ahogy akarod ...
Persze ez büdös neki, és a vinjakot biztos meginná, csa

varja vissza az üveg kupakját, továbbra is a füzes felé pil
lantva. Ahonnan most szapora pufogtatás hallatszik távoli 
kutyaugatás kíséretében.

-  Hallod? -  kérdezi.
-  Hallom, hát aztán.
-  Pufogtatnak. Élik a világukat.
-  Hadd éljék -  hajol le a fiú a földön heverő levágott 

szárhoz, hogy belőle egy kévényit fölnyaláboljon. -  Én is 
szívesen élném, elhiszed? De tőlem egymást is lepuffant- 
hatják . . .

Jó kedved van, mi?, vetné oda bosszúsan, de inkább a 
szárvágóért nyúl. Úgyhogy a további puskaropogás bele- 
vész a harsogó csapások közé, az egymáshoz súrlódó fa- 
gyott-száraz levelek zizegésébe. Nincs valami jó kedve, 
persze hogy nincs, büdös a munka. Meg biztosan arra gon
dol most, hogy mások ilyenkor a téli iskolaszünet idején. . .  
Vannak, akik el is utaznak, szórakozni, esetleg külföldre 
is. Élné a világát persze, élné ez i s . .. de azért mégse mu- 
szájna pofákat vágni. És ennek meg kell lennie, meg is 
lesz, hacsak nem kezd el tényleg havazni. Délre meg is 
lehetnek, ahogy m egm ondta...

Délre a fenét, fater, ezt aztán szépen kiszámítottad. Es
tére vagy addig se, és addig egyre a keze jeges dermedtsé
gét érezheti csak. Meg az arcán is ezeket az apró tűszúrá
sokat, és a nyakán is. Vagy a homlokán, néha meg a sze
mében, aszerint, hogy fordul éppen, bárcsak igazán elkez
dene havazni, sűrűn, egészen, rendes pelyhekben, megö
rülne neki, még csak nem is titkolná... Hull a hó és hó
zik, Mici mackó fázik, szívesen dúdolgátná hazáig, egy pil
lanatra szinte felvidul, kicsi korában mindig megörült, va
lahányszor hallotta ezt, igen, bárcsak havazna. Lehet, hogy 
ott havazik most, sűrű porhó hull, vastagon rakódik le a 
fenyők sötétzöldjére. Mónika fehér-vörös sísapkájára, pil- 
lanat-csillagocskákként állva meg az alóla kikandikáló vö
rösesszőke hajfürtjein, a szempilláján is, de hát igazán, te



is jöhetnél, mért nem jössz te is?, nem gondolhatta komo
lyan, ismeri a körülményeit, vigasztaló biztatás volt csak, 
vigasztaló kérdés mindössze. Nincs síléced, na és?, köl
csön is kaphatsz, de hogy nélküle ő se menjen, nem, egy
szerűen csak szia, jó legyél... jó lenne tudni csakugyan, 
ott havazik-e. Mert talán kék az ég, majdnem sötétkék a 
szikrázó fehérség fölött, Mónika meg lefelé siklik, karcos 
sistergéssel veszi a kanyart, mögötte a felkavart porhó füst
felhőjével, vagy inkább veszi majd ezután, később, korán 
van még, most kászolódik ki az ágyból, csak szemhéjai duz
zadtak meg az álomtól, este bizonyára sokáig a bárban 
lötyögtek, fel-felcsapó kacagása szabdalja darabokra a Ka
resz szűnni nem akaró dumáját, összefonódik Rudi meke- 
gésszerű nevetésével... Ugyan ne gyerekeskedj, tudod, 
hogy é n . . .  én tényleg sajnálom, hogy nem jöhetsz ... De 
hát ő a tengert is egy iskolai kirándulás alkalmával láthat
ta csak, mármint elevenen, szemtől szembe, akkor is alig 
jutott el. A fater meg tényleg nem látta, azaz filmen, tévén 
csak, már amikor nézi, mert azon is csak a futball érdekli, 
olyankor odaragad a képernyő elé. Szegény fa te r... In
kább lesajnálja, semmint sajnálja. És az a jutalomüdülés 
is valamikor, az utolsó pillanatban az is elfuccsant, jó né
hány éve már, alig emlékszik. Lázban voltak mind, ezt tud
ja csak, és hogy ő bőgött a végén. Legszívesebben most is 
ezt tenné. Könnyű a kis krapekoknak, ők legalább bőghet
nek . . .

Gémberedett ujjakkal húzza meg a zsineget, köti össze 
a kévét.

-  Jó szorosra kösd, nehogy széthulljon nekem.
-  Dermedtek az ujjaim, fater.
-  Az enyémek is. De azért csak húzd meg jól. Nehogy 

széthulljanak, ha majd fölrakjuk.
-  Jó lesz így, fater. Jó lesz, meglátod.
-  Hát majd meg. Fő, hogy szét ne hulljanak...
A puskaropogás hangja most közelebbről, erősebben 

hallatszik. Fel-felcsapó hullámokban az izgatott csaholás 
is.

Pufogtatnak, mondaná újra. Majdnem kijön a száján,



de visszaszívja. Nincs valami beszédes kedvében a fiú, vele 
általában sincs, neki meg semmi kedve a tessék-lássék vá
laszaihoz. Gondolatban reflektál csak a lövöldözés hang
jaira: vadásznak az igazgatók, a doktor urak, a mérnök 
urak, az ilyen meg olyan elnökök, néhány jobb módú ipa
ros is közöttük; vagyis akiknek futja rá és akiknek dukál. 
Na meg akiknek illik az ilyesmiben részt venni, még tán ak
kor is, ha nincs kedvük hozzá. „Diplomáciai vadászat” , így 
mondta az a langaléta Bálint a múltkor, igen, így, amikor ő 
a folyosón elmenőben akaratlanul is megállt a csukott ajtó 
mögül kihallatszó indulatos hangokra. Mert hogy a vadá
szat miatt volt a szóváltás, ennyit értett csak az egészből, 
amiatt estek egymásnak. „Igenis, diplomáciai vadászaton 
voltam, igenis azon”, csapott föl az éles, sebes beszédű 
hang, a Bencsik igazgatóé, „mert abból lesz a pénz, nem 
abból, hogy ti itt az írógépet pötyögtetitek” . . .  Mert ugye, 
ilyenkor beszélik meg a dolgokat, fundálják ki az üzleteket; 
amikor maguk között vannak, egymás közt, mindnyájan 
együtt; közben meg élik a világukat, mért is ne, pufogtassa- 
nak csak kedvükre, felőle akár egymást is, ebben a gyerek
nek igaza lehet. . .  Ma meg különben sincs munkaszombat, 
szabad szombat van, ebbe még annak az örökké fortyogó 
Bálintnak se lehet most beleszólása, ha a Bencsik netán 
most is itt lenne ... de azért jól megmondhatta neki, jól 
megmondhatta, ennyit azért kivett valahogy. Ezért is látott 
föl a Bencsik annyira, az a kis mitugrász Bencsik a magas
ra tartott hegyes orrával, lehet, hogy tényleg itt van vala
hol a közelben, bizonyára itt is van, itt hát, mert itt kell len
nie, itt kell, mert mindenki itt van, még ha nehezen tudja 
is puskával elképzelni magának, valahogy nem illik a ke
zébe .. .  Inkább úgy tudja elképzelni csak, ahogy megy föl 
a lépcsőn, nyomában a Péterrel, a sofőrjével, aki a burekos 
csomagot viszi u tána. . .  Ám hogy ez mért megy így minden 
áldott nap, ugyan honnan tudhatná?... Mert hát ez van 
naponta, Bencsik úgy tízkor előjön a szobájából, kezében 
a fekete aktatáskája, lemegy a lépcsőn, a Péter már vár is 
rá a kocsival, elhajtanak, aztán jó félóra múlva jönnek is 
vissza már az állomás melletti bureksütőtől, onnan, mert



ott a legjobb a burek, így mondják. Aztán már ketten men
nek föl, elöl a Bencsik, most is a fekete táskával a kezében, 
mögötte a Péter kicsit görnyedt tartással, két tenyéren el
lensúlyozza a fehér zsírpapírba pakolt burekot, jókora cso
mag, láthatóan úgy vigyáz rá a Péter, mint a hímes tojás
r a . .. mert hát úgy kell, hogy ő vigye föl utána, nem maga 
a Bencsik, nem, mert ugye, ő az igazgató, hanem akkor 
mért nem csak a Pétert küldi el a burekért. . ,  ? Lehet per
sze hogy mást is intéz ilyenkor, biztosan, mert ugye egy 
igazgatónak mindenféle intéznivalója van a városban, min
denféle dolga akadhat, nem rá tartozik, na és hát az igaz
gató, a Bencsik, nem ő tartozik beszámolni másoknak, 
hogy mikor megy el és hova, hanem mások őneki, de azért 
a munka mindenkinek büdös, neki is, most is, csak hát 
aki nem tehet mást, az marad bent a büdösben, és hát azt 
meg köll adni, ilyen igazgató azért kevés akad itt a város
ban, olyan, aki a hivatali kollégáinak naponta elhozza a 
burekjukat, talán még neki is hozna, ha megkérné rá, biz
tosan, ha nem sajnálná rá a pénzt, vagy inkább, ha volna 
rá pénze. Még ha akkor a jutalomüdüléssel ki is babrált 
vele, méghozzá csúnyán... pedig hát nem is ő kérte azt, 
volt is eszébe, egyszerűen adták csak, sőt alighanem éppen 
a Bencsik javasolta, hogy neki adják, mint ahogy azt is ő 
akarta, hogy később elvegyék tőle, épp csak ma se tudja, 
miért is. De mivel adták, hát örült, s készült rá, amikor 
meg visszavették... hát igen, az gané dolog volt, mert hát 
az asszony meg a gyerek, igen, a gyerek, mert ugye a gye
rek az gyerek, emlékszik rá, sokáig bőgött... bőgni lenne 
jó, igen, bőgni, mint a kis krapekoknak, másra nem is em
lékszik, jóformán csak arra, hogy egyre bőgött. Na meg a 
faterra, ahogy káromkodott, de valahogy nem igazán, 
inkább olyan legyintősen csak, lemondóan, hogy hát ká
romkodni is minek. . .  De valahogy ez is illett a kereken 
jámbor, belenyugvós arcához, nem emlékszik, látta-e iga
zán dühösnek valaha is, úgy, ahogy másokat néha, akár az 
anyját, akinek a hirtelen lerohanó indulatai elől többnyi
re mindjárt meghátrál, bizonyára nem is szólt semmit, ad
ták, elvették, kész, később mondhatta csak, kívül már,



hogy mit csináljanak a nyaralásukkal, hogy... És az igaz
gatójának továbbra is megjavítja a zárait, a vízcsapokat a 
fürdőszobában, kulcsokat reszel, csatornát tákol, akárcsak 
bent a bank épületében, mintha ez is a gondnoki feladatá
hoz tartozna. Ingyen? Aprópénzért? Egy-két pohárka pá
linkáért?, sose kérdezte. Annyi bizonyos csak, hogy egy 
idő múlva ugyanúgy végezte továbbra is ezeket a soha ren
desen meg nem fizetett kisebb-nagyobb bütyköléseket, 
mintha semmi sem történt volna, mintha ez lenne a ter
mészetes, az is, hogy akkor mégsem mentek el, sokkal ter
mészetesebb, mintha elmentek volna, ma se tudja elkép
zelni, hogy is lett volna, ha tényleg elmennek, mert a fa
terék mintha mentek is volna meg nem is, húzódozva, ki
csit zavarodottan készülődtek csak, mintha azzal, hogy el
mennek, ezzel is csak a kötelességüknek készülnének eleget 
tenni, ha már egyszer elküldik ő k e t... És hát csakugyan, 
el se tudja képzelni őket ott a strand szikrázóan napsütötte 
homokján, azt se tudja róluk, tudnak-e úszni, meg az any
ját se fürdőruhában, a faterról meg nem is beszélve. Hom
lokába csúszott seszínűre fakult franciasapkájában tudja 
elképzelni csak, olajfoltos, kék munkaköpenyben, kicsit 
meggörbülve, reszelővei a kezében, lapos- vagy harapófo
góval, csavarkulccsal, franciakulccsal, vagy itt kinn, kapá
val, sarlóval, szárvágóval, mint ma is, ezen a szar kis föld
jén, ahol neki most dermedt ujjakkal... De mintha azért 
mondott volna valamit, olyasmit, hogy többet nem csinálja, 
hogy elmegy, itthagyja őket, de ezt is otthon csak, meg ta
lán a kollégáinak, nemcsak teddide-teddoda ember, de alá
zatos jobbágyiélek is . . .  Kicsit meglepődik ezen a szóösz- 
szetételen, nem tudja mindjárt hová tenni, kis késéssel jut 
csak eszébe Révész, vele még a történelem is érdekes volt 
valahogy, igen, tőle hallotta, ő mondott olyanokat, hogy a 
múlt, a történelem, tovább él a lelkekben, apáról fiúra száll 
mindig új alakban kísértve, lélekben körülöttünk sokan ma 
is jobbágyok még, tisztelik a modern várurat, a főnököt, a 
felettest, a „górét”, maga mondta így, csinálják, amit 
mond, sokszor anélkül, hogy tudnák, miért, egyszerűen 
mert mit lehet tudni, dörgölőznek hozzá, várják a kegyek



morzsáit, „lesik az úri abrakot”, ez valami versből van, 
Ady Endrétől vagy kitől, ezt is a Révész idézte, amikor a 
hűbéri rendszerről beszélt, rendes tag volt ez a Révész, tény
leg rendes tag, jó fej, nem tudja biztosan, magától ment-e 
el vagy menesztették, nem sokkal azután, hogy azoknak a 
hülye punk-gyerekeknek az ügye kirobbant, amellett állt 
ki, hogy nem kell kirúgni őket, meg egyáltalán fölfújni az 
egészet, vállaljon inkább kezességet értük az osztálykö
zösség, ők is emellett lettek volna, de h á t. . .  úgyhogy a tör
ténelmet újra u tá lja ... Hát szóval jobbágylélek, a fater is 
az volt akkor is, mikor csak úgy lenyelte az egészet, amikor 
ő egyre bőgött csak, jó a kis krapekoknak, ők legalább 
bőghetnek... mert, ugye, a gyerek az gyerek, nehezen ta
nulja meg, hogy amit muszáj, azt muszáj. De hát azóta 
megtanulhatta volna, nem muszájna pofákat vágnia, mint
ha az ő ujjai nem dermednének, na meg szívesebben is sö- 
rözgetne most a kollégákkal, csak hát nem mindenki élheti 
úgy a világát, mint ezek itt, nagyban pufogtatva, talán épp 
a Bencsik is, ha köztük van, de azért a Bálinttól megkaphatta 
a múltkor, nem árt, ha valaki néha megmondja neki, neki is 
meg kellett volna mondania, akkor alkalom lett volna rá, 
jócskán kipakolhatott volna, nemcsak a Bencsiknek kellett 
volna megmondania, hanem a Maricának i s . .. Mert mi az, 
hogy ő nem akarta meghallani, egyszerűen nem hallotta, ha 
egyszer csak úgy az ablakon át szólt utána, a munkának 
segget fordítva, az ablakon kikönyökölve, már ahogy szok
ta, lopva, a napot, mert azért ő is látja, amit lát, s mért nem 
akkor szólt, mikor épp az ablak alatt volt, mért csak késve 
amikor már tovább ment? Mért akkor mondta csak, hogy a 
Bencsik, hogy „az igazgató elvtárs azt m ondta.. . ” , jó vicc, 
ha egyszer nem jutott az eszébe előbb, ha ugyan egyáltalán 
eszébe jutott. Vagy ha szólt is, ha egyszer ő nem felelt, gon
dolhatta volna, hogy meg se hallotta, miért nem szólt még 
egyszer. És hát a vaskapu, észrevette ő azt, hogy akad, 
hogy mindig emelni kell rajta, valahányszor kinyitják, nem 
is felejtette el, épp csak még nem jutott hozzá. Tudhatták 
volna, hogy az ilyesmiért szólniuk sem kell, ám még ha el is 
mulasztotta volna a dolgát, mért kellett a végén, amikor már



rákészült, mert hogy rákészült, ez a z . .. Mert jól is esett, 
hogy észrevették, hogy a dolgát ő mindig rendesen végzi, 
hogy úgy látják, megérdemli azt a két hetet, de hát, ugye, 
az asszony meg a gyerek.. .  na szóval nem volt ő úgy 
odáig azért, meg hát gond is volt és kiadás, megvették már 
a fürdőruhát is, csak az asszonynak, neki egy közönséges 
gatya is megtette volna. . .  akárhogy is nagy piszokság volt, 
ezért hívni újra össze a gyűlést, méghogy ő süketnek tettet
te m agát... Mert persze hogy a Maricának hittek, különö
sen azután, hogy a Bencsik kijelentette, hogy az ő titkárnő
jének a szava az ő igazgatói szava is egyben. Úgyhogy mit is 
magyarázhatott volna, legyintett csak, mert ha most az van, 
hogy a Jóska nem akarta megjavítani azt a kurva vaskaput, 
ha nem szolgált rá arra a kurva nyaralásra, akkor az úgy 
is van, az előbb még ő volt kedvesebb a Bencsiknek, most 
meg a Péter, talán mert naponta viszi föl a lépcsőn utána 
a burek ját... Nem mintha be akarta volna nyalni magát 
a Péter, á nem, biztosan azért küldték helyette csak, hogy 
az egésznek valami pofája legyen; mert ha már azt a két he
tet valamelyik fizikainak szánták, hát itt a banknál ő van 
csak, aztán a Péter, meg a két takarítónő, nem nagyon 
válogathatnak. És hát a Péter, ő is megérdemelte, rá ezért 
nem haragudott... Hanem a Bencsiknek, annak azért 
amúgy istenesen meg kellene, hogy mondja egyszer valaki, 
meg ezeknek itt mind, igaza van a gyereknek, ő se bánná, 
ha egymást puffantanák le.- Na, most se húzod meg?, 
nyújtja újra feléje a lapos üveget, nem is olyan büdös, 
igaz-e?, ezt már gondolja csak, rászoksz te még a cukros 
pálinkára, meglátod, azt hiszed, minden nap vinjakot 
ihatsz, vagy gint, meg mindenfélét, amit a flancos barátaid 
itatnak veled?... Na de csuda tán, hogy nincs kedve az 
ilyen munkához? Csak hát nem lehet mindenkinek az apja 
igazgató vagy orvos, mérnök, de még órás se, aki csak két
szer belefúj a fogaskerekek közé, aztán jön, hogy új rugó 
kellett, neki meg kell dolgoznia azért, hogy a fia tanulhas
son, s kérdés, nem tanul-e hiába, mert amazokat majd 
szépen bedugják ide meg oda, mostanában nemigen látja 
őket itt, azt a lányt se, szünidő van, biztosan elutaztak,



élik a világukat, élik a világukat, mondaná a fater, és hát 
élik csakugyan, ott bizonyára nyoma sincs a felhőknek, 
vagy ha mégis, a felhők lenn vannak, lenn a völgyekben, 
felhők fölött vannak és az ég kék fölöttük, nagyon kék, 
majdnem sötétkék, hidegen kék, de a fenyők sötétjétől 
övezett fehér ragyogás valahogy mégis perzselő, egyszerre 
van hideg és meleg, mert odafenn, így tudja, néha még 
fagypont alatt is lehet napozni, látott már képeket hóban 
álló nyugágyon heverő fürdőruhás nőkről is, bőrüket a hó 
ragyogása barnítja, visszavert ibolyántúli sugarak érlelik 
benne a pigmentszemecskéket.. .Ugyan ne gyerekeskedj, 
mondta Mónika, az a két hét úgyis olyan gyorsan elrepül, 
úgyhogy jó legyél, miért mindig ő legyen a jó. Kösz, fater, 
adja vissza a lapos üveget.

Torkát a pálinka karcos mérge égeti, akarata ellenére 
esik jól csupán, a hideg miatt. Aztán az apja ütemesen 
járó gégéjét nézi.

A két lövés most sokkal közelebbről hallatszik, mint 
bármikor eddig. Erősebbek az időnkénti vakkantások is. 
és mintha beszédfoszlányok is hallatszanának.

-  Most közel járnak.
-  Most közel -  hagyja rá, mialatt a lapos üveg a helyére 

kerül.
-  Élik a világukat.
-  Hadd éljék, fa te r ... Tőlem a k á r ...
Elhallgat, eszébe jut, hogy ezt mondta már, meghogy 

mennyire idegesíti a fater, ha egyre ugyanazt hajtogatja. 
Valószínűleg köztük van a Rudi faterja is, merül föl benne 
aztán a három újabb, valamivel távolabbi lövés hangjára, 
hogyne lenne, ha egyszer egy ideig elnök is volt a vadász
egyesületben, legalábbis így hallotta Ruditól egyszer. 
Aztán a Rudi könnyűbúvár-felszerelése jut az eszébe, a víz 
alatti vadászat lehetősége. Azt azért szívesen kipróbálná, 
és Rudi haver, bizonyára nem is lenne kifogása ellene. Bár, 
szerinte, iszapos folyóvízben ilyesmivel nem érdekes kísér
letezni. Hallövéssel legalábbis nem, aligha próbálhatja 
k i . ..

Újra nyálábólva hajol le. A száraz, töredezős, fagytól



kemény levelek az arcát horzsolják; a rájuk telepedett dér 
a test melegétől felenged, keze és arca nedves lesz tőle. 
Kinőtt, viseltes zekéjén piszkos-nyirkos foltok maradnak, 
rőtbama kötött sapkájára, tincsekben csüngő hajára 
le vél töredékek tapadnak. A két újabb közeli lövés hangja 
most csak a szárzizegésen és az apja vágójának csapásain 
áttörve jut a füléig.

Pár perc múlva különösebb ok nélkül tekint hátra csak, 
ekkor pillantja meg a szürkésbarna rángatózó kis testet, 
alig néhány méternyire ide mindössze; haldoklásában is be
leolvadva a védelmező környezet színébe, ha nem mozog
na még, talán észre se venné. Mert a piszkos hómaradvá
nyokra kent vérfoltokat késve észleli csupán.

Akaratlan borzongást érez, enyhe undort inkább, sem
mint részvétet.

-  Nézd, fater -  szólal meg.
-  Mit nézzek?. . .  Merre? Mit nézzek?
-  Hát ott. Nem látod?
-  Aha, látom m ár. . .  Eltalálták, készen van.. .
-  Kész hát, mindjárt vége lesz.
Közben a lövöldözés hangja mintha újra távolabbról 

hallatszana.
-  Rádobhatnánk néhány kévét é s . . ;Gyorsan, kitolunk 

velük!
-  Nyúlpaprikásra éheztél? -  hajol le a kévéért. -  Tény

leg, miért n e . . .  ?
-  Nyúlpaprikásra hát. Kitolunk velük.
-  Kitolunk, fater. Ki, az anyjuk szentségit...
Miközben a kévéket dobálják rá, mintha maga is meg

lepődne a hirtelen támadt cinkosságán egy kicsit, tulajdon 
szemében most ugyanazokat a szikrákat érzi, amelyeket az 
apja tekintete sugároz. És valahogy közel is érzi most a fa
tert magához; vagy valakikkel szemben inkább, közös fron
tot alkotva. Mért ne toljunk ki velük, mért is n e . . .  Felesle
gesen öt kéve szár is kerül a kiszenvedő zsákmányra.

-  Elég lesz? -  kérdezi aztán.
-  Elég. Ezt most már kereshetik.
-  Gondolod, hogy keresni fogják?



-  Meglehet... De kereshetik.
-  És ha megpucolnánk vele? -  kérdezi. Akaratlanul is 

körültekint, senkit se lát a közelben, mintha a lövöldözés is 
szünetelne most. És az ugatás se hallatszik. De a széltől 
sodort apró jégszemcsék mintha növekednének. -  Nem 
gondolod, hogy okosabb lenne?

-  Á, végezzük el, amit elkezdtünk.
-  Ahogy gondolod. . .  -  Valahogy tetten értnek érzi 

magát, mintha az apja hangja leleplezné, ami benne lapul 
most. És a fater makacs, hiába is beszélne tovább. Elsza
lasztott legfőbb érve utólag csörtet csak elő, hasznavehetet- 
lenül megkésetten, izgalomtól nyüszítő szimatolással.

-  Hű, az anyád.. .Mész innen mindjárt!
A zsemleszínű állat tévedhetetlen biztonsággal fut a he

venyészett kévekupachoz. Buzgón fúrná be magát.
-  Hát ez megtalálta, fater, ez megtalálta. . .  -  Hangja va

lahogy kárörvendőre sikerül, kicsit bántóra, anélkül, hogy 
akarná.

-  Hát ez meg. De majd é n . . .  Elmész innen, t e . . .  hogy 
az a . . .  A göröngy szürkén porlad szét a száraz kukoricale
veleken, közvetlenül a vizsla mellett. A sárgaszínű ruga
nyos test oldalazva ugrik el, de aztán lába közé kapott fa
rokkal áll csak; félelmében szűköl, majd herregve a fogát 
mutatja. Ahogy az apja a kupac felé közeledik, mind heve
sebben. Fenyegetése rekedt hörgés lesz.

-  Vigyázz, fater, még majd m egharap... -  Nem annyira 
félti, inkább sajnálja. Amiért lőttek a nyúl paprikásnak.

-  Nem ajánlom neki -  emelkedik fel a szárvágó.
-  Ez innen el nem megy, fater.
-  Márpedig ezt tőlem meg nem kapják! Ezt már nem, az 

anyjuk istenit. . .
Az a hirtelen támadt, kivörösödött düh, amit most az 

apján lát, valahogy új a számára. Ismeretlen, belőle is 
dühöt kiváltó. Egyszerre dühös a kutyára és az apjára is: 
hogy egy rohadt nyúlpaprikásért. . .

És a maga gyávaságára is. Arra is, hogy az apja szavait 
hallja a saját szájából:



-  Nem ajánlom, hogy bántsd, fater. Bajunk is lehet 
belőle.

-  Hát azt mi sem ajánljuk. . .
A kutya bátorságra kapva csaholásba kezd.
-  Elhallgass, Dzseki! Jössz ide m indjárt...
A vizsla engedelmesen fut az újonnan érkezettekhez. 

Hogy azután nyomban visszafusson, immár akadálytala
nul, a rejtett zsákmányhoz.

A két bekecses közül az idősebb és testesebb kalapja 
szabályszerűen zöld, zergetollas; a vékonyabb és fiatalabb 
bőrmicit visel. Karjukon átvetett duplacsövűjük ferdén 
mutat a földre, nem látszanak különösen fenyegetőnek. 
Arcukon a birtokon belüliség magabiztossága mosolyog 
rájuk; külön az apja rajtakapott, kicsit bamba sunyiságára. 
Azzal a fölénnyel, amelytől ütni szeretne. Vagy rúgni in
kább: egyenest a képükbe, fogakat röpítve ki az ágyukból.

Néhány pillanatig csak. Mert mire a zsemleszínű előci- 
bálja a zsákmányt, filmet néz már csak. Rudi apjának arca 
a zöld kalap alatt, az is filmkocka csupán; és filmkockának 
minek köszönni. Még ha Rudi megtudja i s . .. Rudi külön
ben is fütyül az apjára, mindenki tudja.

-  Azt hitték, a kutya nem találja meg?
-  Gondoltam, hogy megtalálja, d e . .. Maguk már lőttek 

eleget.
-  Tudja maga, mi az, hogy elég?
-  Nem tudom .. .
Filmkocka az évődő mosoly is, az a gyámoltalan igyeke

zet, amely most a tréfálkozás látszatával igyekszik kivágni 
magát.

-  Lőhetnek még másikat is. Ezt igazán ideadhatnák...
-  Tudja mibe kerül egy töltény?
-  Nem tudom, d e . ..
-  Na látja.
-  Jó vicc, nem mondom . . .  -  Ezt a fiatalabb mondja 

most a nyúltetemért hajolva.
-  Jól van, gyerünk, viszontlátásra.
-  Viszontlátásra. . .
Halk füttyentés a kutyának, arrafelé kanyarodnak,



ahonnan korábban előbukkantak. A még lábon álló szár 
takarásába.

-  Az anyjuk istenit. Az anyjuk kurva istenit.
-  Ne mérgelődj, fater. Minek mérgelődsz?
-  Mérgelődik az isten. . .  -  Ütemesen járó nyeldeklőjét 

a pálinka égető kaparása járja át, arcán a daraszerű 
jégszemecskék szapora szúrását érzi; egyre sűrűbben hul
lik, állapítja meg, még csak az kéne, hogy be se tudják 
fejezni, még csak az kéne. . .  -  Na itt van, húzd csak meg te 
is.

-  Jól van, ideadhatod.
-  Jó ez ilyen időben ... Aztán gyerünk, folytassuk. Há

romig azért megleszünk vele.
-  Négyig se, fater.
-  Dehogynem, majd meglátod.
-  ö tig  se. Estig se, fa te r ...
Nem messze a puskaropogás újra felhangzik. Két hul

lámban, gyorsan követve egymást.

1984.



II.
Csapdában





Leszámolás

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

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

ami közöttünk történt, egyszerűen csak kedves barátom
nak szólítalak. Tudom, hogy te valami egészen mást vártál 
tőlem, mert te a magad végtelen hiúságában megszoktad, 
hogy rajongó és áradozó leveleket kapjál, én azonban 
egyszerűen csak kedves barátomnak szólítalak, s ezt is csak 
azért teszem, memrt úgy vélem, ez a megszólítás most 
elég hűvös ahhoz, hogy kellőképpen lehűtsön és meglep
jen. Tudom, hogy most nagyon csodálkozol, s én őszintén 
megmondom, nagyon sajnálom, hogy nem láthatlak, ami
kor ezt a levelet olvasod. Sokért nem adnám, ha láthatnám 
az arcodat, magasra felvont szemöldöködet, a csodálkozás
tól kissé tátva maradt szádat, amint értetlenül meredsz erre 
a levélre, és nem akarsz hinni a szemednek. Mindenképpen 
érdekes lenne megfigyelni téged e levél olvasása közben, 
amint percről percre változik az arcod; most bizonyára nem 
pózolsz, most lehullik az álarc rólad, és te a valódi, mezte



len arcodat mutatod az üres szobádnak, bútoraidnak, a fa
lakon függő képeknek, az ablakod előtt levő hársfának 
(magad mesélted, hogy egy öreg hársfa van az ablakod 
előtt), bár tudom, hogy egész lényedet annyira áthatja 
a színészkedés, hogy ezt még akkor sem vagy képes le
vetkőzni, ha nem néz rád figyelő szempár. Mert te nagy 
színész vagy, annyira nagy, hogy még akkor is alakoskodsz, 
mikor magad is őszintének hiszed magad. Valójában min
dig úgy viselkedsz, mintha tükörbe néznél, mintha kívül
ről figyelnéd önmagadat, mintha minden gesztusodat abból 
a szempontból értékelnéd, ahogyan hat az X-re vagy Y-ra. 
Tudom, most újra azt szeretnéd mondani nekem, amit az 
alatt a három hét alatt, amíg ismeretségünk tartott, oly 
sokszor mondtál - ,  azt, hogy fütyülsz az emberek vélemé
nyére; ez azonban csak részben igaz, mert te csak addig 
vagy képes figyelmen kívül hagyni az emberek véleményét, 
míg az érdekeid szempontjából közömbös a számodra, 
amint azonban a legkisebb előnyöd is származhat ebből a 
véleményből, egyszerre nagyon is kínosan kezdesz ügyelni 
arra, hogy mások miként vélekednek rólad. De te elsősor
ban mégsem azért színészkedsz, hogy az emberek elisme
rését kivívjad, hanem sokkal inkább azért, hogy meg legyél 
elégedve magaddal, mert számodra mindenekelőtt a saját 
véleményed a fontos. Ahogyan megigazítod a nyakkendő
det, vagy kiveszed zsebedből a cigarettatárcádat, ahogy 
rágyújtasz, ez mind-mind önelégültségedet sugározza. 
Számodra a legnagyobb elismerés önmagad elismerése.

Ezt a levelet azonban nem azért írom, hogy arról 
igyekezzetek meggyőzni, mennyire nem ismered saját ma
gadat, hanem azért, hogy bebizonyítsam, mennyire nem is
mersz, mennyire félreismertél engem. Tudom, sok fárad
ságomba kerül, míg bebizonyítom neked, hogy kezdettől 
fogva hazudtam, hogy semmi sem igaz abból, amit 
magamról elmondtam, és végeredményben jobb színész 
vagyok nálad, mert elejétől kezdve az orrodnál fogva ve
zettelek. Elsősorban a hiúságod fog tiltakozni mindez el
len, én azonban éppen a hiúságodat akartam megsebezni, 
amikor ebbe a játékba kezdtem, és tulajdonképpen most is



azt akarom, mikor ezt a levelet írom. Nagyon jól tudom 
ugyanis, hogy neked, a vérbeli Don Jüannak nem lesz mind
egy, hogy az, amit te talán egyik legnagyobb hódításod
nak könyveltél el, tulajdonképpen nem is hódítás, mert 
hódítani csak ott lehet, ahol ellenállásra talál az ember. 
Én pedig nem álltam ellen, csak mímeltem az ellenállást, 
mert tudtam, hogy az egész játék így sokkal jobban tetszik 
neked. Tudtam, igazi szoknyavadász vagy, akit a nehezen 
becserkészhető és elejthető vad érdekel. Tudtam, hogy 
számodra nem is annyira a vad fontos, hanem a hajsza.

Amikor két nappal az én érkezésem után a mi kis, csen
des, tengerparti nyaralónkban megjelentél, mindjárt 
észrevettem, olyan ember vagy, aki, ha semmiféle ka
landban sem lesz része, az egész nyaralást tökéletesen 
elrontottnak tekinti. Te szemmel láthatóan azért jöttél 
ide, hogy felcsípj magadnak valakit. Az, hogy magaddal 
hoztad az ecseteidet, a palettádat, a festőállványodat, mind 
mellékes dolog volt, elsősorban azért kezdtél itt festeni, 
hogy érdekessé tedd magad, felhívd magadra az emberek 
figyelmét, és tetszeleghess a művész szerepében. Mert 
egész művészeted tetszelgés, csak a hiúságodat éled ki ben
ne. A te művészeted mesterségbeli tudás csupán, rutinmű
vészet, amelyből azonban hiányzik a belső átélés, és ezért -  
most megmondom -  nem vagy igazán nagy művész. Mind
járt ez volt a véleményem rólad. (Ezek után el kell ismer
ned, jól játszottam, amikor képeidet elragadtatással 
csodáltam.) A te művészeted csak kifelé ragyog, elkáp
ráztatja a nézőt, de mélység nincs benne. Olyan, mint te 
magad, póz csupán.

Elég tehát, ha annyit mondok, hogy mindjárt felismer
tem benned a valódi szoknyavadászt, és akkor az az ötle
tem támad, hogy megleckéztetlek, s csorbát ejtek a hiú
ságodon. Tudtam, neked mindenekelőtt az a fontos, hogy 
áldozataid minél szerelmesebbek legyenek beléd, mert 
ez hízeleg legjobban a hiúságodnak. Szereted, ha körülra- 
jonganak, tömjéneznek, csodáló pillantásokat vetnek rád. 
Szereted magad ellenállhatatlannak tudni. Elhatároztam, 
hogy megjátszom azt a fajta szerelmet, azt a fajta odaadást,



ami neked a legjobban tetszik. Csak hidd, hogy odavagyok 
érted, a rajongód vagyok, utána annál inkább hideg zu
hanyként hat majd rád, ha megtudod: mindez csak játék 
volt. Hogy miért tettem mindezt? Ezt nem tudnám ponto
sam megmondani. Talán valami női szolidaritás késztetett 
erre, amit az áldozataid iránt éreztem. Lehet, de ez most 
nem fontos.

Az egész játékból azonban nyilván nem lett volna sem
mi, és talán nem is támad ez a furcsa ötletem, ha előzőleg 
nem találok egy jegygyűrűt. Különös, ugye? Azt hiszem, a 
jegygyűrű azok közé a dolgok közé tartozik, amelyet a 
legritkább esetben vesztenek el az emberek, és igazán nem 
tudom, hogyan került oda a tengerpart homokjába -  de ott 
volt. Ott volt, félig betemetve homokkal, alig észrevehe
tően, én is csak azért lettem figyelmes rá, mert véletlenül 
ráléptem. Utána sokat tűnődtem azon, hogyan kerülhetett 
oda, ki veszthette el. Talán valami csalódott szerelmes hají
totta el, nagy pátosszal, örök szakítást emlegetve. A kis 
gyűrű eredete nyilván örök titok marad számomra, én 
azonban felvettem, és az ujjamra húztam. Akkor te még 
nem voltál ott, és én nem is tudom, miért húztam fel a gyű
rűt, talán, mert egy ilyen magamfajta magános nőnek vala
mi öntudatlan örömet szerez, ha férjes asszonynak vélik. 
Nyilván azért is tettem. (Na látod, én is tetszelgek magam
nak néha.) Határozott célom azonban nem volt ezzel a gyű
rűvel, amíg te meg nem érkeztél. Csak amikor megjöttél, 
akkor kezdett ez a gyűrű különleges, meghatározott szere
pet játszani.

Ezek után, azt hiszem, teljesen világos előtted, hogy 
amit a házasságomról, a vak zenetanár férjemről meséltem 
neked, abból egy szó sem igaz. Az egész mesét a gyűrűhöz 
költöttem, valahogy úgy, mint amikor a gombok kedvéért 
varrnak kabátot. Ez a mese a vak férjről, akit nagyon sze
retek, és akinek én áldozatkész, odaadó felesége vagyok, 
tökéletesen alkalmas volt arra, hogy felkeltsem magam 
iránt az érdeklődésedet. Egyszerre érdekes személy lettem 
számodra. Tudtam, hogy nem szereted a könnyű nőket, 
túlságosan szimplák és könnyen megszerezhetők. Te bizo



nyos értelemben kuriózumokat gyűjtesz, különlegességek
re vadászol. Amikor feltálaltam neked ezt a dolgot, rögtön 
észrevettem, hogy furcsa fény gyűl ki a szemedben. A va
dász nézhet így, amikor valami ritka vadat vesz észre, vagy 
a bogarász, ha egy különleges lepkefajra bukkan rá. Az a 
tény, hogy engem le kell térítened a „hűség útjáról”, egy
szerre nagyon érdekessé és kívánatossá tett a szemedben, 
így aztán igyekeztem minél jobban kihangsúlyozni, milyen 
boldog, harmonikus házasságban élek a férjemmel. Sokat 
beszéltem neked róla. Elmondtam, hogy zeneszerzéssel is 
foglalkozik, és én szoktam lekottázni a szerzeményeit, 
esténként felolvasok neki, sokszor moziba járok, és utána 
elmondom a filmek tartalmát. Úgy akartam beállítani a 
dolgokat, mintha csak neki élnék. Azt mondtam, hogy 
tulajdonképpen nem is akartam nyaralni menni, de a fér
jem küldött, valósággal rákényszerített, mert úgy érezte, 
kikapcsolódásra van szükségem. Te nagyszerűen játszottad 
a megértő lelket, úgy tettél, mintha meghatódtál volna, és 
felemelő dolgokat mondtál a női önfeláldozásról, de köz
ben észrevettem, hogy már szövögeted a haditervet. Bonyo
lult stratégiai műveletekre különben nem volt szükséged. 
A helyzet, amelyet eléd tártam, nagyon is egyszerű volt. 
Az otthonról elszabadult hamupipőke-feleség alakja már 
önmagában hordja a lehetőségeket. Valóban kikapcsoló
dásra, szórakozásra vágyik, változásra van szüksége. Szere
ti ugyan a férjét, de ez a szerelem már inkább csak köte
lességtudás, helytállás és egy kicsit önszuggesztió. Való
jában titkon, önmagának sem vallva be, másra vágyik. A 
meghódítása tehát csak leleményesség és főleg rutin kér
dése. Ugye, így gondoltad?

És akkor elkezdődött a játék. El kell ismernem, kitű
nően játszottál. Szinte a megtévesztésig sikerült az 
őszinteség látszatát keltened. Először úgy tettél, mintha 
tisztelnéd mindazt, amit én az állítólagos férjem iránt 
érzek, de aztán hirtelen kitörtél, szenvedélyes voltál. Re
mek alakítás volt. Nem dolgoztál ripacsgesztusokkal. 
Aztán jött az elméleted arról, hogy én valójában nem is 
szeretem a férjemet, hanem összetévesztem a szánalmat



a szerelemmel, hogy nekem jogom van az élethez. Mon
dom, nagyszerű voltál. De egy kis hiba mégis belecsúszott 
a színészi teljesítményedbe, túlságosan érzett rajta, hogy 
sietsz. Érezhető volt, hogy három hét alatt mindenáron 
nyélbe akarod ütni a dolgot. Ha több idő állt volna ren
delkezésedre, valószínűleg még tökéletesebbet produkálsz, 
de azért így is rászolgáltál minden elismerésre.

A játszmát azonban mégis én nyertem, mert abból, hogy 
én is játszottam, semmit sem vettél észre. Nem vetted 
észre, hogy én is hozzád hasonló javíthatatlan és megrög
zött játékos vagyok. Nem vetted észre, hogy kezdettől fog
va én is csak azt akarom, amit te -  a kalandot. Meg kell 
hogy hajtsd előttem az elismerés zászlaját, a színészke
désben túlszárnyaltalak. Kölönösen az egyik jelenetre 
szeretnélek emlékeztetni. Tudod, arra gondolok, amikor 
az „esetünk” után sírtam, és kértelek, engedj rögtön el
utaznom. Ugye, nehéz elhinni, hogy ez is játék volt. Pedig 
így van. Ha kételkedsz, gondolj arra, hogy a nagy színészek 
a színpadon sokszor igazi könnyeket sírnak.

Azt hiszem, most már mindent elmondtam, amit erről az 
ügyről szükségesnek tartottam elmondani. Magamról most 
még csak annyit, hogy -  mint most már jól tudod -  sohasem 
voltam férjnél, magányos dolgozó nő vagyok, senkinek 
sem tartozom számadással. írni viszont ne próbálj, mert 
hiába fáradozol -  hamis címet adtam neked. Egy dologra 
azonban mégis meg szeretnélek kérni: őrizd meg ezt a leve
let. Tudom, hogy nem olyan, amilyet vártál, és egyáltalán 
nem hasonlít a többihez, de talán éppen ezért érdekes. 
Jó bizonyíték arra, hogy téged is érhetnek csalódások. 
Sokat okulhatsz belőle.”

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

Az órára pillantott. Az idő, mialatt a levelet írta, ész
revétlenül haladt a maga útján. Megdöbbent, hogy milyen



késő van már. Egyszerre idegesség fogta el. A borítékot 
már sietve, kapkodva címezte meg, utána leragasztotta a 
levelet. Előkereste kézitáskáját, és egy gyors mozdulattal 
belehajította. Reggel, ha a hivatalba megy, fel fogja adni. 
Egy kis ideig még az asztalnál állt kezére támaszkodva, 
ajkát összeszorítva, majd lecsavarta a villanyt, és belé
pett a hálószobába. Nem gyújtott villanyt, amikor levetkő
zött. Félt, hogy két üres, világtalan szemgödör gyanakvón, 
vádlón tekint rá. Férje csendesen aludt a sötétben.

1961.



Gyávaság

A vonat elment. Végérvényesen és visszahozhatatlanul. 
Vannak vonatok, amelyekre csak egyszer lehet felszállni, 
és ha az ember nem száll fel, örökre lemarad róluk, helyre
hozhatatlan hibát követ el. Az ilyen vonatok soha nem 
térnek vissza, és sohasem állnak meg még egyszer ugyan
azon az állomáson. Elrobognak, elhal a füttyük, zakatolá
suk belevész a szomorú, fülledt csöndbe. Csak az emlékük 
marad meg, sajgó, belülről maró, gyötrő sebként, saját ok
talanságunkat, ügyetlenségünket és gyávaságunkat vádolva. 
Az elmulasztott lehetőségek mindig fájnak, különösen, ha 
mi vagyunk a hibásak, ha csakis magunkat okolhatjuk. 
Másokat okolni mindig megkönnyebülést jelent, mert meg
marad, ha más nem, az illúzió, hogy nem mi vagyunk a hi
básak, mi semmiről sem tehetünk. Ha más a hibás, lega
lább gyűlölhetjük, titokban bosszút forralhatunk, eltervez
hetjük, hogyan vonjuk majd felelősségre, hogyan veszünk 
magunknak elégtételt, számon kérő, kemény szavakkal, 
gúnyosan, diadalmasan. Ilyenkor a mi féltve őrzött és sze
retve tisztelt énünk sértetlen maradhat, és megőrizheti 
mindazt, amit önbizalomnak neveznek. Ha azonban mi va
gyunk a hibásak, annyira, hogy ezt kénytelenek vagyunk 
beismerni önmagunknak, akkor kicsinek, szánalmasnak, 
nyomorultnak érezzük magunkat, és semmi sem segít. 
Tudjuk, hogy a vonat a mi hibánkból ment el. Az a vonat, 
amely többé sosem tér vissza.

A te vonatod elment, te ott ülsz benne továbbra is, a ke
rekek forgásának monoton ritmusa betölti a füledet, beha
tol agysejtjeidbe, végigáramlik idegrendszereden, és elve
gyül a véredben. Te egyedül maradtál a fülkében, de egye
dül vagy akkor is, ha zsúfolt a fülke, nem hallasz emberi



szót akkor sem, ha körülötted kerepelnek útitársaid. Egye
dül vagy egy furcsa és megfejthetetlen talánnyal, amelyet 
tőlem viszel magaddal, és egyedül vagy a gondolataiddal, 
amelyek itt maradtak ezen az állomáson. (A gondolatok 
egyszerre több helyen is lehetnek.) Azon az állomáson, 
amelyen én lemaradtam...

Ülök a restiben, és vakon bámulok ki a fekete éjszakába. 
A nyitott ablakon néhány unottan, kötelességszerűen pis
lákoló csillag látszik. A levegő még most is fülledt, az este 
sem hozta meg a frissítő, hűvös levegőt. De valahol messze 
villámlik. Ilyenkor a sötétben nagyon messze ellátszik a vil
lámok fénye, de a dörgés hangja nem jut el idáig, azt meg
fojtja az éjszaka. Az ürességnek és tompaságnak abban az 
önmagába roskadt állapotában vagyok, amikor a körülöt
tem levő világ idegennek, távolinak, szinte illuzórikusnak 
hat. Látom ugyan a repedezett festésű, kockás, borfoltos 
abroszokkal letakart, viharvert asztalokat, a légypettyes 
villanyégőt, a néhány bóbiskoló vagy unottan társalgó, vo
natra várakozó utast, a kelletlenül ide-oda ténfergő pincér 
lehetetlenül sárga bajuszát, hallom egy veszteglő mozdony 
pöfögését, a közelben levő kutyák tehetetlen csúfolódását a 
közömbös holddal, de mindez most valahogy ki vetítettnek, 
anyagszerűtlennek tűnik, mintha elvesztette volna a maga 
térbeli kiterjedését, úgyhogy nem érzem a dolgok valósá
gos létezését. Csak azt tudom, hogy a vonat elment, az a 
vonat, amely többé sohasem tér vissza. Az a vonat, ame
lyen nekem is ott kellene lennem, ha nem futamodom meg 
gyáván, mint valami szánalmasan iszkoló csatakos eb. Igen, 
gyáva voltam. Gyáva, mert nem mertem nyíltan, férfiasán 
elmondani mindent. Gyáva, mert féltem tőled, és féltem 
önmagámtól. Gyáva, mert nem mertem őszinte lenni.. .

Ha az ember nagyon sokáig vár valamire, akkor, ha az 
bekövetkezik, rendszerint társul szegődik hozzá a csalódás, 
még ha lényegében úgy is történnek a dolgok, ahogy az em
ber várja. Az alatt az öt év alatt, amíg vártam ezt a napot, 
sokszor, nagyon sokszor elképzeltem, amint a vonat egyre 
ismerősebb tájakon fut, s ezek -  úgy gondoltam -  szeretet
tel köszönteni látszanak majd, valami meleg, megbocsátó



mosollyal, megtért bűnösként fogadnak, én teli tüdővel 
szívom a szabad levegőt, s agyamban az új élet kezdetének 
még bizonytalan, de éppen ezért izgató tervei zsibognak. 
De most, ahogy kinéztem az ablakon, és láttam a vonat 
füstjét, amint barnán és lomhám telepszik rá az egyhangú 
tájra, mintha lusta volna felfelé szállni abban a nehéz és 
agy tompító melegben, amely körülvett bennünket, ez a kü
lönben törvényszerű csalódásérzés hatalmasodott el raj
tam. Az emberek is közömböseknek, mogorváknak hatot
tak, sőt az volt az érzésem, mintha ellenségesen, megvető
en néznének rám, mintha sejtenék, honnan jövök. Kívülál
lónak éreztem magam, idegennek, kirekesztettnek, aki tu
lajdonképpen nem is tudja, miért szállt fel erre a vonatra. 
Különösnek találnád ezt? Azt hiszem, nem. Hiszen nincs 
semmi csodálni való abban, hogy valaki, aki számára az 
otthon, a család már csak életének egy megszűnt, letört 
darabját jelenti, számkivetettnek, magára hagyottnak érzi 
magát, és sok minden céltalannak, értelmetlennek tűnik 
számára. Azt hiszem, nincsen semmi különös abban, hogy
ha az ember „onnan” jön, akkor féllábbal még „ott” van, 
bizonytalannak érzi magát, mint a hosszú betegség után lá
badozó, akinek meg kell kapaszkodnia a bútorokban, ami
kor az első, tétova lépéseket teszi. Egyszerre furcsának 
tetszett nekem az önállóság, amely most szinte magára ha
gyatottsággá torzult. „Ott” állandóan felügyelet alatt vol
tam, állandóan gondoskodtak rólam, nem volt probléma, 
mihez is kezdjek. Szabadon ábrándozhattam szabadulá
somról, és ez az ábrándozás valami különös módon szóra
koztatott, szinte részemmé vált, s most, amikor mindez 
megvalósult, még valami furcsa és teljesen értelmetlen 
hiányérzet is keletkezett bennem. A kép, amelyet képzele
tem éveken át formált, színezett, alakítgatott erről a nap
ról, sokkal káprázatosabb volt, mint az, ami valójában be
következett. Eddig különben is keveset gondoltam arra, 
hogy mi lesz ezután. Csak most döbbentem rá, hogy az én 
utam tulajdonképpen céltalan, és hogy nem is tudom, miért 
térek vissza abba a városba, ahonnan öt évvel ezelőtt elke
rültem. Oda már semmi sem köt, nincs miért oda visszatér



nem, és főleg nincs kiért. Természetesen nálam is bekövet
kezett az, ami ilyenkor rendszerint lenni szokott: a felesé
gem elvált tőlem. Gyerekeim nemigen fognak már emlé
kezni az apjukra. Néha meglátogatnak majd, és idegenül 
néznek rám, bizalmatlanul pislognak, zavartan egyik lábuk
ról a másikra állnak. Valójában akármelyik állomáson le
szállhatnék. Bárhol kaphatnék valami állást. Nekem mind
egy lenne. Egészen, de egészen mindegy...

A csalódottságnak és a rezignációnak ebbe a keverékébe 
léptél bele te. „Ott” elég időm volt arra, hogy sok minde
nen elgondolkodjam, ami a múltban történt velem, s így 
persze a te képed is sokszor felbukkant, felelevenítve a régi 
emlékeket. Ez különösen azután történt meg sokszor, hogy 
Klári elvált tőlem. Akkor egyre plasztikusabbak és tapint- 
hatóbbak lettek a rólad alkotott képek, és egyre többször 
kaptam magam rajta azon, hogy párhuzamot vonok közted 
és Klári között, s hogy ebben az összehasonlításban mindig 
te kerekedsz felül. Lassan rájöttem, hogy temelletted soha
sem kerültem volna ilyen helyzetbe, és hogy Klári, ha nem 
is mindennek, de sok mindennek oka lehetett. Klári a maga 
igényeivel, nagyravágyásával. K lári... Ne gondold, hogy 
gyűlölöm. Túlságosan jelentéktelen ahhoz, hogy érdemes 
legyen gyűlölni. Inkább csak valami szánakozó megvetéssel 
gondolok rá. Klári olyan lény, akinek a képzelete nem ter
jed túl egy perzsabundán; akinek a vágyai netovábbja egy 
autó, és aki, ha nyaralni megy, szenvedélyes érdeklődéssel 
figyeli útitársnői ruháját, gyönyörködik a kirakatokban. 
Ma már szinte nevetségesnek találom, hogy valaha érté
keket véltem felfedezni benne. Az egyesült érzés, ami ben
nem iránta megmaradt, a lenézés... Te más voltál. Bár ak
kor régen nagyon fiatal voltam, fél lábbal még a kamasz- 
korban, de a képek, amelyeket megőriztem rólad, és ame
lyek azután döbbenetes, szinte háromdimenziós valószerű
séggel elevenedtek fel bennem, tökéletesen alkalmasak 
voltak arra, hogy felülvizsgáljam és újraértékeljem őket. 
Te kiálltad ezt a próbát. Elég, ha arra gondolok, mennyivel 
különb dolgokról beszélgettem én veled, mint később Klá
rival. Vagy a mosolyod. Mennyire más, mennyire mélyebb,



mint Klárié!. . .  Szóval sokat gondoltam rád, de álmomban 
sem reméltem, hogy útban hazafelé veled találkozom 
majd. Ha az ember nem hisz sorsban, végzetben, gondvise
lésben vagy más hasonlóban, akkor nagyon nehéz megma
gyarázni ezt a találkozást. Marad a véletlen, ez mindig na
gyon alkalmas arra, hogy megmagyarázzunk vele olyan 
dolgokat, amelyeket nem vagyunk képesek megérteni. De 
hogyan lehetne mehatározni a véletlent? Talán így: két 
vagy több, egymástól független okból eredő okozat nem 
szükségszerű találkozása? Ugye szörnyen tudományosan 
hangzik?. . .

Amikor megjelentél a fülke előtt, szemem azonnal felis
mert, csupán az agyamnak volt szüksége néhány másod
percre, hogy felfogja ezt a hihetetlenül valószínűtlen ese
ményt. Bár az évek fölötted sem múlhattak el nyomtalanul, 
mégsem változtál sokat. Lényegében „te” voltál, csak kissé 
módosult alakban. Egykori lányos külsőd helyébe az lé
pett, amit asszonyi szépségnek szokás nevezni. A hajad, a 
szemed, a szád, minden olyan volt, mint azelőtt, csak az 
alakod lett egy egészen kicsit teltebb. Világoszöld nyári ru
hát viseltél, kezedben egy kisebb bőrönd volt. Nem jöttél 
be mindjárt a fülkébe, néhány percig tanácstalanul az aj
tóban álltái. Arcodon bosszúság tükröződött. Fülkénk szá
nalmas látványt nyújtott. Rajtam kívül mindenki valami 
konok és elkeseredett nekibuzdulással aludt. Egy alvó em
berekkel telt vonatfülke nem valami épületes látvány. A 
mellre kókadt vagy hátrahanyatlott fejek, a lezárult, duz
zadt szemhéjak, a félig nyitott szájak, a homlokokon gyön
gyöző verejték és persze a testek kigőzölgésétől terhes, sű
rű, szinte ragadós levegő, amely a fülkét a nyitott ablak el
lenére is betöltötte, szemmel látható ingerültséggel, sőt un
dorral töltött el téged. Csak mellettem volt hely (szándé
kosan húzódtam félre a többiektől), és így tudtam, hogy 
mellém fogsz ülni. Nehéz meghatározni, mit éreztem én ab
ban a pillanatban, amikor felismertelek, és még nehezebb 
számba venni, hány gondolat villant át az agyamon az alatt 
a néhány perc alatt, amíg te az ajtóban álltái. Vannak az 
életben események, amelyek annyira sajátságosak, előre



nem láthatók, hogy a velük kapcsolatos érzések nagyon ne
hezen írhatók le, és annyira nem tipikusak, hogy nem lehet 
őket egyszerűen valamely közhasználatú szóval megnevez
ni. Nem tudom, milyen nevet adhatnék annak az egymással 
ellentétes érzésekből kialakult hangulatnak, amely akkor a 
hatalmába kerített. Első ösztönös reakcióm talán az öröm 
volt, de ezt hamarosan elnyomták a kétely, a szorongás, a 
szégyen egymásra torlódó hullámai. Egy bizonyos elhatáro
zás azonban ennek ellenére hamar kialakult bennem: soha
sem szabad megtudnod, honnan jövök. Akkor még nem 
tudtam, de most -  néhány órával később -  már határozot
tan tudom, hogy ezt az elhatározást a gyávaságom diktálta.

De ha te nem vársz egy kicsit ott az ajtóban, nem állsz ott 
kelletlenül habozva, hanem mindjárt bejössz, akkor való
színűleg sohasem követem el ezt az ostobaságot, így azon
ban, mivel maradt egy kis időm a gondolkodásra, és kiutat 
kereshettem egy helyzetből, amellyel nem mertem szembe
nézni, lehetőségem nyílt arra, hogy súlyos hibát kövessek 
el. Amikor megindultál felém, már tudtam, mit fogok ten
ni:

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

arcodat. Úgy látszik, a hangomról ismertél fel, vagy csak 
most néztél meg jobban.

-  Károly! -  kiáltottad. -  Hogy kerülsz te ide?
Meglepetést színleltem. Zavart mosollyal feleltem.
-  Azt hiszem, asszonyom, ön összetéveszt valakivel.
-  Hát maga nem Balog Károly? -  kérdezted meghökken

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

-  Sajnálom, de engem Kovács Sándornak hívnak -  
mondtam a tőlem telhető legnagyobb határozottsággal.

-  A kkor... bocsánat... -  dadogtad. Nagyon kínos és 
kellemetlen helyzetben voltál. Én még morogtam valami 
olyasmit, hogy „nem tesz semmit” , s aztán újra az ablak fe
lé fordultam. Te meg leültél mellém.



Ott ültél tehát mellettem, úgy, mint akkor régen, vala
melyik pádon a parkban, vagy nálunk otthon az asztalnál, 
amikor együtt tanultunk -  én matematikában segítettem 
neked, te a nyelveket tudtad jobban - ,  vagy mint egyszer, 
szintén a vonatban, egy iskolai kirándulás alkalmával. Az 
az iskolai kirándulás! Egy ideig hajón utaztunk akkor. Szi- 
porkázóan csillagos éjszaka volt. Egymás mellett álltunk a 
hajó fedélzetén, a korlátnak támaszkodtunk, alattunk a ha
jó gyomrában doromboltak a gépek. Te halkan egy dalt 
dúdoltál, és nekem akkor úgy tetszett, hogy nagyon szép az 
élet. Akkor ezt meg is mondtam neked. Ma ezt már más
képpen mondanám, például így: az élet néha szép is tud 
lenni. . .  Tolongva, egymást taszigálva, egymáson átgázolva 
és átbukva törtek fel bennem a régi emlékek, egy forró és 
hideglelős, kamaszosan ügyetlen, bután boldog, de valaho
gyan mégis sajátosan mély, ifjúkori szerelem emlékei. Vil
lanásszerű képek voltak, az időrend és a logika minden tör
vénye nélkül következtek egymás után. Igyekeztem az ab
lak felé fordulni, és úgy tenni, mintha kinéznék, de időn
ként lopva egy-egy pillantást vetettem rád. Mereven ültél 
mellettem. Az előbbi kínos kifejezés ott maradt az arcodra 
fagyva. Ajkadat keskenyre szorítottad, és valami zordon 
megközelíthetetlenséggel vetted magad körül. Nyilván 
mert nem értetted, hogyan történhetett veled ilyesmi. Né
ha titkon néhány pillanatra te is rám néztél, mint aki nem 
akarja elhinni, hogy tévedett. Később idegesen topogni 
kezdtél a lábaddal, ide-oda pillantgattál, mintha segítséget 
várnál valakitől, de űtitársaink csökönyösen tovább alud
tak. Ismerősen, mégis idegenül ültél mellettem. Azóta na
gyon sok idő telt el, én úgyszólván semmit sem hallottam 
felőled, és tudtam, hogy aki most itt ül mellettem, már nem 
lehet azonos azzal, aki akkor voltál. Titokzatosság vett kö
rül. Pedig mennyi mindent szerettem volna megtudni ró
lad, mennyit szerettem volna kérdezni tőled! Most már na
gyon szerettem volna beszélni veled, de előbbi hazugsá
gommal falat emeltem közénk. Amikor kényelmetlenül 
kezdtél feszengeni, és jobbra-balra tekingettél, félni kezd
tem. Féltem, hogy fel fogsz kelni, kimész, és egy másik fül



kében próbálsz magadnak helyet találni. Az a gondolat, 
hogy eltávozol, anélkül, hogy bármit is megtudhatnék ró
lad, kezdett elviselhetetlenné válni. Elhatároztam, hogy 
megkísérlem felvenni a beszélgetés fonalát, de úgy, hogy 
továbbra is az ismeretlen útitárs szerepét játszom. Feléd 
fordultam:

-  Igazán sajnálom, hogy akaratlanul is ilyen kínos hely
zetbe hoztam -  mondtam. -  Tapasztalatból tudom, hogy 
milyen kellemetlen az ilyesmi.

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

-  Egy kicsit valóban kellemetlen volt, de maga nem hi
bás. Különös, de még sohasem történt meg velem ilyesmi.

-  Úgy látszik, valóban nagyon hasonlítok az ismerősére.
-  Nagyon. Szinte még most sem tudom elhinni, hogy 

nem vele beszélek. Hogyan lehetséges az, hogy két ember 
ennyire hasonlítson egymásra?

-  Néha előfordul, hogy vadidegen emberek a megszóla
lásig hasonlítanak egymáshoz. Ez sokszor kellemetlen bo
nyodalmakat okoz, de néha hasznos is lehet. Megesik, 
hogy szükség van alteregóra. Talán olvasott már arról, 
hogy a háború alatt az ellenség megtévesztése céljából 
Montgomery tábornagyot egy angol színész helyettesítette. . .

Különös, hogy egyszerre mennyire nyugodt lettem, és 
mennyire beleéltem magam a szerepembe. Magam csodál
koztam a legjobban ezen a könnyed, csevegő hangnemen, 
amelyet megütöttem. Semmit sem árultam el abból, ami 
bennem lejátszódott. Ha előzőleg hosszabban készülődöm 
erre a szerepre, bizonyára nem megy ilyen jól, talán lámpa
lázzal küszködöm, de ez a rögtönzés valahogy sikerült. Te 
lassan egészen felmelegedtél, és kissé talán még szórakoz
tatónak, sőt mulatságosnak is találtad ezt a különös találko
zást. Mindenesetre örültél, hogy vége lett az előbbi feszült 
hallgatásnak. A hasonlóság pedig, ami köztem és a te „egy
kori ismerősöd” között volt, bizonyára belejátszott abba, 
hogy ne találj ellenszenvesnek.



-  Sajnálja, hogy nem a régi ismerősével találkozott? -  
kérdeztem később.

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

-  Nagyon rég látta?
-  Régen. Lehet vagy t íz . .. n em ... tizenegy éve.
-  Nagyon kedves ismerőse volt?
-  Egy időben igen.
-  Szóval. . .  szerette?
-  így is lehetne mondani. Nagyon fiatal voltam még, il

letve mind a ketten nagyon fiatalok voltunk. Amolyan 
diákszeráem volt, de talán mégsem egészen mindennapi. 
Legalábbis most nekem úgy tűnik. Valami olyan pajtásság 
alakult ki köztünk, amilyent azóta sem találtam ...

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

-  Túl fiatalok voltunk, de szép terveket szövögettünk. 
Úgy gondoltuk, együtt megyünk majd az egyetemre, de 
azután a szüleim hirtelen az ország más részébe költöztek. 
Egészen messze kerültünk egymástól. Néhány levél, s az
tán természetes halállal kimúlt az egész, azóta sem hallot
tam róla.

A nyílt és őszinte hangnem, amellyel erről beszéltél, fel
bátorított, egyre többet akartam megtudni rólad.

-  Ön férjnél van? -  kérdeztem hirtelen.
Fanyarul elmosolyodtál.
-  Még férjnél vagyok. Pontosabban: válófélben. Az em

ber néha azt hiszi, színaranyat talál, aztán később rájön, 
hogy szemfényvesztés az egész. Kívül egy kis aranyozás, 
belül közönséges bádog csak. Az aranyozás hamar lekopik 
-  halkan, idegesen felnevettél.

Most egyszerre súlyos megerőltetésembe került, hogy lep
lezni tudjam előled az izgalomnak azt a hirtelen támadt 
hullámát, ami újra erőt vett rajtam. Nem tudom, nem re- 
megett-e egy kicsit a hangom, amikor beszéltem.

-  Úgy.. .?  Most már értem. Egyszerre nagyon is érthe
tővé vált előttem, miért keresi a régi ism erősét...

-  Nem állíthatom, hogy keresem, csak örülnék, ha meg



találnám. Az utóbbi időben többször eszembe jut, és gyak
ran gondolok rá. Vannak helyzetek, amikor az ember 
szükségét érzi egy jó barátnak, akihez őszinte lehet, ő pe
dig olyan közel állt hozzám. Olyan nyílt és becsületes fiú 
volt. Furcsa, ha az ember ilyen közel kerül valakihez, de 
aztán később teljesen elveszti a szeme elől. Bizonyára külö
nösnek találja, hogy ennyi fontosságot tulajdonítok egy 
régi diákszerelemnek, de szeretném, ha elhinné, hogy ez 
nem volt egészen közönséges dákszerelem. Mi sokáig egy 
házban laktunk, én a szüleimmel az udvari lakásban, ők pe
dig az utcaiban. Még mint gyerekek sokat játszottunk 
együtt, s ha valamelyikünk verést kapott, kölcsönösen 
megsirattuk egymást. Azt hiszem, természetesnek fogja ta
lálni, hogy amikor elértünk egy bizonyos kort, sok minden 
önmagától adódott. Ez a szerelem már szinte természetes 
kiegészítésként járult a barátságunkhoz...

Úgy tetszett, mintha valamilyen szelepet nyitottam volna 
fel benned. Az, hogy nem „velem”, hanem „önmagam ha
sonmásáéval találkoztál, valamiféle kárpótlást jelentett 
előbbi kínos csalódásodért, és most öntudatlanul szükségét 
érezted, hogy élj azokkal a lehetőségekkel, amelyeket ez a 
kárpótlás számodra nyújthat. Az „ismeretlen útitárs” egyre 
inkább azt a szerepet játszotta, amit a „régi ismerősének 
szántál volna. Úgy látszik, szükséged volt rá, hogy meg
gyónj valakinek, s erre megfelelőnek találtál. Bár bizonyos 
mértékig önmagamat helyettesítettem, mégis érdekes el
gondolni, mennyire mondtál nekem mást, mint mondtál 
volna, ha leleplezem magamat. Akkor bizonyára a férjed
ről, a félresikerült házasságodról beszélsz nekem, akinek 
mindezt el szeretted volna mondani. Furcsa, groteszk hely
zetben voltam. Különös volt hallgatnom téged, hogy a mi 
közös élményeinkről úgy beszélsz, mintha idegennek 
mondanád el. Mindaz, amiről beszéltél, ismerős volt, min
den mondatodhoz az emlékek egész sora fűződött, úgyhogy 
sokszor ki tudtam volna venni szádból a szót, és ott folytat
ni, ahol te abbahagytad. De nekem mégis úgy kellett hall
gatnom téged, mintha az egészet először hallanám. Bár 
most úgyszólván teljesen passzív hallgató lettem, mégis kü



lönleges színészi feladatot kellett megoldanom. Úgy kellett 
viselkednem, mint akit egy kissé meglep ez a hirtelen meg
nyilvánuló őszinteség, ezt tapintatosan leplezni igyekszik, 
de az egész mégsem hat rá kellemetlenül. Közben egyre 
jobban kezdtem érezni, hogy valami mind hevesebben szo
rítja össze a torkomat. Volt valami szívszorongató abban, 
hogy milyen tisztának, jónak, szinte gyermekien naivnak 
őriztél meg engem emlékezetedben. Ilyen voltam én való
ban? Nem tévesztettél össze valakivel? Valóban azonos va
gyok én önmagámmal? Hasonlítok-e még egyáltalán arra 
a valakire, aki akkor voltam? Ha tudnád, mi lett a te nyílt, 
becsületes fiúdból -  kétségbeesett küzdelmet kellett vív
nom az elérzékenyülés ellen, ami akaratom ellenére mind
jobban hatalmába kerített. Egyre többször nyeltem, és for
dultam az ablak felé. Mind hevesebbé vált bennem az a 
kívánság, hogy leleplezzem magamat, és elmondjak neked 
mindent. De hogyan tehetném ezt meg? Hogyan fogjak 
hozzá az ilyesmihez? Milyen hangot üssek meg? Hogyan 
mondjam el neked, hol voltam öt évig? Szórjak hamut a fe
jemre, és beszéljek valami banális megbánással, ami min
dig képmutatásnak hat? Vagy beszéljek cinikusan, hánya
veti módon, mint aki azt sajnálja csak, hogy nem volt ügye
sebb? Vagy öngúnnyal, akasztófahumorral, esetleg közöm
bösen, mint akinek már minden mindegy? Nem! Neked ezt 
sohasem szabad megtudnod! őrizd meg olyannak emlé
keidben a rólam alkotott képet, ahogyan most is él benned. 
Nincs jogom téged megfosztanom ettől, nekem már semmi
féle jogom sincs veled kapcsolatban. Magam sem vagyok 
több, mint egy egészen közönséges bádogdarab, amiről le
kopott az aranyozás. Ki kell tartanom. Hallgatni fogok!

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

-  Ugye furcsa, hogy ennyi mindent elmondok valakinek, 
akit úgyszólván nem is ismerek, csak azért, mert hasonlít 
valakire. Bizonyára nevetségesnek találja.



-  Egyáltalán nem találom nevetségesnek. Bizonyos kö
rülmények között az ilyesmi nagyon érthető.

Újra valamilyen keserű mosoly játszadozott az ajkad kö
rül.

-  Úgy látszik, ma valami ostoba melankolikus hangulat
ban vagyok. Különben, most beszéljen maga valamit ma
gáról. Úgy kiegyenlítődne a helyzet.

-  Nem hiszem, hogy valami különösebben érdekeset 
mondhatnék.

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

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

Ez a hangnem segítségemre sietett. A csúfondáros hang 
mindig a legalkalmasabb, ha az ember leplezni akar vala
mit.

-  Hát rajta! Tessék kérdezni, én a majd válaszolok!
-N ő s?
-  Két gyermek apja.
-  Boldog.
-  Túlságosan elfoglalt vagyok ahhoz, hogy ezt meg tud

jam állapítani.
-  Tehát? Foglalkozása?
-  Állatorvos. -  Bármi mást is rávághattam volna, nem tu

dom, miért ez jutott az eszembe éppen. Nem valami sze
rencsés ötlet volt.

-  Különös, erre sohasem gondoltam volna. Az állatorvo
soknak rendszerint nagy, szőrös kezük van, darabos modo- 
rúak és szakbarbárok.

-  Nincs valami hízelgő véleménnyel rólunk. De el kell is
merni, van ebben egy kis igazság is. Csakhogy minden sza
bály alól van kivétel. Egy kollégám például Shakespeare- 
rajongó. . .

Éreztem, hogy mindjobban belebonyolódom a saját ha
zugságaimba. Bár gyorsan és látszólag ügyesen válaszoltam, 
tudtam, hogy bizonytalan vagyok. Láttam, hogy hazugsá
gaim leleményességem ellenére sem hatnak meggyőzően.



Te mintha nem is igyekezted volna leplezni, hogy kétel
kedsz a szavaimban. Fürkészően néztél rám, mintha ta
nulmányoztad volna a vonásaimat, világossá vált előttem, 
hogy nem sokáig folytathatom ezt a játékot. Szinte minden 
pillanatban vártam, hogy így szólj: „Károly, miért tagadod, 
hogy te vagy? Te azelőtt sohasem hazudtál nekem.” Köz
ben a vonat lassított, a fékek görögni kezdtek.

-  Észre sem vettem, hogy már meg is érkeztem -  mond
tam - ,  sajnálom, hogy nem utazhatunk tovább együtt.

Arcodon leplezetlen csalódás tükröződött. A vonat már 
lépésben haladt, az ablakból már látszott a vadgesztenyefák
kal körülvett kis állomásépület. Felálltam, és a csomago
mért nyúltam.

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

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

indultam a resti felé, közben mégsem állhattam meg, hogy 
vissza ne nézzek. Kikönyököltél az ablakon, és néztél utá
nam .. .

Bent a restiben leroskadtam egy székre. Fásultan egy 
pálinkát kértem a sárga bajuszú pincértől. Néhány hosszú, 
órákkal is felérő percet töltöttem itt, szinte teljesen letargi
kuson, semmiről sem véve tudomást. Aztán egyszerre be- 
lémhasított a felismerés, hogy gyáva vagyok. Gyáva va
gyok, mert nem mertem elmondani neked mindent. Nem 
mertem elmondani, hogy gyenge voltam, megbotlottam, 
ostobaságokat követtem el, tiltott utakon jártam. Féltem 
egy ítélettől, ami jobban fájt volna, mint az a másik öt év
vel ezelőtt, még akkor is, ha felmentő lett volna. De lehet 
valakit egy bűnért kétszer elítélni? Nem! Felettem már 
nem ítélkezhet senki! Most már nekem is jogom van min
denre! Jogom van rád is! Kívülről behallatszott a mozdony 
ütemes pöfögése. Felugrottam és kirohantam. Már nem 
féltem, már mindent vállalni mertem. Azután éles sípszó, 
a vonat vezető jelt adott az indulásra. Még futottam néhány



lépést, de aztán láttam, hogy már nem tudok felugrani. 
Sokáig álltam ott, gyökeret vert lábbal. Lassan a vonat füst
je is a látóhatár alá merült. A vonaté, amelyre nem szállha
tok fel soha többé. Amíg ott álltam, egy nagyon különös 
kérdés vetődött fel bennem. Valami, amire sohasem kap
hatok választ. Mintha csak azért tolakodott volna fel ez 
a kérdés, valami pimasz, arcba vigyorgó szemtelenséggel, 
hogy még elviselhetetlenebbé tegyen mindent. Elhitted-e 
valóban, hogy nem velem találkoztál? Hátha csak „bele
mentéi a játékba”? Hátha közben mégis hallottál valamit 
rólam, és amikor kérdezgetni kezdtelek, azért mesélted el 
nekem a mi régi történetünket, hogy rávegyél, leplezzem 
le magamat. Hátha csak azért beszéltél olyan részletesen 
rólam, azért értékeltél oly nagyra, hogy tudtomra add: nem 
ítélsz el? Bizarr és valószínűtlen feltevés ez, tudom, de én 
sohasem bizonyosodhatok meg az ellenkezőjéről. Az alatt 
a különös beszélgetés alatt még csak azt sem kérdeztem 
meg, honnan hová utazol. Egy másik „véletlenére lenne 
szükség, hogy veled találkozzam. Lassan visszaindultam. 
Tagjaimat ólmosan elnehezülteknek éreztem.

Most itt ülök a restiben, előttem a harmadik pohárka 
pálinka, várom a következő vonatot, hogy tovább utazzam. 
Pedig tudom, hogy az a vonat sohasem érheti utói az elő
zőt. Tudom, hogy sohasem juthat el oda, ahová az megy. 
Lemaradtam, végérvényesen lemaradtam.

1961.



A kötéltáncos

Valami különös hiányérzet kínoz mostanában. Úgy ér
zem, mintha valami fontos tápanyagot vagy inkább narkoti
kumot vontak volna el tőlem hirtelen. Valamit, ami nélkül 
az élet megszűnt teljes lenni, valamit, ami biztosította lelki 
anyagcserém zavartalanságát, és az elvonás után egyszerre 
különös lelki skorbut vagy beriberi lépett fel nálam. Üres
nek érzem a napokat, laposnak és szürkének az idő múlá
sát, s úgy tűnik fel, mintha a nappalok és éjszakák váltako
zása valami lelketlen, céltalan, mechanikus folyamat volna, 
esztelen körforgás csupán, minden tartalom nélkül. Hiány
zik az életemből az, amiért oly hosszú időn át lelkesedtem, 
ami a szenvedélyem volt. Egyszerűen nincs többé az, amiért 
érdemes volt holnapot várni. Mostanában céltalanul ténfer- 
gem át a napokat, a munkámat egykedvűen, közömbösen 
végzem, enyhe undorral ülök az akták és kimutatások kö
zött, még szinte el sem kezdek dolgozni, máris azt kívá
nom, bárcsak véget érne a munkaidő, de aztán eszembe 
jut, hogy tulajdonképpen nincs is miért véget érnie, mert 
utána a nap többi részétől úgysem várhatok semmit. Szün
telenül csak Jenő jár az eszemben, folyton csak rá gondo
lok. Nem tudok beletörődni, hogy nincs többé, hogy meg
szűnt létezni, és nem láthatom soha többé. Kezdetben ez a 
letörtség szinte büszkeséggel töltött el, valahogy meghatód
tam a saját fájdalmamon, amit barátom elvesztése váltott 
ki, s csak később jöttem rá, hogy ennek az érzésnek semmi 
köze sincs: ahhoz, amit egy jó barát elvesztése vagy, egy
szerűen -  a szó személytelen értelmében - ,  egy ember ha
lála alkalmával érzünk. Felismertem azt a tényt, hogy em
berileg én sohasem szerettem Jenőt, vagy ha szerettem is, 
úgy szerettem, ahogyan egy különleges teljesítményekre



képes versenylovat vagy egy rendkívül kifinomult szaglásé 
vadászkutyát szokás szeretni. Azóta egyszerűen szégyellem 
magam.

Amikor Jenő hozzánk, a vállalathoz került, semmi külö
nöset sem találtam rajta. Valami fakó, elkedvetlenítő je
lentéktelenség áradt belőle, olyannak tűnt fel a szemem
ben, mint valami egyhangú, unalmas, szürkére meszelt fal
felület, amely képtelen hosszabb időre lekötni az ember fi
gyelmét. Arcán nem volt semmi jellegzetes vonás, amely
ben az ember emlékezete megkapaszkodhatott volna, hogy 
később felidézhesse maga előtt. Ma sem vagyok képes hiány
talanul, kellő plaszticitással magam elé képzelni, csak arra 
emlékszem, hogy világosszőke haja és szürke, savószínű 
szeme volt, hogy általában meglehetősen félszegen viselke
dett, keveset beszélt, s ha mondott is valamit, abban sem 
volt sokkal több érdekesség, mint sápadt és vértelen külső 
megjelenésében. Megvan az a tulajdonságom, hogy szere
tem megismerni az embereket, vájkálni a lelkivilágukban, 
kifürkészni legbelsőbb titkaikat, felmérni jellemüket, ér
zéseiket, indulataikat, rendszerezni, csoportokba osztani 
őket; de Jenőt annyira üresnek hittem, hogy kezdetben 
nem is tartottam szükségesnek közelebbi ismeretséget köt
ni vele. Úgy véltem, tökéletesen elég, ha annyit tudok róla, 
hogy egy nyugdíjas vasutas egyetlen fia, szülei aránylag 
idősek, és valahol kint, a város szélén lakik. Valahogy úgy 
gondoltam, Jenő megdönti azt a tételt, hogy az átlagember 
csak elvont statisztikai fogalom, s neki, amellett, hogy átla
gos a testsúlya, a magassága és átlagos számú cipőt visel, át
lagosak a gondolatai, a vágyai és az ambíciói is. Ekkor még 
nem is sejtettem, hogy Jenő titokban nagyratörő álmokat 
melenget. Erre Vera hívta fel a figyelmemet később. Ugyan
abban a szobában dolgozott velem és Jenővel, kissé testes, 
széles csípőjű lány volt, szeretett nagyokat, egészségeseket 
nevetni, de tudott ajkbiggyesztően fölényes is lenni, sőt tu
lajdonképpen ilyenkor volt csak igazán elemében, sokszor 
nagyon találóan tudta egy-két szóval jellemezni az embere
ket, és eredeti, csípős megjegyzései voltak. Mindezek a tu
lajdonságok jórészt bennem is megvannak, s elsősorban



ennek köszönhető az a sajátosan baráti kapcsolat, ami köz
tem és Vera között fennállt. Élvezettel boncolgattuk együtt 
ismerőseinket, igyekeztünk mindenfélét megtudni róluk, 
gyűjtögettük a vállalati pletykákat, meg voltunk győződve 
arról, hogy mindent tudunk kollégáink magánéletéről, egy
más elleni ármánykodásaikról; tudtuk, hogy kit, hol, mikor 
és kivel csal meg a felesége, illetve a férje, ki kire féltékeny 
és miért; hogy Pintér miért köszön az utóbbi időben olyan 
fagyosan Lukicnénak; hogy mitől van a csinos kis szőke Fa- 
zekasnénak a szeme alatt kék folt (szegény asszony, a fér
jéről jobb nem beszélni, de azért őt sem tudom egészen 
megérteni); hogy Imre bácsi miért olyan álmos mindig az 
utóbbi időben; hogy Petres mostanában miért nem tízórai
zik; hogy Müllemek miért nincs soha elég pénze, és hogy 
Ibolyka miért öltözködik újabban olyan feltűnően csino
san. Mindennek azonban semmi köze sem volt a valódi, 
csámcsogó pletykasághoz, mindezeket a híreket mi csakis 
egymás között cseréltük ki, senkinek sem mondtuk tovább, 
igyekeztünk teljesen passzív szerepet játszani, és óvakod
tunk attól, hogy az események alakulását bármiképpen is 
befolyásoljuk. Az egész játék volt csupán, amely mindket
tőnk számára szórakozást jelentett. Eleinte Verának is az 
volt a véleménye Jenőről, mint nekem; kedvenc szavajárá- 
sa volt, hogy Jenő „rendes fiú”, és abban, ahogyan ezt 
mondta, volt valami könyörtelenül megsemmisítő hang
súly, amellyel Jenőt egyszerre és mindenkorra elintézni 
látszott. Gúnyolódásának apró, szúrós nyilaival szívesen 
vette is célba Jenőt, Jenő pedig ennek ellenére valami fél
szeg és kissé divatjamúlt udvariassággal viselkedett Verával 
szemben, mint aki már eleve lemondott arról, hogy a szur- 
kálás ellen védekezzen, s valami csendes megadással tűrt 
mindent, szomorúan mosolygott, néha sóhajtott, esetleg 
tett egy pár gyámoltalan megjegyzést; de igazán visszavágni 
sohasem tudott. Egyszóval Jenő sokáig nem tartozott azok 
közé, akikre Verával túl sok szót vesztegettünk, s éppen 
ezért lepett meg, amikor egy alkalommal, mikor Jenő nem 
volt a szobában, Vera odajött az íróasztalhoz, és ezt kér
dezte:



-  Figyeli maga ezt a Jenőkét? -  Kollégánkat ugyanis kez
dettől fogva fölényesen Jenőkének nevezte.

-  Van rajta valami figyelni való? Azt hiszem, Jenőn az az 
egyedüli figyelemreméltó vonás, hogy semmi figyelemre
méltó sincs rajta -  szellemeskedtem.

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

Nem kételkedtem Vera megfigyelésének pontosságában, 
már többször volt alkalmam meggyőződni arról, milyen 
éles szeme van. Elhatároztam, hogy figyelni fogom Jenőt. 
Ekkor kezdett Jenő érdekelni. Azt a különös kifejezést, 
amelyre Vera hívta fel a figyelmemet, én is felfedeztem az 
arcán, csak néhány percig tartott az egész, ilyenkor abba
hagyta a munkáját -  rendesen és pontosan dolgozott - ,  s ki
bámult az ablakon. Bár teste teljesen mozdulatlan maradt, 
arckifejezése mégis olyan volt, mintha súlyos küzdelemre 
készülne, vagy valami feladat előtt állna, amit mindenáron 
meg kell oldania. Alsó állkapcsát ilyenkor kissé előretolta, 
szemében furcsa fény gyúlt ki, néha még a keze is ökölbe 
szorult. Volt ebben az arckifejezésben valami patetikusan 
napóleoni, és végső fokon kínosan diszharmonikusan ha
tott, mert tökéletes ellentétben állt egész jelentéktelen és 
semmitmondó lényével. Más dolgok is kezdtek feltűnni ne
kem. Eszembe jutott, hogy az iroda falain kívül szinte so
hasem tálkozom vele, sohasem látom sétálni az utcán, a 
szórakozóhelyeken, sem moziban, sem labdarúgó-mérkő
zéseken, arról sem tudok, hogy udvarolna valakinek. Már 
szinte csodálkoztam azon, hogy nem vettem észre mind
járt, mennyire visszavonult életet él. Mindez nagyon is iga
zolni látszott Vera feltevését, hogy Jenőnek valami titka 
van, valami féltve őrzött, ápolgatott, babusgatott titka, ami 
szinte egész energiáját leköti, úgyhogy azonkívül semmi 
egyéb nem érdekli, és minden más iránt közömbös. Vajon 
miféle titka lehet Jenőnek? Talán titokban verseket ír, és 
arról ábrándozik, hogy egyszer nagy költő lesz majd belő



le? Vagy talán festeni próbál? -  Éreztem, ennek a titoknak 
valami olyasminek kell lennie, amiről Jenő úgy véli, hogy 
kiemeli őt az ismeretlenség homályából, hírnévhez és di
csőséghez juttatja. Elhatároztam, hogy a dolognak a végé
re járok.

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

volt egy elhagyott agyagbánya, amelyben elég tiszta volt a 
víz, és ahová nyáron a város lakói fürödni jártak. A vízben 
kisebb halak, kárászok, durbincsok is éltek, s így azok is ki
kijártak oda, akik a horgászás szenvedélyének hódoltak. 
Egy derűs októberi reggelen elkértem a nagybátyám hor
gászfelszerelését, magammal vittem a hivatalba, és kijelen
tettem, hogy munka után rögtön horgászni megyek. így 
szinte magától értetődőnek tartottam, hogy Jenőhöz csatla
kozzam. A beszélgetés elég nehezen indult, Jenő nagyon 
unalmas társalgó volt, szűkre szabott koponyájából csak 
közhelyeket tudott kipréselni, de azt hiszem, ezt tudta is, és 
ezért szívesebben vette, ha más beszél, s ezzel őt egy fölöt
te kellemetlen feladattól kíméli meg. Egy ideig közömbös 
hivatali dolgokról folyt a szó, majd megállapítottuk, hogy 
nagyon szép az idei ősz, és reméljük, hogy a szép idő még 
eltart egy darabig. Valahogy nem is tudtam, hogyan is fog
jak hozzá Jenő titkának kifürkészéséhez. Végül mégis el
szántam magam. Úgy szólaltam meg, mintha teljesen mel
lékesen érdeklődnék:

-  Mondd csak, Jenő -  kezdtem - ,  hogy van az, hogy té
ged sehol sem lehet látni? Nekem úgy tetszik, hogy te soha
sem jársz szórakozni. Attól félek, túlságosan visszavonult 
életet élsz. Nem jó így begubózni.

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

-  Én, kérlek ... nagyon el vagyok foglalva. Dolgozom.
-  Valami különmunka?
-  N em ... iz é ... otthon, a kertben. Nagy kertünk van, 

tudod, é s . .. Szóval mindig akad dolgom épp elég.
Látszott rajta, hogy nem mond igazat, és minden erejé

vel azon van, hogy befejezzük ezt a témát.



Egy ideig hallgatva mentünk egymás mellett. Jenőn nagy 
izgatottság vett erőt, időnként zavartan rám pillantott, egy- 
szer-kétszer úgy látszott, mintha egy kicsit kinyitná a szá
ját, hogy mondjon valamit, de aztán bátortalanul vissza
nyelte az egészet. Úgy hatott, mintha valami nagy dolgot 
akarna bevallani, de nem tudja rászánni magát. Magatar
tása egyre kíváncsibbá tett. Már messze kinn jártunk a vá
ros peremén, poros, téglajárdás utcákon, alacsony házak 
mellett, melyek között széles veteményes kertek terültek 
el, amikor Jenő, bátorságát összeszedve, végre megszólalt:

-  Elárulok neked egy titkot -  mondta ünnepélyesen, iz
galomtól fűtötten. -  De ugye, senkinek sem mondod el?

-  Ugyan, öregem, hát minek képzelsz? Csak mondd bát
ran, ki vele!

-  Gyere be hozzám inkább, és nézd meg.
Jenő izgalma most tetőfokára hágott. Annyira kipirult, 

hogy szőke szemöldöke világosabbnak látszott az arcbőré
nél; észrevehetően izzadt, verejtékének valami kellemet
len, faggyúra emlékeztető szaga volt. Már nem voltunk 
messze Jenőék házától, mikor ez történt. Pár pillanat múl
va Jenő benyitott egy zöldre festett kiskapun, és egyenesen 
a ház mögötti kert végébe vezetett. Itt két cölöp között, kö
rülbelül egy méter magasan és mintegy tizenkét méter 
hosszúságban, erősen kifeszített drótkötél húzódott. Cso
dálkozva bámultam Jenőre.

-  Mi ez? -  kérdeztem.
-  Látod, drótkötél -  mondta. -  Egy pillanat türelmet ké

rek. -  Gyorsan levetette cipőjét, és csak úgy harisnyában, 
fürgén fellépett a kötélre. Könnyedén és rugalmasan haladt 
néhány lépést, mozdulatai szinte rutinosaknak hatottak, de 
aztán egyszerre ingadozni kezdett, és kénytelen volt leugra
ni a kötélről. Kínosan zavart mosollyal nézett rám.

-  Ejnye -  mondta - ,  hiszen máskor sikerült. . .  Mi az ör
dög, úgy látszik, lámpalázam v an ... Várj, még egyszer 
megpróbálom.

Még néhány kísérletet tett, de mindegyik balul ütött ki. 
ö t-hat lépés, és vége volt. Ezek a magabiztosan kezdődő, 
félbemaradt mutatványok valahogy úgy hatottak, mint egy



gyakorlatlan zongorista játéka, aki nagy lendülettel kezd 
hangszerén játszani, az első pillanatokban szinte virtuóz
nak tetszik, de aztán hamar elakad, játéka szánalmasan 
erőlködő kalimpálássá válik, végül teljesen belezavarodik, 
úgyhogy kénytelen mindent elölről kezdeni.

-  Nem megy -  mondta Jenő tehetetlenül leengedett kar
ral, az ötödik vagy hatodik kísérlet után. -  Ha néznek, nem 
megy. Pedig már évek óta gyakorolok, nem is képzeled, mi 
mindent tudok, de csak akkor, ha nem lát senki. Te most 
bizonyára el sem hiszed, pedig igazán...

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

-  Elhiszem, Jenő, elhiszem -  mondtam csitítva. Igyekez
tem megnyugtatni. -  Ha nem tudnál, nem mertél volna be
hívni. Ez csak világos.

-  De hát miért nem megy, ha néznek? -  kérdezte to
vábbra is izgatottan. Úgy nézett rám, mint valami gyá
moltalan kisgyerek, aki valami érthetetlen dologgal került 
szembe, s most a szüleitől vár felvilágosítást és segítsé
get. -  Egyáltalán, hogyan lehetséges ilyesmi? Pedig azt hi
szem, ezen a téren vihetném is valamire.

-  Ezt úgy nevezik, hogy pszichikai gátlás -  magyaráztam 
nem minden nagyképűség nélkül. -  Ez éppen olyan, mint 
amikor az ember ír, aztán valaki megáll a háta mögött, és 
akkor egyszerre az egyik hibát a másik után követi el. Az 
ilyesmit erős akarattal le lehet győzni. Hozzá kellene szok
nod, hogy néznek. Az a baj, hogy mások jelenlétében nem 
vagy képes koncentrálni. Holnap is eljövök, és újra meg
próbálod. Jó?

Nem tudnám határozottan megmondani, mi is kész
tetett tulajdonképpen arra, hogy Jenő különös szenve
délyével komolyabban foglalkozzam. Talán az, hogy ha
bár az egészet lényegében nevetségesnek és gyerekesnek 
találtam, mégis valami megértésfélét kezdtem tanúsítani 
szegény fickó iránt, aki mindig mellőzött és szerényen sa
rokba húzódó volt, de az is lehet, hogy csak új szórakozási



lehetőséget láttam benne. Talán fontoskodásomnak is ré
sze volt a dologban.

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

menjen. Te legalább megértesz engem, és nem találod ne
vetségesnek ezt a dolgot. Úgy látom, igazi barátra leltem 
benned. -  Valósággal megindultnak és elérzékenyültnek 
látszott. Kissé komikusán hatott így.

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

A következő napokban rossz volt Jenőre nézni. Szeme 
karikás, vörös és gyulladt volt, látszott rajta, hogy az 
éjszakákat álmatlanul tölti. Szólni még kevesebbet szólt, 
mint eddig, és ha beszélt, fátyolos volt a hangja, úgy
hogy néha attól féltem, elsírja magát. Végül egy nap beje
lentette, hogy betegnek érzi magát; az idegeire panaszko
dott, és néhány napi szabadságot kért. Amikor újra megje
lent, már tűrhetőbb színben volt, és lassan ismét a régi, 
megszokott, jelentéktelen Jenő lett, aki csendben, pontosan 
végzi a dolgát, és látszólag semmi mással nem is törődik.

Ettől fogva másképpen tekintettem Jenőre. Mélységes 
szánalmat éreztem iránta. Csak én tudtam, hogy ez alatt a 
néhány nap alatt egy világ omlott össze benne, hogy élete 
nagy illúziójával számolt le. (Legalábbis akkor azt hittem). 
Volt abban valami csendes hősiesség, ahogyan Jenő beletö
rődni látszott a sorsába. Már szinte valamiféle tiszteletet 
kezdtem érezni iránta, és közel álltam ahhoz, hogy egy 
afféle chaplinesen tragikomikus hőst lássak benne. Ennek a 
tisztelettel átszőtt szánalomnak volt köszönhető, hogy be
csülettel megőriztem a titkát, és még Verának sem mond
tam meg az igazat. Sikerült valami mesét beadni neki arról, 
hogy Jenőnek kapcsolata volt egy férjes asszonnyal, de a 
dolog kitudódott, és kénytelen volt szakítani. Vera pedig,



mint a nők általában, hajlamos volt rá, hogy a szerelmi 
problémáknak túlzott jelentőséget tulajdonítson, és éppen 
ezért tőle szokatlan tapintattal is viselkedett Jenővel szem
ben.

Jó ideig semmi sem történt, és minden jel arra mutatott, 
hogy Jenő végleg eltemette álmait. Tavasz volt már, ami
kor egy napon félrehívott.

-  Ma gyere el hozzám -  mondta. -  Ma sikerülni fog. 
Egészen biztosan. Érzem, hogy sikerült legyőznöm a lám
palázamat. -  Szokatlan nyugalom és magabiztosság áradt 
belőle, annyira, hogy éreztem, így csak az beszélhet aki 
biztos a dolgában.

Ezúttal én lettem izgatott. Alig vártam, hogy megérkez
zem Jenőhöz. Amit most láttam, minden várakozásomat 
fölülmúlta. Jenő bámulatos könnyedséggel mozgott a köté
len, előre, hátra egyaránt, néha valóságos balettmozdulato
kat végzett, kerékpárjáról levette a gumit, és minden ne
hézség nélkül végighajtott a kötélen, azután széket tett fel, 
ráült, és a szék két lábán egyensúlyozva elszívott egy ciga
rettát. Bekötött szemmel sétált a kötélen. Lényegében 
végigcsinálta az összes mutatványokat, amelyeket eddig 
hivatásos kötéltáncosoktól láttam. Talán csak az csökken
tette valamennyire a mutatványok értékét, hogy a kötél 
viszonylag alacsonyan volt kifeszítve, és ezért nem lehetett 
hajmeresztőnek nevezni őket.

-  Na, mit szólsz hozzá? -  kérdezte végül Jenő. Egy kicsit 
fáradtnak látszott, de sugárzott a boldogságtól.

-  Nagyszerű! -  mondtam elragadtatással. -  Gratulálok. 
Sokra fogod még vinni.

Ettől kezdve gyakori vendég voltam Jenőnél. Kedvenc 
szórakozásommá vált nézni, amint gyakorol. Később két 
hosszú póznát szereztünk, felállítottuk őket a kert végében, 
és közéjük feszítettük ki a drótkötelet. Úgy terveztük, a 
kötelet egyre magasabbra tesszük, hogy Jenő hozzászokjon 
a magassághoz. Biztonság kedvéért egy öreg halászhálót 
is kerítettünk, de erre sohasem volt szükség. Jenő egyetlen 
lépést sem vétett el, hibátlanul mozgott, könnyedén, rugal
masan, mondhatni elegánsan. Kijelentette, hogy most már



akárkinek be merné mutatni ügyességét, többé egyáltalán 
nem zavarja, ha nézik. Egy bizonyos közönség különben 
már önmagától kialakult, mert a kötél most már oly maga
san volt, hogy az utcáról is látni lehetett, a járókelők meg
álltak, és ámulva nézték Jenőt, a környékbeli gyerekekből 
pedig valóságos csődület támadt. Jenő beleegyezésével el
mondtam a dolgot Verának. Kolléganőm majd kiugrott 
a bőréből a kíváncsiságtól, s amikor eljött, esze ágában sem 
volt gúnyolódni, áhítatosan, elbűvölten figyelte Jenőt. És 
nemcsak Vera járt így: később már mások is jöttek a válla
latból. Voltak többen, akik amikor Jenő szenvedélyéről 
hallottak, mulatságosnak találták, és valami vigyorgó, kí
váncsisággal vegyes lenézéssel készültek Jenő tudományát 
megtekinteni, de amikor nézték, egészen odavoltak a cso
dálkozástól, ámulatukban alig tudtak szóhoz jutni. Min
denki el volt ragadtatva Jenőtől, sokszor egész kis társaság 
verődött össze nála; egyszer az igazgatónk is eljött, s ettől 
kezdve különös figyelmével tüntette ki Jenőt.

Jenő egyre népszerűbb lett a vállalatban, mindenki a leg
nagyobb elismeréssel nyilatkozott róla, a jövő emberének 
tekintette, és azon igyekezett, hogy minél kevesebb dolga 
legyen, csak hogy minél több időt szentelhessen az egyen
súlyozás művészetének. Lassanként közismert emberré is 
vált a városban, sőt a város határán túl is. Egy alkalommal, 
mikor a vállalat fennállásának tizedik évfordulóját ünne
peltük, és többek közt különféle sportjátékokat is rendez
tünk, Jenő is bemutatta tudását. A kötelet két raktárépület 
között feszítettük ki. A siker óriási volt, Jenőt a nap hősé
nek tekintettük, mindenki róla beszélt; volt, aki nyílt elra
gadtatással, mások gúny mögé rejtőzve, olyanformán, hogy 
ez a „taknyos Jenő, ki az ördög gondolta volna róla” , de ez 
szintén olyan elismerés volt, mint a többi, amely minden ol
dalról áradt feléje. Az ünnepségen egy fővárosi képeslap 
munkatársa is jelen volt, s nemsokára riport jelent meg 
a lapban Jenőről, a tehetséges amatőr kötéltáncosról, aki 
hosszú évek kitartó munkájával, teljesen egyedül, minden 
szakszerű oktatás nélkül odáig vitte, hogy már akármilyen 
cirkuszban is felléphetne. Egy fényképet is közölt a lap:



Jenő a kötélen. Most már mindenki meg volt győződve róla, 
hogy fényes karrier áll előtte.

Azóta sokat gondolkodtam azon, hogy miért rajongtunk 
annyira Jenőért, miért hatott ránk olyan lenyűgözően. Ta
lán azért, mert valami hihetetlen nyugalom áradt belőle. 
Volt valami természetellenes, emberfeletti, és éppen ezért 
embertelen abban, ahogyan Jenő a kötélen mozgott, mintha 
nem is eleven, vérből, húsból, csontból és idegekből álló 
ember volna, hanem egy különleges műanyagból készült 
báb, amelyet láthatatlan drótszálakon valami titokzatos fel
sőbb hatalom rángat. Az egész valahogy bűvöletként, va- 
rázslatszerűen hatott ránk. Ezenkívül Jenő közülünk került 
ki, a „miénk” volt. Mert egy idegen kötéltáncos nyilván 
nem keltett volna ekkora lelkesedést, ám így valamennyien 
úgy éreztük, hogy egy kicsit mi is részesei vagyunk Jenő 
sikerének, és hogy Jenő a vállalat nevezetességének szá
mít valamiképpen.

Könyvelőnk szerint egyébként jelentősen megnövelte a 
forgalmunkat is. Egyszóval valóságos Jenő-láz lett úrrá raj
tunk.

Rám mindez fokozottabb mértékben vonatkozott, mint 
a többiekre. Én álltam legközelebb Jenőhöz, én tudtam 
legelőször, hogy mire képes, és éppen ezért bizonyos érte
lemben a menedzserének éreztem magam. Úgy látszik, 
Jenő mutatványai nemcsak arra voltak jók, hogy megsza
baduljon a saját jelentéktelenségétől, hanem arra is, hogy 
növeljék az én tekintélyemet. A helyzetemet mindenesetre 
kiváltságosnak mondhattam. Miután én voltam az egyedüli, 
aki kifejezetten Jenő barátjának nevezhette magát, a töb
biek sokszor nálam érdeklődtek a hogyléte felől, meg hogy 
milyen mutatványokra készül, és mikor lehet ellátogatni 
hozzá. Mindez azt eredményezte, hogy szilárdan meg vol
tam győződve: nélkülem, támogatásom és tanácsaim nélkül 
Jenő semmire sem vitte volna, és ezért kiirthatatlanul be
lém fészkelte magát saját fontosságom tudata, úgyhogy eb
ben az időben valahogy úgy viselkedtem, mint egy kezdő 
műbíráló, aki egyszerre azzal vált nevezetessé, hogy egy 
addig ismeretlen tehetséget fedezett föl. Egyébként is Jenő



a szenvedélyemmé vált, csak az ő pályafutásának kilátásai 
érdekeltek. Könyveket szereztem be, amelyek artistákról 
és akrobatákról szóltak, szakirodalmat bújtam.

Talán csak Jenő apját kapta el még jobban a láz, mint en
gem. Az idős, csontos, beesett arcú, kissé iszákos nyugdíjas 
vasutas sokszor úgy viselkedett, mint aki eszét vesztette. 
Rekedtes hangján, szenvedélyes taglejtések kíséretében, 
lelkesen beszélt a nagy pénzösszegekről, melyeket a fia 
keresni fog, s a „világhíréről, ami előtte áll; mindig úgy 
emlegette, hogy „fiam, a kötéltáncos”, sőt többször „mű
vészinek is nevezte. Egy időben néhány ütés nyomát visel
te az arcán, mert a kocsmában összeverekedett valaki
vel, aki Jenőre becsmérlő megjegyzést tett, pedig tudom, 
hogy kezdetben Jenő kísérleteit közönséges hóbortnak, 
bolondériának tekintette, rögeszmének, amelyet nem tu
dott kiverni a fia fejéből, ezt azonban már nyilván rég el
felejtette, meft előttem többször hangoztatta, mennyire 
hitt mindig abban, hogy Jenő nem akármilyen ember.

Csak Jenő anyja jelentett disszonáns hangot az általános 
lelkesedésnek és elismerésnek abban a kórusában, ami Je
nőt körülvette. A korához képest kissé túl elnyűtt, alacsony, 
enyhén gyámoltalan öregasszony szemében állandó félelem 
remegett, ami valami meggyötört állat tekintetére emlé
keztetett, s egyben szemrehányó is volt, mintha bennünket 
hibáztatna. Volt ebben a letorkoltan néma és szólni nem 
merő tekintetben valami számonkérően vádló, mintha min
dig azt mondta volna: „Mit csináltok az én szegény fiam
mal?” Különben keveset beszélt, szinte alig lehetett szavát 
venni. Jenő mutatványait úgyszólván sohasem nézte, ilyen
kor rendszerint behúzódott a házba; állítólag sokat járt 
templomba. Rám valami állandó titkos gyűlölettel tekin
tett, mintha egy összeesküvés vezetője volnék, amely a fia 
életére tör; primitív anyai ösztönével, úgy látszik, ő érezte 
meg legelőször a fenyegető veszélyt. Ez a félelemtől táplált, 
gyűlölettel eltelt tekintet valahogy zavarba hozott, és egy
ben dühített is. Kerültem a vele való találkozást.

Én csak akkor kezdtem félni, amikor Jenő háló nélkül 
kezdett gyakorolni. Erről semmiképpen sem tudtam lebe



szélni. Kijelentette, hogy az ilyen mutatványok csakis háló 
nélkül érnek valamit, a szakértők csak így fogják komolyan 
venni. Tulajdonképpen igaza is volt, de előttem lassan vilá
gossá vált, hogy Jenőt a becsvágya teljesen elragadja, s 
minden veszéllyel szemben vakká és süketté teszi. Kezdet
ben én biztattam Jenőt, én bátorítottam, s közben úgy érez
tem, számottevő részem van abban, hogy idáig jutott, ez pedig 
nem kis büszkeséggel töltött el. Most azonban, amikor fé
kezni kellett volna, a józan ész korlátai között tartani, erre 
képtelennek bizonyultam, kicsúszott a kezem közül. Nesz
telenül, a hátsó ajtón, óvatosan lopakodva költözött be
lém a félelem.

Különös módon, nem akkor féltem, amikor Jenő mutat
ványait néztem. Jenő háló nélkül is olyan csodálatos biz
tonsággal mozgott, hogy ilyenkor valósággal képtelenség
nek tűnt fel, hogy lezuhanjon. A félelem akkor fogott el 
igazán, amikor később arra gondoltam, hogy ez a természet 
törvényei értelmében mégis lehetséges. Különben is Jenő 
csak most lett valóban rejtély előttem: egyszerűen nem tud
tam fölfogni, hogy ő, aki azelőtt képtelen volt lámpalázát 
és szorongását legyűrni akkor, amikor egyébként semmi 
nagyobb veszélytől nem kellett tartania, egyszerre ilyen 
haláltmegvető bátorságra vagy még inkább esztelen vak
merőségre tett szert. Jenő ezzel kapcsolatban nemigen 
tudott értelmes és elfogadható magyarázatot adni, én pedig 
éreztem, hogy itt valahol homályos titok lappang, és valami 
áthatolhatatlan falba ütközöm. Rettegtem, ha arra gondol
tam, hogy Jenő nyugalmának egyszer hirtelen vége szakad, 
és az idegei bármely pillanatban felmondhatják a szolgála
tot. Szinte logikusnak és törvényszerűnek látszott, hogy 
Jenő pályafutásának csak egyetlen befejezése lehet.

Közben írtunk egy cirkusznak Jenő ügyében, szerettük 
volna, ha szakértők előtt mutatkozhatna be. Izgatottan vár
tuk a választ, amelyről úgy véltük, hogy sorsdöntő lesz.

Egy délelőtt a raktárnokunk nyitott be hozzánk. Nyak 
nélküli, alacsony, pohos kis ember volt, gutaütésre való 
hajlamot mutató arcszínnel, közel a nyugdíjaztatáshoz, fo
gai hiányoztak, s ezért durva sörtéjű, fekete bajuszkája



eltűnt lehajló, húsos orra alatt. Valami kimutatást ho
zott.

-  Hallottátok, hogy Benákot letartóztatták? -  kérdezte.
-  Miféle Benákot?
-  A patikust. Ott dolgozott abban a patikában. . .  ott ál

tal, a templommal szemben. Olyan magas, sovány ember 
volt. Állítólag valami kábítószerrel üzérkedett, mit tudom 
én. Elég az hozzá, hogy lekapták. Csak azt szeretném tud
ni, hogy ki az a tulok, aki ilyesmivel mérgezi magát, no de 
majd azokat is előveszik. Szép kis tészta lesz ebből, mond
hatom. -  Hadarva beszélt, a szavak tolakodva bukdácsol
tak ki belőle, fogatlan szájából apró nyálcsöppeket perme
tezett szerteszét.

Úgy látszik, én voltam az egyedüli, aki ekkor Jenőre né
zett. Csak én láttam, hogy halálsápadt, és szemében rémü
let ül. Az ilyen arcot szokás zöldnek nevezni. Csak néhány 
percig tartott az egész, de nekem éppen elég volt arra, hogy 
egyszerre mindent megértsek. Mindent, ami eddig érthe
tetlen volt. Egész délelőtt figyeltem Jenőt, amíg csak haza 
nem mentünk. Sikerült annyi nyugalmat magára erőltetnie, 
hogy mások ne vegyenek észre rajta semmit, én azonban 
minduntalan megfigyeltem rajta az elfojtott izgalom tü
neteit. Homlokán időnként idegesen megfeszült a bőr.

Másnap Jenő nem jött be az irodába. Délután rosszat 
sejtve indultam útnak, hogy megnézzem, mi van vele. Az 
úton egyre inkább karmaiba ragadott a szorongás. Amikor 
a zöldre festett kiskapuhoz értem, már egész testemet ráz
ta az izgalom hideglelős remegése. Beleimben zakatolt a 
rémület.

A kapu zárva volt. Dörömbölni kezdtem a végén már 
kétségbeesetten vertem az ajtót. A szomszéd ház kapuján 
kissé elhanyagolt külsejű fiatalasszony lépett ki, kötényén 
néhány zsírfol; éktelenkedett, láthatóan teherben volt.

-  Hol van Jenő? -  förmedtem rá vadul, mintha tőle kér
ném számon.

Álmos hangon felelt:
-  Elvitték a mentők. Talán egy órával ezelőtt.
-  Mi történt vele? Lezuhant?



-  Nem, azt mondják, bevett valamit.
-  Élt még?
-  Igen ... azt hiszem. De a mentőorvos azt mondta, na

gyon kevés a remény. A szülei is vele mentek, senki sincs 
itthon.

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

A temetés után Verával együtt mentünk visszafelé. Vera 
a maradék sírását igyekezett magába gyömöszölni, duzzadt 
orrával és vörös szemével most nagyon csúnyának látszott. 
Különben az utóbbi időben olyan szimptómákat vettem ész
re rajta, mintha gyengéd érzelmeket táplált volna Jenő 
iránt.

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

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

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

ján?
-  Azért, mert ez az igazság. Egyszerűen így van, és kész. 

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

Vera nem szólt többet, némán haladt mellettem, csak a 
szepegése idegesített, kétségbeejtően. örültem, amikor egy 
sarokra értünk, ahol elválhattam tőle. Később, amikor 
egyedül mentem tovább, egyszerre csak azon kaptam rajta 
magam, hogy a telefonhuzalokat bámulom, néhány fecske 
ült rajtuk.

Azóta már sokszor elhatároztam, hogy nem gondolok 
többé Jenőre, hiszen érzem, ez az egész dolog valahogy 
szánalmas és nevetséges is volt egyszerre, de Jenő emléke 
valósággal belém ette magát, s nem tudok megszabadulni 
tőle. Amikor céltalanul csatangolok az utcán, folyton a vil



lány-, távíró- és telefondrótokat nézem. Ilyenkor szinte azt 
várom, hogy hirtelen feltűnjön rajtuk Jenő, a maga könnyed, 
lebegő járásával, bámulatos magabiztosságával, lenyűgöző 
mutatványaival, s hiába igyekszem mindig elűzni az ilyen 
képeket, makacsul folyton újra visszatérnek. Egy időben 
homályos terveket szőttem magamban arról, hogy elme
gyek valahová messze, nagyon messze, ahová még nem ju
tottak el a civilizáció idegrendszerét képező, mindunta
lan szemem elé kerülő kifeszített huzalok; talán Brazíliába 
megyek, az őserdőbe, meztelen indiánok közé, hogy meg
szabaduljak Jenő emlékétől, de aztán eszembe jutott, hogy 
ott tekergő kúszónövények fonják át meg át a fákat, s az 
ágakon majmok meg tarka papagájok ugrálnak. Most már 
csak az időben bízom és abban, hogy előbb-utóbb sikerül 
megmagyaráznom magamnak, voltaképpen mit is jelentett 
számomra Jenő, és hogyan ragadt rám róla az a furcsa láz, 
ami nélkül -  néha úgy érzem -  szinte már létezni sem tudok.

1961.



Téli halál

Amikor az erőművész nehézkesen, nyögve föltápászko- 
dott a havas járdáról, első gondolata az volt, hogy vissza
megy a kocsmába, ahonnan kidobták, és szétüt az ott levők 
között, pozdorjává zúz mindent, s megmutatja a hitvány 
társaságnak, hogy ő nem akárki, vele nem lehet csak úgy 
egyszerűen elbánni. Kidobták, kidobták, kidobták -  vissz
hangzott alkoholtól átitatott agyában az elszenvedett ve
reség és megaláztatás mérge. -  Vele bántak el így? Vele, az- 
egykori súlyemelő bajnokkal, a későbbi világhírű erő
művésszel, akinek mutatványait valaha ezrek és ezrek les
ték visszafojtott lélegzettel, csodálkozástól tágra meredt 
szemmel, jutalmazták kitörő tapsviharral; vele, akiért egy
kor híres cirkuszok versengtek, hogy velük kössön szer
ződést? Most pedig ez a bamba, málészájú népség nem 
akarta elhinni mindazt, amit magáról mesélt, kötekedtek, 
gúnyolódtak vele, felingerelték. Nem akarták elhinni, hogy 
bejárta a nagyvilágot, Párizsban is járt, Londonban, Ró
mában, New Yorkban meg mindenütt. Kétkedni mertek 
a szavában, ezek, akik semmit sem láttak a világból, né
melyikük talán a város határain túl sem járt még. Fülében 
még ott csengtek az egyik tejfölösszájú siheder szavai: 
„Nem voltál te erőművész soha, öreg. Álmodtad te azt. 
Mese az egész.” Szemtelenül vigyorgott hozzá, kacsintott, 
és oldalba bökte társát. Látszott rajtuk, hogy szándékosan 
fel akarják dühíteni, ki akarják hozni a sodrából, s amikor 
rendre akarta tanítani őket, az egész kocsma összefogott el
lene, gáncsot vetettek neki, és kilökték az ajtón. Csakhogy 
ő nem mondta még ki az utolsó szót, ezt nem hagyhatja 
megtorolatlanul, visszamegy é s . ..

Néhány másodpercig szédülten és ingatagon állt a ritkán



hulló hópelyheket sodró jeges északi szélben. Ez kissé le- 
hűtötte harci kedvét, valamennyire elfújta indulatait, me
lyeket egy ideig még mesterségesen igyekezett életben tar
tani magában, hogy legyen bátorsága szembeszállni a túl
erővel. Azután úgy gondolta, elég, ha egy követ vág az aj
tóhoz, és bezúzza az üvegtáblát; körül is nézett, de nem 
volt éppen kődarab a közelben, erre legyintett, ernyedten, 
szomorúan. Minek?

Lassan megindult. Az idült alkoholisták viszonylag biz
tonságos, rutinos tántorgásával haladt. Amikor kikerült 
a széles fénynyalábból, mely a kocsma üvegajtaján vető
dött ki az utcára, s belefúrta magát a vaksötétbe, igyeke
zett a fal mellett maradni, mert ez biztonságot nyújtott, 
bármikor meg lehetett kapaszkodni benne, neki lehetett tá
maszkodni. A járda csúszós volt, vigyáznia kellett, a talaj 
minduntalan ki akart csúszni a lába alól. Háta mögött egyre 
inkább halkult a kocsma ricsaja, a hangos, borgőzös beszél
getés, az időnként nekikeseredő óbégatás, a nyekergő har
monika hangja. Az utcán a fák csupasz ágai között nyargaló 
szél vonítása volt az úr. A havazás erősödött. Az előbb még 
csak ritkán szállingózva hullott, csak itt-ott érte egy-egy 
hópehely az arcát, gyengéden simogatva, most azonban 
már egyre sűrűbben estek a pelyhek, a széltől hajtva ke
ményen, szúrósan a képébe vágódtak, meg hátul a nyakába 
estek, kellemetlenül csiklandozták, majd elolvadva, jeges 
patakokként végigfolytak a hátán. Kesztyűtlen keze meg- 
gémberedett a hidegtől, a napvilágnál bizonyára kékespiros 
színben játszana.

...H olnap előkeresi az elsárgult újságlapokat, amelye
ken róla írnak, meg a fényképeket, és elviszi őket a kocs
mába. Az érmeit is elviszi, melyeket még mint súlyemelő
bajnok nyert fiatal korában. Bebizonyítja, hogy igaz, amit 
mondott, hogy követ törtek kalapáccsal a fején, kavicsokat 
zúzott szét az öklével, vastag láncokat tépett, vasrudakat 
hajlított. Akkor szóljanak valamit, ha tudnak, akkor jár- 
tassák a szájukat! Majd akkor meglátják, milyen ember 
volt ő valaha, ki volt ő tulajdonképpen. Bár meg sem ér
demlik, hogy megtudják. Nem érdemlik meg, hogy szóba



álljon, foglalkozzon velük, arra sem érdemesek, hogy gon
doljon rájuk. Minek is beszél nekik magáról? Mit bánja ő, 
mit gondolnak róla. Úgyis tudja magáról, kicsoda, úgyis 
tudja. Legjobb egyszerűen nevetni rajtuk. Haha, nevetni, 
persze, nevetni...

Mikor a sarokra ért, és a fal biztonságot jelentő folyto
nossága megszűnt, egyszerre úgy érezte, súlyos feladat előtt 
áll, talányra mered, nem tudja, merre is menjen. Bár itt 
egy utcai lámpa égett, ez nem sokat segíthetett rajta; a fény 
különössé, kísértetiessé, nem e világból valóvá tette a ka
vargó hópelyhek képét, ezeknek a tánca néha sajátos, még 
ki sem alakuló és máris szertefoszló képeket formált. A sű
rű hófüggöny miatt úgyszólván semmit sem lehetett látni. 
Az, hogy nem tudja az utat, nem nyugtalanította túlságo
san, az ilyesmi nem volt újdonság számára, máskor is tör
tént már vele hasonló. Még maga a bosszúság is, amellyel 
a tényállást tudomásul vette, ismerős volt számára.

Néhány percig tanácstalanul állt, ormótlan, elnehezült, 
zsákszerűén elformátlanodott alakja imbolygott a lámpa
fényben. Szitkozódva tekingetett jobbra-balra, szeretett 
volna kérdezősködni, de egy árva lélek sem mutatkozott az 
utcán, aztán váratlanul tudni vélte, merre kell mennie, sőt 
csodálkozott előbbi bizonytalanságán. Az irány, amerre 
elindult, a lehető legtermészetesebbnek látszott. Most meg
lehetősen gyorsan járt, a hátszél segítette, vitte, tolta, 
minden hópehely lökött, taszított rajta egy parányit, a hó
áradat sodorta, mintha hullámzó folyó árja volna, amely- 
lyel ha akarna sem tudna szembefordulni. Hazaviszi a szél 
meg a hó. Haza, haza ...

Az áthatolhatatlan sötétségben semmit sem látott, ösz
tönének láthatatlanul tapogató csápjaira volt csak utalva. 
Az egyetlen, amiről ezekben a percekben tudomást vett, 
a hideg szél volt. Ahogyan átfújt vékony és szakadozott 
öltözetén, melyet jóformán csak a likacsaiban felhalmo
zott ragadós szenny tartott már össze, ahogy egészen át
itatta, valósággal birtokba vette. Semmi egyebet nem kí
vánt, mint minél előbb felmelegedni.

Otthon így, ahogy van, ruhástul fog végigdőlni az ágyon,



cipőstül, piszkosan. Nem vetkőzik le. Minek? így szokta 
ezt ő, mindenestül hanyatt vetni magát az ágyon, öt perc 
múlva már alszik is. Ha az asszonynak nem tetszik, tegyen 
róla. Ha pisszenni mer, akkor kuss! Vén szipirtyó. Otthon 
ő azt tesz, amit akar, különben szedheti a sátorfáját, és 
mehet. Nem is igazi felesége, akkor rúgja ki, amikor akar
ja. Okos ember volt ő mindig, nem nősült meg soha. Világ
járó ember volt, hol ide ment, hol oda, egyszer itt kötött 
szerződést, máskor ott, nem is ért rá ilyesmire. Az volt ám 
az élet, haha, micsoda élet! Még ha ott a kocsmában nem is 
hiszik el neki. Vagy talán csak úgy tettek, mintha nem 
hinnék, csakhogy bosszantsák. Bánja is ő, mit hisznek, mit 
nem. Tegyenek, amit akarnak!

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

Mikor megmozdult, hogy valahogy kikecmeregjen az 
árokból, váratlanul éles fájdalom hasított a bokájába, és 
arra kényszerítette, hogy néhány percig mozdulatlan ma
radjon. Várta, hogy enyhüljön a lüktető fájdalom, de egy 
újabb mozdulatra ismét és az előbbinél sokkal nagyobb 
erővel jelentkezett. Ismerős, ijesztően ismerős volt ez 
a fájdalom, egyszer már érezte, amikor hét-nyolc évvel 
ezelőtt lábára ejtette a súlyt, és összezúzta a lábfejét. Pon
tosan ilyen fájdalom volt, pontosan ilyen...

Néhány kísérlet után úgy találta, nem képes egyedül ki
kászálódni az árokból. Most szinte teljesen józannak érezte 
magát, a szél kizavarta agyából a mámort, s így semmi sem 
akadályozta abban, hogy a maga valóságában fogja fel a 
helyzetet. Egészen világos volt előtte, mit jelent hófúvás
ban az árokban feküdni. Hátára fordult, felült, és rekedten 
segítségért kezdett kiáltozni, a süket éjszakából azonban 
semmi válasz nem érkezett, az utca továbbra is teljesen 
kihalt volt, a jajongó szél nem engedte messze eljutni hang
ját, a számtalan kavargó hópehely pedig elfojtotta, szét
szórta, mintegy felaprította kiáltását, elvette hangjának 
erejét. A házak némák és sötétek voltak körülötte, lakóik



valahol az álom legfenekén lehettek. A szabályos időkö
zökben megismételt kiáltások szüneteiben azonban, amikor 
pattanásig feszült figyelemmel várakozott, néha mégis em
beri hangokat vélt hallani, de ezek nem erősödtek, és nem 
kerültek közelebb hozzá. Maga is rájött, hogy mindez csak 
képzelődés, érzékeinek csalóka játéka csupán. Az egyedül
lét, a tehetetlen magárahagyatottság dermesztő érzése egyre 
inkább karmaiba ragadta, néha percekre úgy rémlett, hogy 
körülötte nincsenek is házak, valami kietlen, ember nem 
járta vidékre vetődött, ahol semmi sincs, csak hó és szél. 
Egész testében reszketett, szíve hevesen dobogott, való
sággal dörömbölt belülről a mellkasán, s közben nem tudta, 
vajon a félelem vagy a hideg miatt van-e így mindez.

Az egész valóját átitató rémület hatására egy gyermek
kori élmény kelt életre benne. Talán tizenkét éves lehetett, 
mikor egyszer egymagában a folyóparton járt; ha jól em
lékszik, szép, kora tavaszi délután volt. A vízállás igen ma
gas volt, a szennyes-zavaros hullámok mindenfélét sodor
tak magukkal, fadarabokat, ágakat, tuskókat, kisebb-na- 
gyobb gerendákat -  valahol talán árvíz lehetett. A part 
közelében egy gerenda feküdt a vízen, de nem úszott a 
többivel, egyik végével valahogy beékelődött, megakadt 
a part egyik kiugró részében. Rámászott, óvatosan végig
ment rajta, ki, egészen a vízbe mélyen benyúló végére -  
próbára akarta tenni bátorságát. A víz erősen ringatta 
a gerendát, s ő váratlanul lecsúszott róla. Úszni nem tudott, 
kétségbeesetten kapaszkodott a gerendába, ez azonban az 
esés pillanatában erősen elmozdult, s az ár magával ragad
ta. A víz jéghideg volt, ugyanolyan hideg, mint most a hó 
meg a szél, ő pedig segítségért kiáltozott, ugyanúgy, mint 
most. Akkor sem volt senki a közelében. Nem emlékszik, 
mennyi ideig és milyen messzire vitte magával az ár sodrá
tól elragadott gerenda, neki azonban egy örökkévalóságnak 
rémlett. Végül is a gerenda egyik vége egy vízből kimere
dő cölöpbe ütődött, úgyhogy megfordult röyidebb tengelye 
körül a víz színén, s az a vége, amelybe kapaszkodott, 
váratlanul a part közelébe került, ő meg egyszerre szilárd 
talajt érzett a lába alatt. Ez az élmény olyan elevenséggel



támadt föl benne, hogy szinte a maga fizikai valóságában 
élte át újra. Úgy érezte, most is szegény, védtelen, segít
ségre szoruló gyermek, akit csak a véletlen menthet meg.

Ennek ellenére igyekezett összeszedni magát, világosan 
látta, hogy nem számíthat segítségre. Bárhogy is, de ki kell 
másznia az árokból, aztán majd csak hazavánszorog. Meg
próbált ültében csúszni, kezével és épen maradt lábával 
lassan vonszolta magát előre az árok havas fenekén, törött 
lábát óvatosan tette mindig odébb, fogai közben csikorog
tak a fájdalomtól, szeméből minduntalan kibuggyantak a 
könnyek, halkan nyögdécselt. Úgy sejtette, hogy előtte né
hány méternyire az árokparton egy fának kell lennie -  ha 
elérné és megkapaszkodhatna benne, segítségével kivon
szolhatná magát az árokból.

Közben a keze véletlenül a kabátzsebéhez ért, és valami 
lapos, négyszögletes tárgyat tapintott ki. Váratlan öröm 
járta át, úgy üdvözölte a kis, lapos, pálinkával töltött üve
get, mintha az volna a segítség, amelyre várt. Az ám, az 
üveg, melyet mindjárt az elején, a kocsmába érkezése után 
töltetett meg, hogy hazavigye, legyen az asszonynak is, 
mert ő is szereti, hiába álszenteskedik, éppúgy iszik, mint 
6. Iszákos, vén lo tyó ... No, mindegy. Az a fő, hogy itt az 
üveg, az életmentő kis üveg, melytől új erőre kap, és nem is 
érzi úgy a fájdalmat. Hogyan is feledkezhetett el róla? 
összeszedi ő magát mindjárt, nem adja fel egykönnyen a 
harcot. Csak átmelegedjen egy kissé.

Gémberedett, érzéketlenné vált kezével lecsavarta az 
orvosságosüveg kupakját, egy hajtásra majd a felét kiitta. 
A testében szétáradó szesz hazug melege azonban megfosz
totta attól a képességtől, hogy reálisan mérje fel a hely
zetet, letorkolta előbb még harcra kész életösztönét, a ha
zatérés megszűnt kívánatos és hőn óhajtott valami lenni 
szemében, teljesen fölöslegesnek és értelmetlennek lát
szott, sőt a gondolat egyenesen undorítónak is tűnt fel szá
mára. Mint a nyers erő embereitől általában, tőle is távol 
állt minden finnyásság, most mégis mérhetetlen utálattal 
töltötte el otthonának agyában kirajzolódó képe. Miért is 
térjen vissza abba a koszos, bűzös szobába, a nyirkos,



dohos falak, rozoga, mállott festésű bútorok közé, miért 
nézze a szutykos zsinóron lógó, ernyőtlen, gyenge fényű 
villanyégőt, amely még most is magán viseli a tavalyi legyek 
nyomait, miért feküdjön a szennyes, fülledt, nyekergő 
matracú ágyba? Miért pillantsa meg másnap ébredés után 
elsőnek a falon éktelenkedő, térképszerű penészfoltokat? 
Megunta ő ezt, megcsömörlött mindentől. Az egész házat 
utálja, a háziasszonyával együtt, az fent lakik az utcai la
kásban, folyton a virágoskertjét gondozza, a virágait félti, 
meg a macskáját dédelgeti, a ronda és kövér kandúrját. 
Egyszer elmenőben hallotta a megjegyzését, hogy ő ilyen 
meg olyan részeges, máskor meg, hogy naplopó. Csak jár
tássá a száját, egyszer még agyonüti a macskáját, és össze
tapossa a virágait. A másik lakót is utálja, Szincsákot, 
a borbélyt, ezt a kis mitugrász, fontoskodó alakot, aki azt 
hiszi, csakis ő tud valamit. Legjobban azonban a feleségét 
utálja, a lompos, szurtos ruháját, a bamba, vizenyős tekin
tetét, a táskás szemét, hiányos, sárga fogait, ragadós, ha
ját. Ezekben a pillanatokban éppenséggel képtelen volt fel
fogni, hogy is tudott ilyen nővel egy fedél alatt élni: mérhe
tetlen igazságtalanságnak érezte, hogy vele kell élnie. Pe
dig micsoda ember volt ő, micsoda női voltak! És hol nem 
járt, mit nem élt át! Most pedig itt van a havas árokparton, 
elhagyatottan, kitaszítottan, tehetetlenül, egyedül...

Teljesen hatalmába kerítette az önmaga iránt érzett szá
nalom. Sírni kezdett, csukló, böfögő, részeg zokogással 
siratta magát, a könnyek végigfolytak borotválatlan arcán, 
a szél odafagyasztotta őket bőréhez. Kívülről nézte magát, 
bukott, tragikus hősnek tűnt fel a saját szemében, igazság
talanul megalázott, kicsúfolt, sárba tiport embernek, akit 
kidobtak, kitaszítottak a hideg éjszakába. Többé nem érez
te magát erősnek, egyáltalán nem, inkább gyengének, se
gítségre szorulónak. Babusgató szavak, simogató, meleg 
női kezek után vágyott. -  Ó, Dolores, ha láthatnál ezekben 
a percekben! És milyen jó, hogy nem láthatsz! -  Kiitta a 
maradék pálinkát az üvegből, és hátrahanyátlőtt.

Most a hátán feküdt, arcára, mellére, hasára sűrűn zápo
roztak a hópelyhek, egészen beborították már, időnként



gépies mozdulatokkal lesöpörte őket arcáról. Nem fázott 
már, érzékei nem közvetítették többé agyának teljes inten
zitással a külvilágot; még tudta, hol van, de helyzetének 
nem tulajdonított már különösebb fontosságot, valahogy 
még furcsának sem találta. Természetesnek tetszett neki, 
hogy itt van, és lassan belepi a hó, nem érezte többé hideg
nek a havat sem, nem is látszott valódi hónak, inkább mér
hetetlen mennyiségű, puha, fehér tollpihének csak; mindez 
szinte megnyugtatóan hatott, mintha így volna jó, csakis 
így, és nem is történhetne másképpen. Valahogy megsza
badult a küzdelem kényszerétől, attól a parancsoló szük
ségszerűségtől, hogy élete megmentéséért harcoljon. Tuda
ta -  ha ugyan még annak volt nevezhető -  nem kényszerült 
többé arra, hogy egy meghatározott és halaszthatatlan fel
adattal foglalkozzon, hanem korlátaitól megszabadultan, 
akadálytalanul futkározhatott a múlt élményeivel benépesült 
tájakon:

. . .  Volt egy kis osztrák lány, bécsi volt, ha jól emlékszik, 
apróka, könnyű, mint a pehely, ez volt a helyes benne, 
hogy olyan csöpp volt, egészen elveszett alatta. Fehér bő
re volt, annyira fehér, hogy mindig félt a napra menni, és 
a napsugaraktól rögtön tele is lett szeplővel. Kötéltáncosnő 
volt, könnyedén mozgott a kötélen, egyik kezében mindig 
tarka napernyőt tartott. Csendes lány volt, alig merte ki
nyitni a száját, folyton lesütötte a szemét, mintha szégyen
né magát. Affektált persze. Tőle mindig félt egy kicsit, félt 
dörgő hangjától, haragjától, váratlanul fellobbanó dühétől, 
ő t  mindig mulattatta a félénksége, szeretett néha haragot 
színlelni, váratlanul ráijeszteni. Csak unalmas volt, folyton 
azt szerette volna, ha dédelgetik. Hogy is hívták? Nem jut 
eszébe a neve. A legtöbbnek a neve nem jut az eszébe. 
Elza? Á, dehogy. Elza egy másik volt, igaz, hogy annak is 
fehér volt a bőre, de vörös haja volt, festett. Műlovarnő 
volt, de magasabb is. Magas és karcsú, le-föl ugrált a nye
regből, állva is lovagolt, fekve meg arccal hátrafelé is. Iz
mos, formás combja volt, szép, hosszú fehér combja. Gaz
dag svéd ügyvéd lánya volt, legalábbis így mesélte, családja 
állítólag kitagadta. Lehet, hogy volt is valami igaz ebben



a mesében, mert Ezlára időnként rájött a bolondóra. Ilyen
kor ledobta magát az ágyra, harapta a párnát, és átkozta 
az életét. Ő meg ilyenkor kiment, magára hagyta, később 
konyakot hozott neki, ettől mindig megvigasztalódott. Sze
gény Elza. Egy este törölni kellett a számát a műsorból: 
felakasztotta magát. Különös, reggel még semmi sem lát
szott rajta, sőt délelőtt jókedvű volt m ég ... Mi baja lehe
tett? Mindene megvolt. Furcsák ezek a nők, a fene érti 
őket. Pedig neki sok nője volt, értett hozzájuk. Értett 
hozzájuk, mégsem értette őket. Érdekes, mi? Igaz, nem is 
igyekezett nagyon megérteni őket, nem szerette ő sohase 
a nyavalygást meg a hosszú dumákat. Nem volt ilyesmire 
szükség soha, jöttek anélkül is, egyik a másik után. Hehe, 
mennyi nője volt! Azoknak ott a kocsmában együttvéve 
sem volt annyi. És milyenek! Olyanokat azok még csak 
nem is láttak, nem is szagoltak. . .  Volt aztán egy kis zsidó 
nő, alighanem Csehszlovákiából származott. Talajtornász 
volt, olyan, mintha gumiból volna, mintha nem lett volna 
hátgerince, sőt más csontja sem. Úgy összegabalyodott, 
hogy az ember nem tudta, melyik része hová tartozik. Ha 
székre állítottak egy poharat, álltából hátrahajolt, megfog
ta a fogával, és úgy itta ki. Ha fellépett, mindig csillogó, 
fényes trikót viselt. Folyton nevetett, állandóan rötyöré- 
szett, mintha csiklandoznák, akár volt rá oka, akár nem. 
Csak a számai alatt volt komoly. Rómában ismerkedett 
meg vele, egy ideig ugyanabban a cirkuszban dolgoztak. 
Jobb lapockáján egy kis szív alakú barna anyajegy volt. Ezt 
most egészen tisztán látta maga előtt, még arra is emléke
zett, milyen volt, amikor az ujjaival megtapogatta: csupán 
egy picit domborodott ki, alig észrevehetően emelkedett 
a bőrfelület fölé. A férje zsonglőr volt, karikát forgatott 
a kezén, lábán, nyakán; labdázott három labdával is egy
szerre, meg hasonló dolgokat művelt. Két hónapot még ült 
is miatta: kirobbant az ügy a feleségével, és hát a bolond 
nem belekötött. Ilyen tökfejet! Nem látta, hogy fasírozott 
húst is csinálhatna belőle? Nem ütötte meg nagyon, igazán 
nem, egészen kicsit sózott oda, csakhogy ésZre térítse; 
mégis kórházi ápolásra szorult egy rövid időre. A feleségé



nek később megbocsátott. Mulatságos egy pali volt, azt hit
te, kivételes, rendkívüli eset volt, ami történt. Egy csöppet 
sem ismerte a feleségét. Hehe, hogy az miket mesélt magá
ról! Kár, hogy a felét elröhögte, és nem lehetett rendesen 
megérteni. Különben is nehezen értették egymás szavát, 
németül nyögdécseltck, de azért nagyszerűen mulattak. 
Volt egy kis hawaii táncosnője is egy időben. Egy kicsit mo- 
lett volt; ha fellépett, fehér margarétát viselt a hajában, 
folyton riszálta a farát, akkor is, ha nem táncolt, megszok
ta, ebből é lt . . .  Sok nője volt. Ki tudja, hány! Egy részüket 
egészen elfelejtette már; ha akarná sem jutnának eszébe..-.

. . .  Egyedül Dolorest nem felejti el. Teljesen maga elé 
tudja idézni, mintha látná, különösen, ha iszik. Főleg ak
kor. Sőt ilyenkor néha akaratlanul is megjelenik előtte. 
Valahogy előlép a múltból, testet ölt, mintha kísértet vol
na. Azért is iszik, hogy lássa, hallja a hangját. Ó, Dolores! 
Micsoda nő volt! Spanyol. Légtomász volt, trapézművész
nő. Tulajdonképpen nem is hívták Doloresnak, csak a pla
káton, az igazi neve Mária volt; de hát Mária akármilyen 
nemzetiségű lehet, és ha már spanyol valaki. . .  Különben 
ő a magánéletében is mindig csak Doloresnak szólította, 
s a lány is ezt a nevet szerette jobban. Micsoda nő volt! 
Sima és barna bőrű, kemény húsú. Isteni nő! Pontosan 
emlékszik az arcára, mindenére. Nagy, fekete szeme volt, 
kissé túl sűrű szemöldöke, enyhén duzzadt ajka, szép fehér 
fogsora. A többiek arcára nem emlékszik, úgyszólván egy
általán nem. Tudja, milyen volt a nyakuk, a hátuk, a mel
lük, a combjuk, de az arcukra alig emlékszik. Talán nem is 
volt arcuk. Csak Doloresnak volt. Bizonyára azért, mert 
szerette. Még csak nem is szégyellte, hogy szereti, még 
mások előtt sem. A többit nem szerette, csak azok szeret
ték. Hogy miért szerette annyira, nem tudja. Talán mert 
lelke volt? Lelke. Nem érti egészen, mit jelent ez, de így 
volt. Lelke volt. Csak Doloresnak volt. Hogy tudott repül
ni egyik trapézról a másikra, hogy tudott repülni! A lelke 
vitte. Az adott szárnyakat neki. Különös lelke volt, néha 
nem tudta megérteni. A munkáját mindennél jobban sze
rette. Még nála is jobban. Egyébként ma sem tudja, hogy



Dolores valóban szerette-e. Csak azt tudja, hogy folyton 
drága medvémnek becézte. Ez néha kedvesen, néha fölé
nyesen hangzott. Semmi esetre sem szerette úgy, mint a 
munkáját. Minden gondolata arra összpontosult. Ünnepelt, 
nagy trapézművésznő volt, mégsem volt megelégedve soha 
magával, néha viharzó tapsorkán után sírógörcsöt kapott 
holmi jelentéktelen mozdulat miatt, ami szerinte esetlen 
volt, pedig azt más sohasem vette észre. Bizonyára nem is 
volt semmi észrevenni való, csak képzelődött. Ő sohasem 
tudta ezt megérteni. Ilyenkor csak simogatta, becézgette, 
olyan gyengéden, mint addig soha senkit, és hagyta, hogy 
kisírja magát a vállán. Mindig valami új mutatványon törte 
a fejét, sokszor meg képes volt értékes szerződéseket is 
elszalasztani, hogy új számot tanulhasson be. A taps nem 
tudta meggyőzni, hogy jó volt. Egyszer azt mondta: „Ért
sed meg, én tulajdonképpen önmagámnak játszom, ma
gamnak lépek fel. Az a fontos, égy én legyek megelégedve 
magammal. A siker meg a pénz másodrendű. Ezt különben 
te úgysem érted.” Ezt valóban nem értette, nem tudta, mit 
jelenthet. Igaz, ő maga is örült, ha tökéletesíthette mutat
ványait, de ő azt szerette, ha a nézők csodálták, és az elra
gadtatástól tátva maradt a szájuk. Szerette, ha megbámul
ják az izmait, az erejét, és hüledezve nem tudják felfogni, 
hogyan is lehet valaki képes ilyesmire, ő ,  az izomember, 
ezt szerette: a figyelem központjában lenni. Hiába azonban 
sohasem erőltette volna meg magát. De hogy mit jelent az 
„önmagának játszani” , azt sohasem tudta felfogni. Egyszer 
meg is kérte Dolorest, magyarázza meg neki, de az csak ne
vetett, vállat vont, és annyit mondott: „Ez túl magas neked, 
öregem, túlságosan a földön jársz hozzá.” Ilyen furcsa vá
laszokat tudott adni, csak úgy félvállról. Másoktól nem is 
tűrt volna el ilyesmit, de Doloresnak sok mindent meg tu
dott bocsátani, olyasmit is, amit másnak semmi esetre sem 
nézett volna el. Elnézte azt is, hogy időnként megcsalja. Az 
alatt a két év alatt, amíg együtt élt vele, ez többször meg
történt. Egyszer egy olasz szemfényvesztővel csalta meg, és 
utána nyíltan, bátran be is vallotta; ezt rajta kívül egyetlen 
nő sem merte vele megtenni, és ő még csak nem is foglalko



zott komolyan a gondolattal, hogy megüsse. Szinte nem is 
érti, miért, de ez valahogy képtelenségnek tűnt a szemében. 
Csak valami mély szomorúságot érzett, megvert kutyának 
érezte magát, megalázottnak, de még ebben a megalázott- 
ságban is volt valami érthetetlen, furcsa gyönyör is, amit 
csakis Doloresszal lehetett átélni. Vele nem lehetett úgy 
bánni, mint a többiekkel, vele szemben nem lehetett ke
gyetlen, parancsoló és zsarnok. Neki lelke volt, ő minden
ben más volt. Róla nem is lehet úgy beszélni, mint ahogy 
a többiről szokott a kocsmában. Azokról sokat mesélt, 
mindent elmondott róluk, még azt is, milyenek voltak az 
ágyban. Doloresról nem lehetett így beszélni, még csak 
a nevét sem említette soha előttük, pedig az összesek közül 
a legtöbbet rá gondolt, csakis rá akart gondolni, a többi 
csak úgy véletlenül jutott eszébe. Ilyen furcsa, érthetetlen 
nő volt Dolores. De éppen ezt szerette benne. Ez volt a lel
ke. A lelke, amely repülni akart. . .

Mindig roppant féltette, ha fenn volt a trapézon. A töb
bieket sohasem féltette, egyiket sem. Tudta, ha végük, 
hát végük, majd jön helyükbe más. De ha Doloresnak vége, 
ak k o r... És vége lett. A lelke ölte meg.

Dolores ötlete volt, hogy együtt lépjenek fel. Általában 
minden az ő ötlete volt, amit csináltak, minden. Arra, hogy 
neki magának valaha valami ötlete lett volna, nem is em
lékszik. Dolores eszelte ki a nagy mutatványt. Egy hosszú 
rudat csináltatott, ennek a végére keresztben egy kis rúd 
volt odaerősítve, azon pedig egy trapéz lógott. Ezen torná
szott. Az egész tákolmányt neki kellett tartania. A lány 
időnként átvetette magát a másik trapézra, amely a meny- 
nyezetről függött. A mutatvány legveszélyesebb része az 
volt, amikor a lány visszaugrott, ilyenkor minden az ő iz
maira épült. Mert a rúdnak nem volt szabad megrezdülnie 
a kezében, mikor Dolores súlya hirtelen ránehezedik. Gyű
lölte ezt a mutatványt, alig várta mindig, hogy vége legyen, 
utána meg szakadt az izzadság róla. Nem az erőlködéstől, 
hanem az izgalomtól. Soha addig nem érezte, hogy idegei 
vannak. Folyton kérte, hagyják már abba, vegyék le a mű
sorról, de Doloresszal nem lehetett beszélni. Rögeszmé



jévé vált ez a mutatvány. Néha úgy érezte, a lánynak csak 
azért van rá szüksége, mert rajta kívül senki mással nem 
tudja megcsinálni. Csak nevetett rajta: „Ne félj! Ez a mi 
nagy számunk, drága medvém. Én bízom benned. Nem ér
zed, milyen nagyszerű ez?” Ő nem érezte, csak félt, nagyon 
félt. Aztán bekövetkezett, amitől rettegett. A lány keze 
nem érte el a trapézt, röptében az ujja hegyével érintette 
csak. Nem emlékszik, elmozdult-e akkor, megrezdült-e 
kezében a rúd, vagy esetleg egy kicsit távolabb állt-e a kel
leténél. Csak a sikolyára emlékszik. Néhány napig még élt 
a kórházban, de nem tért magához. Fején valami vas szo
rító volt. Koponyaalapi törést szenvedett, így mondták 
a kórházban.

Ezután mind többet ivott, mind ócskább cirkuszokhoz 
szerződött. Akkoriban történt, hogy lábára ejtette a súlyt. 
Csúszni kezdett, egyre lejjebb és lejjebb.

A sötét, havas utca végleg eltűnt, s bár ő továbbra is fek
vő helyzetben maradt, a táj állandóan változott körülötte. 
Először magas házak vették körül, rengeteg fényes ablak
szem világított, úgy tetszett neki, egy nagyvárosban fek
szik az úttesten: autók száguldoztak mellette, reflektoruk 
fénye minduntalan a szemébe világított, minden percben 
úgy rémlett, el tapossák, a gumiabroncsok surrogva húztak 
el a füle mellett, de az utolsó pillanatban, ha csak hajszál
nyira is, elkerülték. Végül egy autó mégis keresztülgázolt raj
ta, utána a többi is követte példáját; egymás után mentek 
át rajta anélkül, hogy neki valami baja történt volna. Ezen 
különben egyáltalán nem csodálkozott, ilyesmi máskor is 
megtörtént vele; egyik legnagyobb mutatványa volt, ami
kor a cirkusz porondján feküdt, egy könnyű kis autó meg 
átment rajta, megfeszített acélizmai minden roncsolástól 
megóvták. Aztán eltűnt a város, helyette valami bárban 
vagy éjjeli mulatóban találta magát, itt egy csoport mezí
telen nő táncolt, feje egynek sem volt, egyikük jobb lapoc
káján egy kis szív alakú anya jegyet látott, később az egész 
mulató kicsire zsugorodott össze, úgyhogy elfért egy sörös- 
kancsóban, amely tele volt sörrel, az apró, fej nélküli ala
kok a sörben úszkáltak. Megragadta, és egy hajtásra kiitta



az egészet. Ekkor már trópusi táj vette körül, szélben len
gedező levelű pálmákkal, a fákon buján tekergő liánokkal; 
különös, soha nem látott tarka tollú madarak röppentek 
ágról ágra, majmokat is látott a fákon ugrálni, úgy tornász
ták, mint a légtornászok. Érezte, Doloresnak is itt kell len
nie valahol; nyomban utána meg is pillantott egy karcsú, 
légies alakot, amint csillogó trikóban, lobogó, fekete hajjal 
fáról fára szökkent, de mindig eltűnt a szeme elől, majd új
ra megjelent; az arcát azonban sehogy sem tudta meglátni, 
végül már feléje kiáltott erős hangján, kétségbeesetten; 
ekkor végre feléje fordította arcát, de az csúf, vigyorgó 
majompofa volt, szemtelen fintorokat vágott, érthetetlen 
majomnyelven csúfolódó szavakat kiáltozott feléje, végül 
pedig a „felesége” dülledt szemű, bambán bámuló arcává 
változott át. Hirtelen a kopaszodó, szúrós tekintetű olasz 
szemfényvesztő magas, szikár alakja jelent meg; frakkot vi
selt, mint általában mindig, mikor fellépett, varázspálcá
jának egyetlen suhintásával eltüntette az egész tájat, pál
mástul, erdőstül, mindenestül, majd egy zsebkendőt vett 
elő, egyik sarkára csomót kötött, bábot csinált belőle, s ez 
megelevenedett, fokozatosan valóságos élő kislányalakká 
vált, a húga volt, nyolcéves korában. Különös, hogy hosszú 
éveken át nem gondolt a húgára, szinte teljesen elfeledke
zett róla, hogy valaha is létezett, de most ott állt előtte, 
a szülei házának udvarán, a kerekeskút mellett, szájában 
szalmaszál volt, szappanbuborékokat fújt. Nagyon szere
tett buborékot fújni, legkedvesebb szórakozása mindig is 
ez volt. Egymás után szálltak fel a szebbnél szebb buboré
kok, az egyik különösen nagy volt, s röptében még növeke
dett, egyre nagyobb lett, egyre nagyobb, tarka szivárvány
színeiből lassan egy kép bontakozott ki, a cirkuszporond 
képe, aztán már ő maga is a porondon feküdt, a fűrészpor 
egészen belepte. A porondon éppen a fókák száma ment, 
két kövér, fényes, barna testű fóka labdázott, óriási, tarka 
gumilabdát ütögettek az orukkal, szépen adogatva egymás
nak, ügyelve, hogy le ne essen, de aztán mégis leejtették, 
a labda gurulni kezdett feléje. Amint közeledett, észrevette, 
hogy már nem is labda, hanem egy bukfencező emberi



»
alak, néhány bukfenc után lábra állt, és futott feléje. Apró, 
csupafej, karikalábú kis alak volt, bő, fekete kabátot, cso
kornyakkendőt és kemény kalapot viselt. Dudu volt, a törpe 
bohóc. Amikor a közelébe ért, megállt előtte. Csak nézett 
rá, de egy szót sem szólt.

Furcsa alak volt ez a Dudu mindig -  emlékezett. Az élet
ben is bohóc volt, ebben különbözött társaitól, azok leg
többször fásultan és a bohóckodástól megcsömörlötten lép
tek le a porondról. Dudu ellenben folyton komédiázott, 
gúnyt űzött a saját törpeségéből. Volt egy különös szen
vedélye: a színes krétákkal, amelyekkel festeni szokta ma
gát, üres óráiban furcsa rajzokat készített, minden szabad 
percét erre fordította. Kék fákat, sárga eget, vörös vizet, 
meg néha különös torzképeket festett. Ez volt az egyetlen 
dolog, amit komolyan vett, és másoktól is megkövetelte, 
hogy komolyan vegyék. A rajzokat féltve őrizte, s gyak
ran mondogatta, hogy abbahagyja a bohóckodást, és festő 
lesz. Egyszer pedig végképp érthetetlenül viselkedett, ez 
a jelenet sokszor eszébe jut. Hárman voltak együtt az öl
tözőben, Dudu, Dolores és ő. Dolores és ő beszélgettek, 
Dudu csak hallgatott és nézett, nagy, kerek szemét a lányra 
meresztette, falta a tekintetével. Ezt ő nagyon mulatságos
nak találta, és egy barackot nyomott a bohóc fejére. „Ki
esik a szemed, bikfic” -  mondta nevetve. Nem érti, mi tör
ténhetett akkor Duduval. Mintha megbolondult volna. Neki
esett, és ütni kezdte, apró ökle záporként szórta az ütéseket 
a gyomrára, mellére, ő  szinte meg sem érezte őket; ha 
izmait megfeszítette, hasa olyan volt, mint valami védő
páncél. Meg sem kísérelte, hogy lerázza magáról a kis 
alakot, nevetve állta az ütéseket. A törpén dühroham vett 
erőt, egyre jobban nekivadult, végül már rúgott és hara
pott is, a szája habzott. Mikor aztán két hatalmas kezével 
könnyedén lefogta, a bohóc teste egyszerre elemyedt, arca 
elkékült, úgy kellett fellocsolni. Nem érti, mi a fene lehe
tett vele. Most meg itt áll előtte és néz rá.

-  Mondd, mi volt akkor veled? -  fordult hozzá hirtelen.
A törpe gúnyosan felkacagott. Jobbra-balra hajladozott 

a nevetéstől.



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

-  Ezt sem értem.
Dudu fitymálóan elhúzta száját, arca fölényesen megve

tő kifejezést öltött.
-  Persze hogy nem érted. Hogyan is érthetnél te ilyesmit? 

Ehhez neked is lelked kellene hogy legyen, de neked csak 
marha erős izmaid vannak. A fejed pedig másra sem jó, 
mint hogy követ törjenek rajta.

Eszébe sem jutott megsértődni a bohóc pökhendi visel
kedésén. Még csak nem is csodálkozott rajta. Egyáltalán 
nem találta különösnek, hogy nem haragszik, pedig máskor 
nem tűrt volna ilyesmit. A törpe most valami különös fény
ben megvilágítva állt előtte, lebegni látszott, mintha a lába 
el akarna válni a földtől.

-  Mondd, Dudu -  kérdezte tőle - ,  neked volt lelked?
A bohóc önérzetesen kihúzta magát, öklével a mellére

csapott. Fellépései során gyakran vette fel ezt a pózt, min
dig hihetetlenül komikusnak hatott így, most azonban egy
általán nem érezte nevetségesnek.

-  Nekem volt -  felelte büszkén. -  Bár te úgysem tudod, 
mit jelent ez.

Az erőművész úgy érezte, valami végtelen szomorúság 
vesz erőt rajta.

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

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

-  Semmit sem magyarázok! -  mondta kegyetlenül eluta
sító hangon. -  Magadtól kellett volna rájönnöd. Ha eddig 
nem jöttél rá, most már igazán fölösleges. -  Néhány gú
nyos, torz fintort vágott, azután kissé megszelídülve hozzá
tette: -  Inkább pihenj! Nyugodj békében!



Fejéről levette a kemény kalapot, és az erőművész arcára 
borította.

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

lott, a megszámlálhatatlan parányi jégkristály valami szi- 
szegö-zizegő-susogó hangot hallatott. A fák csupasz, sötétbe 
markoló ágai nyöszörögtek a szélben.

1962.



Csapdában

Mától kezdve végleg megszűnsz létezni a számomra. 
Nem lebegsz többé a gondolataim hátterében, megszűnők 
gondolni rád, betemethet a feledés homálya, nem kell attól 
tartanom többé, hogy minduntalan az emlékezetembe to
lakszol. Messze visznek, nem látlak többé, és még örül
nöm is kell a távozásodnak.

Egy kérdés végleg megoldódik most. A véletlen sietett a 
segítségemre, hogy megoldjak egy problémát, melyet egye
dül képtelen voltam megoldani. Tegnap egy külföldi asz- 
szony keresett fel. Nem tudom, miért gondoltam mindjárt 
külföldinek, amikor elegáns bundájában az ajtóban feltűnt. 
Végül is a bunda nem jogosított erre a feltevésre, épp ele
gen viselnek bundát nálunk is, de én valahogy mégis úgy 
éreztem, hogy valami sajátosan külföldi légkört áraszt ma
gából. Pedig mikor megszólalt, a kiejtése nem is volt hibás, 
szavai mégis igazolták feltevésemet. Hervadófélben lévő 
arcán némi zavar tükröződött, mikor belépett, nem tudta 
mindjárt, hogy is kezdje el, viselkedése egy kicsit olyan 
emberre emlékeztetett, aki valami számára ismeretlen és 
esetlen formájú tárggyal szembekerülve, nem tudja, mi
képpen is fogja meg, hogy a kezéből ki ne csússzon vala
miképpen. Csodálkozásomra a nevedet említette, megkér
dezte, az anyád vagyok-e, majd mikor kérdésére igennel 
válaszoltam, nyomban az iránt érdeklődött, hajlandó va
gyok-e téged örökbe adni. Elmondta még, hogy címemet 
a gyermekotthonban kapta, ott választott ki téged magá
nak, valamennyi gyerek közül te tetszettél meg neki leg
jobban. Aztán elmondta még, amit különben mindjárt sej
tettem: neki nem lehet gyereke, ezért akar téged; megtud
tam tőle, hogy itt született és nótt fel, de már évek óta



Svédországban él. Arról is beszélt még, hogy azért akar in
nen gyereket magával vinni, hogy legyen valami, ami a szü
lőföldjére emlékezteti.

Most úgy tűnik fel nekem, hogy habár megörült, valami 
különös, csodálkozó kifejezés jelent meg az arcán, amikor 
mindenbe habozás nélkül beleegyeztem; vagyis abba, hogy 
örökre elszakítson téged tőlem. Talán mert azon csodálko
zott, hogy a fájdalom vagy a szomorúság semmiféle jelét 
sem tudja felfedezni rajtam, én pedig közben valami bűn
tudat-félét éreztem, mert nem tudtam sajnálni a távozá
sodat. Ez a különös bűntudat most is bennem bújkál; úgy 
érzem, mintha hiányozna belőlem valami, mintha nem vol
nék egészen ember, mert nem tudlak megsiratni. Arra gon
dolok, talán egy kicsit színlelnem kellett volna a vonako
dást, vagy legalább azt nem kellett volna mondanom, hogy 
nem kívánlak látni még egyszer, búcsúzni se kívánok tőled. 
Ennyit talán mégis megérdemelnél... Igaz ugyan, hogy 
te ebből úgysem fognál fel semmit, és úgysem emlékszel 
majd rám. Talán nem is fogod megtudni, hogy én is létez
tem valaha; ugyanúgy nem leszek fontos neked, ahogyan 
te sem voltál az én számomra. Ha valamit sajnálok a tá
vozásoddal kapcsolatban, akkor nem azt sajnálom, hogy 
nagyon messze kerülsz tőlem, hanem azt, hogy nem tudlak 
igazán sajnálni. Fáj, hogy nem érzem úgy, mintha elsza
kítottak volna valakitől, aki elválaszthatatlanul hozzám 
tartozik. Fáj, hogy nem tudok igazán anya lenni. Az apád 
ezt is elrabolta tőlem.

•
Emlékszem, ugyanilyen nyirkos, borús, hideg idő volt 

azon a napon is, amikor megmondtam apádnak, hogy te 
jönni fogsz. Akkor is február volt. Havazott, de a hópely- 
hek azonnal elolvadtak, a nedves, fekete aszfalt rögtön a 
lehullásuk pillanatában elnyelte őket. Én az apád szobájá
ban, az ablaknál álltam; néztem, amint az utcán haladó 
autók kerekei szétfröcskölik az úttest mélyedéseiben fel
gyülemlett tócsákat, a járdán csak kevés ember haladt, siet



ve, behúzott nyakkal, az esernyők fekete gombái alá bújva. 
Az apád is a szobában volt. Nem fordultam feléje, amikor 
közöltem vele a hírt, úgy maradtam az ablak mellett, ma
gam sem tudom, miért; volt bennem egy kis szorongás, 
anélkül, hogy sejtettem volna mindazt, ami ezután követ
kezik. Nem hiszem, hogy ösztönös megérzés lett volna ez 
a szorongás, a gyanakvás előszele, inkább csak valami lám
palázféle volt, hogy először újságolok ilyesmit valakinek; 
akkor is valami hasonlót éreztem, amikor az anyám először 
vezetett el az iskolába, vagy amikor először léptem át apád 
szobájának küszöbét. A csalódottság első árnyai csak ak
kor lopták belém magukat, amikor apád, miután megértet
te, miről van szó, orvoshoz akart küldeni. Valami ijedtség
gel elkeveredett bosszúság volt a hangjában, úgy beszélt, 
mint akit valami nem várt, de egyébként nem túlságosan 
jelentős kellemetlenség zökkent ki a kerékvágásból. Han
gomban, mikor válaszoltam neki, már egy bizonyos ijedt
ség rezdült.

-  Te mást ígértél nekem -  mondtam.
Nem válaszolt mindjárt, ezért megfordultam és ránéz

tem. Az asztal mellett állt, vagy inkább nekitámaszkodott, 
úgy látszott, mintha egy kicsit rajta ült volna, lábát előre
nyújtotta, úgyhogy nem nyugodott rajta egész testsúlya, 
háta mögött mindkét kezével az asztal szélébe kapaszkod
va. Volt az arcán valami olyan kifejezés, amit addig soha
sem láttam rajta, de azóta sem tudom elfelejteni. Ebben az 
arckifejezésben volt valami bűnbánó, tehetetlen és tanács
talanul ostoba vonás, de ugyanakkor nem hiányzott belőle 
egy bizonyos elszántság sem, ami azt látszott kifejezni, 
hogy mindennek ellenére kész a harcot felvenni, és a té
nyekkel szembe nézni. Nem tudom, mennyi idő telt el így, 
szótlanságban -  fél perc, két perc, öt perc? - ,  de ez az idő 
mindenképpen elegendő volt arra, hogy a balsejtelmek 
apró kis démonai csapatostul vegyenek körül. Ezalatt 
a súlyos csendet csak az óraketyegés zavarta, és pontosan 
kiszámított egyenlő részekre szabdalta fel. Végül hirtelen 
megmozdult, egy lépést tett felém, és hevesen megragadta 
a kezemet; a hangja rekedtnek és idegennek hatott, amikor



megszólalt. Zavart volt, de ez a zavar mégis valahogy előre 
kiszámítottnak látszott, mintha külön erre az alkalomra ké
szült volna.

-  Valamit meg kell mondanom neked -  kezdte. -  Nekem 
feleségem és két gyerekem van, vidéken vannak, é s . . .  Tu
dom, hogy most aljas fráternak tartasz, d e . . .  -  Egész ma
gatartása túlzottan drámai volt, semhogy igazán őszinte le
hetett volna. Azt hiszem, azért nevezte magát aljas fráter
nek, nehogy tőlem halljon valami hasonlót. -  Bocsáss meg! 
Bocsáss meg! -  hajtogatta gyámoltalanul.

Nem tudtam mindjárt válaszolni. Mintha tapogatóztam 
volna magam körül, s valami olyan magatartás után kutat
tam volna, ami a legmegfelelőbb erre az alkalomra. Szavak 
után kapkodtam, de azok minduntalan elsiklottak előlem, 
mint ahogy a síkos testű halak kicsúsznak az ember ujjai 
közül, ő  továbbra is egyre csak ezt ismételte:

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

lem a nevetés.
-  Aljas fráter vagy, de most önkritikát gyakorolsz, és ez

zel aztán el is intézel mindent. Ilyenek vagytok ti férfiak.
Amint most erre az utóbbi megjegyzésemre gondolok, 

érzem, hogy magam is nevetséges voltam, mikor ezt ki- 
mondtam, mert ez valahogy úgy hangzott, mintha ki tudja 
hányadik csalódás után mondtam volna. Nincs kizárva, 
hogy valami színdarabból ragadt meg az agyamban, és ak
kor öntudatlanul tört ki belőlem.

Apád azonban csillapítótag a kezemet szorongatta.
-  Ne fejezzük be csúnyán -  mondta. -  Olyan szép volt.
Újra felnevettem.
-  Azt hiszed, nekem is szép volt? -  kérdeztem. -  Ezek 

után is?
Erre nem felelt. Ma sem tudom, mit is válaszolhatott vol

na. Arcán ismét az a tehetetlenül ostoba kifejezés jelent 
meg, amit először akkor láttam rajta, mikor az asztalnál 
állt; később ez az arckifejezés fájt nekem a legjobban, va
lahogy önmaga nyomorúságos ‘paródiájának hatott így, s 
ezáltal mintegy a nevetségesség sarával fröcskölte be azt az



eszményképet, ami addig bennem élt róla. Nem nézett 
rám, fejét lehajtotta; később elengedte a kezemet, két kar
ja ernyedten csüngött lefelé, az ajkát harapdálta, nyilván 
mondani szeretett volna valamit, de semmi sem jutott eszé
be, csak szája egyik sarka lefelé görbült egy kissé, s ez ke
serűen ironikus színezetet kölcsönzött arcának, de most va
lahogy úgy találom, hogy ez is mesterkélt volt; azt hiszem, 
az önmagáról alkotott szánalmas képet öngúny segítségével 
szerette volna érdekessé tenni, egyben pedig elfogadható
vá is valamiképpen.

De ekkor már rázott a sírás, könnyeim végigfolytak az 
arcomon, s le sem töröltem őket. Riadt és eszeveszett vá
gyat éreztem a menekülésre. Hirtelen a kabátomért nyúl
tam, az egyik széken hevert. Kirohantam a szobából. Egy 
pillanatig még úgy látszott, mintha apád utánam akarna 
jönni, hogy visszatartson, de aztán állva maradt. Annyit 
még láttam, hogy vállat von, de az is lehet, hogy csak ne
kem rémlik most ez így. A kabátot a lépcsőházban kaptam 
magamra. Az utcán nyirkos szél fogadott, nedves, olvadó
félben levő hópelyheket sodort magával. Akkor jártam ná
la utoljára.

•

Ettől kezdve gyűlöltem apádat. Nehéz volt megszokni 
ezt a gyűlöletet, mert az alatt a néhány hónap alatt, amíg 
a szerelmünk tartott, kialakult bennem róla egy kép, s ez 
nem hagyta könnyen megsemmisíteni magát, de most ki
derült róla, hogy tökéletesen hamis, és arányaiban, színei
ben teljesen különbözik a valóságtól. Ezt a képet az én ál
maim formálták róla, az én rózsaszínbe kábult illúziómnak 
volt köszönhető, hogy olyannak láttam, amilyennek látsza
ni akart a szememben, de ez a kép most tarka buborékként 
pattant szét, s mögüle a maga teljes könyörtelenségében 
bukkant elő a valóság, de azért kísérteni mégis sokszor 
visszajárt; álmomban újra átéltem vele, ami közöttünk tör
tént, és ébredés után kétségbeestem, hogy nem tudok az 
álmoknak parancsolni. Mert én el akartam felejteni az apá



dat, könyörtelenül le akartam számolni vele, de riadtan 
állapítottam meg, hogy minden erre irányuló kísérletem 
hiábavaló. Hogy ne kelljen mindennap találkoznom vele, 
felmondtam a vállalatnál, ahol együtt dolgoztunk, és ahol 
az ismeretségünk is kialakult. Egy ismerősöm segítségével 
sikerült minden nehézség nélkül másik állást találnom, 
megsemmisítettem minden tárgyat, amit emlékül kaptam 
tőle, de mindez mit sem használt. Talán, mert túlságosan 
szabadulni akartam tőle. Azelőtt reggelenként, mikor fel
ébredtem, első gondolatom mindig ő volt, sokszor halkan 
kimondtam a nevét ébredés után, kezembe vettem a fény
képét, amely az éjjeliszekrényemen hevert, s most, a nagy 
csalódás után is sokszor megtörtént velem, hogy ezek a 
belém idegződött, automatikussá vált szokások reflexsze- 
rűen jelentkeztek, még mielőtt a félálom kábulatát elűzve, 
tudatára ébredtem volna annak, hogy minden értelmüket 
és tartalmukat elvesztették. Többször azon kaptam maga
mat, hogy a fénykép után nyúlok, és csak azután villan az 
agyamba, hogy már rég tűzbe dobtam. Valahányszor így 
megfeledkeztem magamról, mindig felizzott bennem a gyű
lölet apád iránt; gyűlöltem, mert nem tudtam kirekeszteni 
a gondolataimból. Minden emlékem, amit szépnek, nagy
szerűnek, részegítőnek éreztem, hozzá fűzött, és én erő
nek erejével meg akartam utálni ezeket az emlékeket, ame
lyeket mégsem tudtam nem felidézni magamban. Néha va
lami egészen jelentéktelen apróság emlékeztetett rá, egy 
kávéház tükörablaka, amely mögött együtt ültünk, egy ut
cára kiszűrődő dal, amelyre együtt táncoltunk, egy kockás 
zsebkendő valami vadidegen ember kezében, ami ugyan
olyan volt, mint az övé. Megpróbáltam társaságba, szóra
kozóhelyekre járni, néha még flörtöltem is egy kicsit, elő
fordult, hogy átmenetileg még jól is éreztem magam, de 
ilyenkor néha a legváratlanabb pillanatokban ötlött az 
eszembe, hogy mindezt csak azért teszem, hogy vigasztal
jam magamat. Kerülő úton mindig visszatért az apád em
léke, a hátsó ajtón surrant be hozzám. Ő maga azonban 
nem jött, bár mindennap vártam; arra számítottam, hogy 
fel fog keresni, és ki akar engesztelni, vagy legalábbis



mondani akar valamit. Akkoriban sikerült magammal elhi
tetnem, hogy csak azért várom, mert még egyszer meg aka
rom mondani neki, közöttünk vége mindennek. Szerettem 
volna még egyszer megalázni. Azt hittem, most, egy bi
zonyos idő eltelte után, fölényesebben tudnék viselkedni 
vele szemben, mint akkor, amikor kiszaladtam a szobá
jából. De nem jött; azt hiszem, örült, hogy ilyen könnyen 
és olcsón szabadult tőlem. Közben megtudtam, hogy ka
pott lakást, felesége és gyerekei felköltöztek a városba. 
Legjobban a büszkeségem sínylette meg, hogy nem tud
tam megbirkózni olyan valakinek az emlékével, aki hit
ványnak és aljasnak bizonyult a szememben. Leginkább az 
fájt, hogy egy egészen közönséges, banális hazugságnak es
tem áldozatul, a legmindennapibb fogásnak dőltem be, s 
a szerepem úgyszólván csak arra szorítkozott, hogy valakit 
helyettesítsek. Szegény ledorongolt önérzetem elégtételért 
kiáltozott.

Sok minden megfordult a fejemben, torz és lehetetlen 
gondolatok perdültek táncra agyamban. Természetesen 
öngyilkosságra is gondoltam, ilyenkor erre s z o k á s  gon
dolni, persze sokkal többen gondolnak ilyesmire, mint ahá- 
nyan valóban el is követik, s én talán nem is lennék igazán 
nő, ha legalább néhány pillanatig nem hittem volna azt, 
hogy az apád nélkül semmit sem ér az élet. Néha a tavaszi 
olvadástól megduzzadt folyó partján jártam, hosszan néz
tem a vizet, a szürke, partot nyaldosó hullámokat, az időn
ként felbőgő gőzösöket, a ziháló kis motorosok által von
tatott, nehézkes uszályokat, de azért ez a szándék mégsem 
volt igazán komoly, közel sem járt az elhatározáshoz, in
kább csak valamiféle játék volt a halál gondolatával, ame
lyet túlságosan is eleven színekkel képzeltem el, semhogy 
bátorságom lett volna hozzá. E különös játék során sokszor 
elképzeltem magamnak, hogyan fogadná apád a halálom 
hírét; néha azt hittem, egy életre szóló lelkiismeret-furda- 
lást okoznék neki, máskor meg úgy éreztem, csak a hiú
ságának hízelegnék vele. Valahányszor így labdázgattam 
a halállal, a végén mindig megvetést éreztem magam iránt. 
Miatta? -  csapott fel bennem ilyenkor a kérdés. Miért? Hi-



szén én el akarom felejteni, nem pedig meghalni érte. Ne
vetséges!

Különös, ma sokszor szinte érthetetlennek tűnik fel előt
tem, hogy amikor minden emléktől meg akartam szabadul
ni, ami az apáddal kapcsolatos, veled leszámolni mégis el
mulasztottam. Szinte minden kétséget kizárónak látszik ma 
nekem, hogy mindenekelőtt ezt kellett volna megtennem, 
csakhogy ettől érthetetlen módon valami visszatartott. Azt 
hiszem, mindamellett, hogy kezdetben teljesen zavarodott, 
tájékozatlan és cselekvésre képtelen voltam, ennek leg
főbb oka mégis az volt, hogy azon a napon apád éppen ezt 
tanácsolta. Volt valami mérhetetlenül ellenszenves és fel
háborító abban, hogy ezt a megoldást mindenképpen a leg
kézenfekvőbbnek és a legtermészetesebbnek találta. Kez
detben csak valami gyerekes és konok dac késztetett arra, 
hogy ne tegyem meg, amit ajánlott, valahogy semmi olyat 
sem akartam tenni, amit ő kíván tőlem, később pedig egyre 
inkább kialakult bennem az a meggyőződés, hogy úgy áll
hatok a leginkább rajta bosszút, ha téged világra hozlak. 
Ezután sokszor elképzeltem magamnak azt a jelenetet, ami
kor később, ha már azt hiszi, teljesen elült a vihar, s szülte 
egészen el is feledte már ezt az ügyet, megjelenek, és köve
telni fogom a jogaimat. Gyakran szenvedélyesen adtam át 
magamat a képzelődésnek, szinte láttam, amint belépek 
hozzá, téged a karomban viszlek, gúnyosan, kihívóan rá
nézek, közben meg gügyögök hozzád, s gyerekekkel szem
ben használatos etyele-petyele nyelven, valami olyasmit 
mondok, hogy „Köszönj szépen apukának”, aztán nevetek 
majd, hogy milyen ostoba arcot fog vágni, mennyire cso
dálkozik azon, ami történik; majd számon kérő hangon 
kezdek beszélni hozzá, valahogy így: „Azt képzelted, si
mán megúszol mindent, azt hitted, én mindenbe bele
nyugszom, szép csendesen távozom, édes emlékekkel a szí
vemben, és nem zavarom tovább az életedet?” Ma már tu
dom erről az eltervezett bosszúról, hogy nevetséges ön
csalás volt csupán, de azt hiszem, akkor éppen ez volt az, 
ami megmentett a kétségbeeséstől, ez volt a mentőöv, 
amelybe görcsös kézzel kapaszkodtam. Kellett, hogy le



gyen valami cél, amely felé törekedjem. Az üresség a leg
szörnyűbb valami a világon.

Ettől fogva sokáig, hosszú hónapokon át ez a cél lebegett 
a szemem előtt. Ezért a célért, a bosszúért hajlandó voltam 
mindent feláldozni. Pedig ez az áldozat súlyos volt; a csa
ládommal minden kapcsolatom megszakadt, igaz, hogy 
már régóta nem fűztek valami erős szálak hozzájuk. Mióta 
a kereskedelmi iskolába iratkoztam és a városba kerültem, 
csupán a nyári szünidőben voltam otthon a falumban, attól 
kezdve pedig, hogy állásba léptem, csak néhány rövid hétre 
mentem haza, és a család, a szülői ház megszűnt igazi ott
hont jelenteni a számomra; szüléimét és az öcsémet -  ő 
traktorista volt -  valahogy mind idegenebbnek éreztem. 
Ebben különben nem volt semmi nagyképűség a részemről, 
semmi köze se volt ennek a falusi élet és a falusi emberek 
lenézéséhez, csak éppen egyre gyakrabban vettem észre, 
hogy nemigen tudok miről beszélgetni velük, és nem érzem 
szükségét, hogy a bizalmas ügyeimbe avassam őket. Ritkán 
leveleztem velük, arról pedig, hogy mi történt velem, so
káig egyáltalán semmit sem írtam. Egyszer aztán mégis 
erőt vettem magamon és megírtam az anyámnak, milyen 
helyzetbe is kerültem; mert ebben az időben már akkor 
sem szabadulhattam volna meg tőled, ha akartam volna. 
A válasz elég sokáig késett, de végül is kaptam szegény 
anyámtól egy szemrehányásokkal teli levelet, mélységesen 
szégyelli magát miattam, apám meg kereken ki is jelentet
te, hogy tudni se akar rólam, nem is tekint a lányának töb
bé, sőt még neki, az anyámnak is megtiltotta, hogy írjon 
nekem. És bár lényegében ilyen válaszra számítottam, ez 
most mégis sokkal jobban fájt, mint ahogy előzőleg elkép
zeltem; úgy látszik, az otthonomhoz fűződő érzések mégis 
sokkal erősebbek voltak bennem, mint hittem volna. Na
pokon át bujkált bennem emiatt a sírás, hol ekkor, hol ak
kor törve felszínre, mérhetetlenül magányosnak és elha
gyatottnak éreztem magam, s ezt is ugyanúgy az apád 
számlájára írtam, mint mindent, ami eddig miatta történt. 
Egyre arra a napra gondoltam csak, amikor majd minde
zért megfizethetek.



Rád, eljövendő szerepedtől függetlenül, nagyon keveset 
gondoltam csupán. Kevés anya lehet a világon, aki olyan 
keveset gondol eljövendő gyermekére, mint én, nagyon rit
kán jutott eszembe, milyen színű is lesz a hajad, a szemed, 
fiú leszel-e vagy lány és valahogy nem töprengtem azon, 
hogy tudlak-e majd szeretni. Legfeljebb annyira csak, 
amennyire ez kötelességemnek számított. Azt mindeneset
re tudtam, hogy te semmiért sem vagy hibás. Néha azért az 
is megfordult a fejemben, hogy talán jobb lesz minden, ha 
majd megszületsz, én nem leszek annyira egyedül, de mind
ez semmit sem változtatott azon, hogy elsősorban eszköz
nek tekintselek, melynek segítségével egy meghatározott 
célt akarok elérni. Annyira hatalmába kerített ez a cél, 
hogy elmulsztottam elgondolkozni azon, miért is olyan fon
tos ez nekem, miért is akarom mindenáron elérni. Annyit 
azonban mégis határozottan tudtam, hogy n e m  a k a r o m  
általad „megfogni” az apádat, csupán bosszút akarok állni 
rajta. Meglehet, arra gondoltam, hogy egy kicsit feldúlom a 
családi életét.

Amikor megszülettél, akkor döbbentem rá, hogy te ide
gen vagy nekem. Egy ápolónő a kezembe adott, és én csak 
csodálkozva néztelek; csúnya kis vörös arcod volt, nem tud
tam hazudni magamnak, mint a többi anya, nem tudta
lak gyönyörűnek találni. Emlékszem, mikor ott feküdtem 
a tiszta, fehér kórházi ágyon, és szoptattalak, először éle
temben, arra gondoltam, ha most jönne valaki, és el akarna 
ragadni tőlem, el akarna vinni, hogy ne is lássalak többé, 
vagy akár meg is akarna ölni, én nem is tudnék igazán két
ségbeesni, és talán nem is tiltakoznék. Ekkor tettem fel ma
gamnak először komolyan a kérdést: miért is akartalak 
én téged? Mert hogy a te segítségeddel akarok az apádon 
bosszút állni, ezekben a percekben már nem látszott olyan 
megdönthetetlenül súlyos érvnek a létezésed mellett, mint 
előzőleg; újra elképzelve a jelenetet, amint a karomban ve
led belépek hozzá, ez a belépés most cseppet sem látszott 
olyan győztes és fölényesen gúnyos valaminek, mint ami
lyennek máskor képzeltem, inkább megalázónak és szé
gyenletesnek. Rájöttem, hogy akármi célom is legyen ve



led, valójában mégsem vagyok más, mint egy ostoba, fél
revezetett, bajba jutott lány. És a magány érzése talán so
hasem nehezedett rám olyan elviselhetetlenül, mint azok
ban a napokban, melyeket a szülészeten töltöttem, s ez idő 
alatt egyre inkább megéreztem, hogy az eltervezett bosszú 
mérhetetlenül szánalmas és haszontalan, sőt nevetséges, 
valószínűleg nem is hatna úgy az apádra, mint feltételez
tem, talán még egy kisebb családi vihart se tudnék vele 
okozni; lehet, hogy már rég bevallott mindent a feleségé
nek, ugyanolyan teátrális módon, mint nekem, ami pedig 
a dolog anyagi oldalát illeti, bizonyára ez sem jelentene 
súlyos megterhelést számára. Mégsem tettem le végleg a 
bosszú gondolatáról. Napról napra halogattam csak.

Ezzel kapcsolatban egyszer nagyon különöset álmodtam. 
Elindultam veled az apádhoz, meg akartam lepni, ahogy 
terveztem. Eleinte ismerős utcákon toltam a gyerekkocsit, 
de aztán a város egyre idegenebb lett, furcsa alakú házak 
vettek körül, amilyenek a valóságban talán nem is létez
nek; a legkülönösebb talán az volt az egészben, hogy egyet
len ember sem volt látható az utcákon. Sokáig mentem, na
gyon sokáig, végül valami hatalmas, várszerű épület előtt 
álltam meg; tudtam, hogy itt lakik az apád, s ezen nem is 
csodálkoztam különösebben, egészen természetesnek tar
tottam. A várat mély, poshadt, zöldes vízzel teli sáncárok 
övezte, rajta egy felvonóhíd vezetett át; miután áttoltalak 
rajta, a híd hangos nyikorgással fölemelkedett, de én nem 
láttam, ki az, aki a felvonó gépezetet működésbe hozta. 
Homályosan éreztem csak, hogy a visszavezető út ezzel el 
van vágva, de anélkül, hogy ezzel törődtem volna, csak 
mentem tovább. A várkapu előtt megálltam, a gyerekko
csiból a karomba vettelek, s úgy indultam meg veled fel
felé azon a néhány lépcsőn, amelyen még fel kellett men
nem, hogy egészen a kapuhoz érjek, ez aztán önmagától 
kitárult, majd be is zárult mögöttem. Tágas teremben talál
tam magamat, amelyet csak homályosan világított meg né
hány, reszkető lánggal égő szurokfáklya, de azért fényük 
elég volt ahhoz, hogy láthassam: a falon középkori fegy
verek, kardok, lándzsák, régi, keleti, arannyal kivert, gör



be agyú pisztolyok, pajzsok és vértek függnek. Tanácstala
nul néztem körül, a teremben senki sem volt. A velem 
szemben levő falon egy nehéz, barna, faragott tölgyfaajtót 
vettem észre, odamentem, megpróbáltam kinyitni, de zár
va volt. Kopogtatni, majd dörömbölni kezdtem rajta; elég 
sokáig vertem már, amíg végre kinyílt. Hihetetlenül magas 
férfi lépett elém és állt meg előttem; nehéz, vörös selyem
ből készült, földig érő köpenyt viselt, ezt derekán egy lazán 
megkötött aranyzsinór fogta össze; fején fényes, fekete 
cilinder, arca rendkívül hosszú „lóarc”, teljesen krétafehér, 
mintha egyáltalán nem folyna vér a bőre alatt; vonásai erő
sen Fernandel arcára emlékeztettek. Egy ideig némán és 
mereven nézett rám, majd hűvösen megszólalt:

-  Mit óhajt?
Nem feleltem, csak rád mutattam. Erre úgy tett, mintha 

emlékezne valamire.
-  Igen, tudom már -  mondta. -  őfelsége szólt, hogy ön 

jönni fog, és meghagyta, hogy ezt adjam át magának. -  Kö
penye zsebéből egy levélborítékot vett elő és a kezembe 
nyomta; láttam, hogy pénz van benne.

-  Szeretnék beszélni vele -  mondtam.
-  Sajnos, ez lehetetlen -  szólt hidegen, gipszarca merev 

volt és elutasító. -  Őfelségének nincs szándékában fogadni 
önt.

Erre veszekedni kezdtem vele, végül, amikor semmikép
pen sem volt hajlandó engedni, sírni kezdtem. Ez, úgy lát
szik, meghatotta, mert valahogy elérzékenyülni látszott.

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

Valahonnan felvett egy háromágú gyertyatartót, és in
tett, hogy menjek utána. Keskeny, véget érni nem akaró 
folyosók labirintusán mentünk végig, hidegek és nyirkosak 
voltak, csak a három égő gyertya fénye világította meg 
őket valamennyire, majd egy lépcső ajtajához érkeztünk. 
Végtelen sok lépcső vezetett itt felfelé, valahová a semmi
be, nem láttam, hol végződnek. Itt megálltunk.

-  Innen már egyedül kell tovább mennie -  mondta kísé
rőm, azután egészen váratlanul megcsókolt, éreztem, hogy



az ajka valóban gipszből van, hideg volt és kemény, de 
ugyanakkor mállós és morzsálódó. -  Ennyit meg kell hogy 
engedjen nekem -  mentegetőzött, mielőtt elvált tőlem. -  
Meg kell mondanom, hogy a fejemmel játszom, amiért ide
vezettem.

Aztán eltűnt, én pedig nekivágtam a lépcsőknek, egyik 
kezemben téged, a másikban a pé'nzesborítékot tartottam; 
egyre csak mentem, a lépcsőknek sehogy sem akart vége 
lenni. Egy idő múlva azt vettem észre, hogy többé nem va
gyok egyedül: öt vagy hat lépcsőfokkal előttem egy férfi 
haladt felfelé. Csak a hátát láttam, de rögtön tudtam, hogy 
az apád az; megismertem a mozdulatairól és a kékesszürke 
ballonkabátjáról. Utánaszóltam, de nem fordult meg és 
nem válaszolt. Többször kiáltottam, de mindhiába. Meg
gyorsítottam a lépteimet, és sikerült utolérnem; ekkor 
megfogtam a kabátját, és egy kicsit megrángattam, erre 
megfordult, és gúnyosan rám nézett. Mindig volt a modo
rában valami gúny, de azt azelőtt nem éreztem bántónak, 
inkább még szerettem is benne ezt a vonást, arckifejezése 
azonban most mélységes lenézést fejezett ki.

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

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

-  No, most boldog vagy? -  kérdezte, amikor gyámoltala
nul átvettem a borítékot. -  Mindenáron ezt akartad. Re
mélem, most meg vagy elégedve.

Ezután megfordult, és sietve elindult felfelé a lépcsőn. 
Én még valamit utánakiáltottam, nem emlékszem, hogy 
mit. Erre szaladni kezdett, s én is futásnak eredtem; egyre 
gyorsabban futottunk, csak álomban lehet ilyen gyorsan 
lépcsőn felfelé haladni, a távolság azonban mindig ugyanaz 
marad közöttünk. Futás közben a pénzesborítékok kihullot
tak a kezemből, valami felülről fújó szél ragadta el őket, 
erre azonban ügyet sem vetettem, szüntelenül csak mentem 
felfelé; azután téged is elejtettelek, de ezzel sem törőd
tem, csak az volt a fontos, hogy utolérjem az apádat, bár 
tulajdonképpen azt sem tudtam, mit is akarok tőle. Időköz



ben azonban megláttam, hogy a lépcső valami végtelenül 
magas torony tetejére vezet föl, én meg arra gondoltam, ha 
ott fenn beérem, le fogom taszítani a mélybe. Amikor apád 
a tetőre érkezett, megállt, de nem nézett hátra. Mikor oda
értem hozzá, mindkét kezemmel megragadtam a vállát, ta
szítani akartam egyet rajta, hogy lezuhanjon a torony szé
léről, ehelyett azonban átöleltem, fejemet ráhajtottam a 
vállára, és sírni kezdtem; arcomon éreztem a ballonkabátja 
selymét, ráfolytak a könnyeim, és leperegtek róla, mint az 
esőcseppek. Egy ideig tűrte az ölelésemet és a sírásomat, 
azután egy kedvetlen vállrándítással lerázott magáról, és 
unottan továbblépett -  bele a semmibe. Ekkor egy irtóza
tosat sikoltottam, és felébredtem.

Különös módon felkavart ez az álom, napokon át azon 
töprengtem, mit is jelent tulajdonképpen. Válaha, még 
diákkoromban volt egy udvarlóm, akinek valósággal vesz- 
szőparipája volt a lélektan, folyton erről beszélt. Bár nem 
sokat értettem abból, amit mondott, egyes fogalmak mégis 
megmaradtak bennem, s én most ezeknek a segítségével 
kezdtem boncolgatni furcsa álmomat és egész magatartá
somat az apáddal szemben. Ennek során döbbentem rá, 
hogy csapdába estem. Ijedten állapítottam meg, hogy tu
lajdonképpen még most is szeretem apádat; az a jelenet, az 
álombéli torony tetején, kétségtelenül bizonyítani is lát
szott ezt. Rájöttem, hogy minden, amit eddig tettem, nyo
morúságos önámítás volt csupán, s az egész gyűlöletem, 
ostoba, szánalmas és nevetséges bosszúállási szándékom 
nem volt más, mint álruhába bújt szerelem, ami nem akart 
meghalni akkor, amikor megállapítottam, hogy az apád 
nem érdemli meg ezt a szerelmet. Kezdtem gyanítani, hogy 
tulajdonképpen nem is a bosszú kedvéért akartalak téged, 
hanem öntudatlanul is azért, mert nem tudtam belenyugod
ni abba, hogy semmi se fűzzön többé apádhoz. Egy életre 
szóló emléket akartam tőle, habár túlságosan hitvány volt 
ahhoz, hogy érdemes legyen rá emlékezni. Éreztem^ hogy 
ezzel éppen az ellenkezőjét értem el annak, ami -  legalább
is „hivatalosan” -  a szándékomban volt. Talán, ha idejé
ben megszabadulok tőled, veled együtt véglegesen kivetem



magamból apád emlékét is, így azonban „sikerült” elér
nem, hogy tartós vagy legalábbis annak látszó kötelék fűz
zön hozzá. Olyan egyszerűnek és világosnak látszott nekem 
akkor ez a magyarázat, hogy szinte egyáltalán nem értet
tem, miért nem jutott előbb eszembe. Emiatt nagyon osto
bának tűntem fel a saját szememben, úgy éreztem maga
mat, mint valami riadtan repdeső, buta kis madár, amely, 
bár tudja, hogy üldözik, és minden erejével menekülni 
akar, mégis egyenesen valamilyen ragadozó karmai közé 
repül. Megtorlási szándékaimból ezek után semmi sem lett. 
Elhatároztam, hogy a z é r t  s e m  akarom többé látni 
apádat.

Azt hiszem, ez a felismerés akadályozott meg, hogy meg
szeresselek. Valahányszor a sírásodat hallottam, kezembe 
vettelek, tisztába tettelek, foglalatoskodtam körülötted, 
magamban szinte állandóan azt kérdeztem tőled: „Miért 
vagy te itt? Mit akarok én tőled? Mi szükségem rád?” A ne
ked szánt szerepet többé nem tölthetted be, úgy hatottál 
a szememben, mint valami ajándéktárgy, amit apád erő
szakkal rámkényszerített, s ami csak teher számomra, kel
lemetlenségeket, bosszúságokat okoz, kölönc rajtam, gá
tolja mozgási szabadságomat, megakadályozza, hogy oda 
és akkor menjek, ahová és amikor éppen akarok. Mind
ezért nem gyűlöltelek, nem is bántam rosszul veled, arról 
sohasem feledkeztem meg, hogy történetemnek tulajdon
képpen te vagy a legártatlanabb szereplője, de szeretni se
hogyan sem tudtalak; sokszor úgy tetszett nekem, mintha 
pufók kis arcod mögül apád gúnyos pillantása villanna fe
lém, valahogy úgy, mint amikor ott az álombéli lépcsőkön 
visszafordult. Az is lehet, hogy erőszakkal nyomtam el ma
gamban minden irántad feltörő gyengéd érzést, mert min
den ilyen érzést gyanakvással fogadtam, attól féltem, ha 
megszeretlek, általad az apádat fogom szeretni ismét. Ezt 
a szerelmet pedig most végleg ki akartam irtani magamból, 
jobban, mint bármikor, ennek pedig legfőbb akadálya 
éppen te voltál. Ezért kezdtem el azon gondolkodni,



hogy valami módon megszabadulok tőled. Nem akartam 
megengedni, hogy az apád emléke egy életen át végigkí
sérjen.

Meleg szeptemberi nap volt, mikor útnak indultam veled. 
A vonatban aludtál, egyszer sem ébredtél fel; útközben egy 
idősebb házaspárral beszélgettem, iparosoknak látszottak, 
az asszony ennivalónak nevezett téged. Arról meséltem ne
kik, hogy vidéken dolgozó férjemhez utazom. Egy kis állo
máson leszálltam. A poggyászkocsiból kiváltottam a gye
rekkocsit, és elindultam veled a város felé. Még sohasem 
jártam azelőtt abban a városban, szórakozottan nézelőd
tem jobbra-balra, a kettős fasorral szegélyezett főutca tet
szett nekem; a szeptemberi délután cirógató langymelege 
meglehetősen sok sétálót csalt ki az utcára, feltűnően sok, 
gyerekkocsit toló anya volt közöttük; néhány pillanatra 
szinte azt hittem, én is közéjük tartozom, egy vagyok csak 
a sétálók közül. Nem volt semmi határozott célom az út
irányt illetőleg, hiszen nem is ismertem a várost, inkább 
csak a lábamra bíztam, vigyen valahová; végül is egy park 
kapuja előtt találtam magamat, ide befordultam. A nap ek
kor már elég alacsonyan járt, narancsszínű fénye átvillant 
az enyhe szélben ringó fák ritkuló lombja között, és szeszé
lyes alakú fényfoltokát vetett az utakon heverő, korán el
halt levelekre. Néhány szerelmespáron és vadgesztenye
gyűjtögető gyereken kívül alig volt itt valaki, a száraz le
velek zörögtek a gyerekkocsi kerekei alatt, amint egyre 
hátrább haladtam veled a parkban, arrafelé, ahol mind sű
rűbbé és néptelenebbé válik. A parkot egyik oldalról egy 
hosszú téglafal határolta, az előtte húzódó sűrű cserjéktől 
azonban csaknem teljesen láthatatlan volt. Egy helyen egy 
kis ösvény vezetett a bokrok közé, egészen a fal mellé; ha
mar megállapítottam, hogy a gyerekkocsi kényelmesen 
elfér ott, a lombok pedig annyira elfedik, hogy kívülről, az 
útról észre sem lehet venni. Ide toltalak, és itthagytalak. 
Sietve távoztam, nem néztem hátra; közben csak attól ret



tegtem, hogy felébredsz, és sírni kezdesz, még mielőtt hal
lótávon kívül kerülök tőled.

Mikor az állomásra érkeztem, megtudtam, hogy az esti 
vonat, amellyel vissza szándékoztam utazni, már elment, 
és a következő csak reggel indul. Az állomásépület előtt 
néhány fa és egypár virágágyás volt, itt sétáltam céltalanul 
le és föl. A levegő most már egy kicsit hűvösebb lett, de 
azért nem fáztam; a tücskök hangosan cirpeltek a fűben, 
hangjukat csak időnként nyomta el egy-egy áthaladó sze
relvény vagy a vágányokon sürgölődő tolatómozdonyok 
hangja. Engem közben valami meghatározhatatlan félelem 
gyötört, bántott, hogy nem utazhattam el rögtön, idegesí
tett, hogy még sokáig viszonylag közel kell maradnom hoz
zád. Később leültem egy sötétben meghúzódó padra, és 
sírva fakadtam. Nem tudom, miért sírtam, téged siratta
lak-e, az apádat-e, vagy önmagamat. Sokáig rázott a sírás, 
a zsebkendőm egészen átnedvesedett. Egy idő múlva arra 
lettem figyelmes, hogy nem vagyok egyedül. Közepes nö
vésű férfi állt előttem, a sötétben nem láthattam az arcát, 
de alakja és később a hangja elárulta, hogy fiatal lehet. 
Nyilván ő is ezt látta rajtam, és ezért jött oda hozzám; síró 
öregasszonyok ritkábban találnak ilyen hamar vigasztalót 
maguknak.

-  Miért sír? Mi baja? -  kérdezte. Most utólag nem tudok 
olyan tisztán visszaemlékezni a hangjára, hogy megállapít
hassam, mennyire az őszinte részvét vagy segíteni akarás 
vezette hozzám, és érdeklődésében mennyi része volt a szá
mításnak. Valószínűleg saját magával is elhitette őszinte 
együttérzését. Csak amikor megismételte a kérdést, vála
szoltam rá.

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

gondolt. Bizonyára azt hitte, valami sokkal jelentéktele
nebb okom van a sírásra, mondjuk, elvesztettem a pénze
met, és nem tudok jegyet váltani. A mondat, amit külön
ben minden előre megfontolt szándék nélkül ejtettem ki a 
számon, néhány percre elhallgattatta. Már abban remény
kedtem, hogy tapintatosan odébbáll, de ő csak ott maradt



előttem továbbra is, testsúlyát időnként egyik lábáról a má
sikra helyezte át. Végül újra megszólalt.

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

úgy fogta föl, hogy nem találom terhesnek a jelenlétét, 
ezért egy idő múlva leült mellém a padra, én pedig azon 
kaptam magamat, hogy már nem is kívánom annyira a tá
vozását, mint néhány perccel előbb, sőt valahogy jólesett, 
hogy itt, ezen az idegen állomáson van valaki mellettem, és 
nem kell egyedül megvárnom a vonat indulását. Jó volt, 
hogy szólt valaki hozzám, és szólhattam valakihez. Bár 
sejtettem, hogy banális és semmitmondó szavai, melyeket 
vigasztalásképpen intézett hozzám, elsősorban számítás
ból fakadnak, mégis nagyon is sok mindent elmondtam ne
ki magamról. Azt is, hogy nem vagyok férjnél, hosszan 
beszéltem az apádról, hogy hogyan járt el velem szemben, 
meséltem a szüléimről és még mindenféléről. Az egyedüli 
hazugság mindabban, amit mondtam neki, csupán a te ha
lálod volt, meg az, hogy mennyire sajnálom elvesztésedet. 
Látszólag figyelmesen hallgatott, csak időnként vetett köz
be egy-két mondatot. Később, mikor befejeztem, ő kezdett 
magáról beszélni; valószínűleg úgy vélte, jobb, ha másra 
tereli a szót, na meg nyilván nagyon érdekesnek tartotta 
saját személyét. Sokat és bő lére eresztve beszélt, kissé 
hadarva is. Elmondta, hogy éppen egy barátját kísérte ki az 
állomásra, foglalkozása kereskedősegéd, de igazi élethiva
tásának a labdarúgást tartja, a helyi csapatban játszik, Bo
binak becézi a közönség, és mindenáron valamelyik nagy 
csapatba kíván bejutni. Igazi nevét is megmondta, de rög
tön elfelejtettem, talán fel sem fogtam egyáltalán. Egyéb
ként ügyet sem vetett rá, hogy érdekel-e, amit mond, ezt 
talán magától értetődőnek, is tartotta; valószínűleg meg 
sem fordult a fejében, hogy netán untathat. Később azt 
indítványozta, hogy igyunk valamit; én követtem a restibe. 
Most már semmiképpen sem akartam egyedül maradni, 
mondhatnám, rettegtem a magánytól, féltem, hogy rád kell 
gondolnom. El akartalak felejteni egészen. Talán attól tar



tottam, ha egyedül maradok, visszamegyek, és megkereslek 
a sötét parkban. Azután egyszerre, egészen váratlanul az
zal állt elő, hogy menjek el vele a lakására. Nem tudom, 
akartam-e ezt, de valahogy nem volt erőm nem akarni. 
Nem lakott nagyon messze az állomástól, körülbelül ne
gyed órán át mentünk a sötét utcákon. A szobája egy föld
szintes házban volt, az udvarra nyílt, a ház többi lakója mé
lyen aludt már; azt sem tudom, a családjánál lakott-e vagy 
idegeneknél, albérleti szobában. Hajnaltájt kikísért az ál
lomásra, útközben meglepően keveset beszélt, valahogy 
megilletődöttnek látszott, sőt néha bűnbánónak is. Búcsú
záskor ideadta a címét, és kért, hogy írjak neki. A cédu
lát, amelyre a címét felírta, később kis galacsinná gyűr
tem össze, és kihajítottam a vonat ablakán. Elhatároztam, 
hogy soha nem teszem a lábamat abba a városba többé.

Ragyogó tiszta reggel volt, amikor hazaérkeztem, a nap 
ugyanúgy sütött, mint máskor. Ez megnyugtatott. Ismerő
seimnek azt mondtam, hogy hazavittelek a szüléimhez. 
Lakásadónőm észrevehető megkönnyebbüléssel fogadta a 
hírt.

Nem sok időm volt azon töprengeni, hogy hiányzol-e ne
kem, s ha igen, mennyire is hiányzol. Körülbelül tíz nap 
múlva letartóztattak. A rendőrséget kétségtelenül Bobi ve
zette nyomra. A parkban talált csecsemő nyilván nagy port 
vert fel a kisvárosban, s így Bobi bizonyára szükségesnek 
tartotta elmondani, amit az állomáson a halott gyerekem
ről meséltem neki. Úgy látszik, megsejtette az összefüg
gést. Nem tudom, kötelességtudásból vagy fontoskodásból 
tette-e ezt. A rendőrségen nem tagadtam semmit; a nyo
mozónak, aki kihallgatott, mindent bevallottam.

•

Amíg a büntetésemet töltöttem, egy gyermekotthonban 
voltál, s ott maradtál szabadulásom után is. Közvetlenül 
azután, hogy szabadlábra helyeztek, meglátogattalak. Va
lami homályos és zavaros elhatározás élt ekkor bennem ve
led kapcsolatban; a fegyházban sokszor gondoltam rád, a



megbánás és az önvád gyakran hatalmába kerített, anél
kül, hogy akartam volna; eközben el is határoztam, hogy 
erőt veszek magamon, sokszor elismételtem magamban, 
hogy neked jogod van rám. Amikor azonban ott ültél a vé
dőnő karján, és nagy, csodálkozó szemedet rám meresztet
ted, szinte kíváncsian, mondhatnám, várakozásteljesen fi
gyeltem magamat, megmozdul-e bennem valami, érezni fo- 
gom-e akár csak egy egészen kicsit is, hogy valami közöm 
van hozzád, és az enyém vagy. De te idegen voltál nekem 
továbbra is, nem voltál más, mint egy normálisan fejlett, 
kövérkés kislány, akit bárki más is a világra hozhatott vol
na. Ahogy így elnéztelek, valami görcsbe szorította a tor
komat, majdhogy sírni nem kezdtem amiatt, hogy nem tu
dok semmit sem érezni irántad, és közben egyre világo
sabban éreztem, ha most magamhoz vennélek, valami 
olyan feladatot vállalnék magamra, amellyel képtelen va
gyok megbirkózni. Azt is éreztem, hogy sohasem leszek ké
pes elválasztani téged apádtól, különálló, független foga
lomként gondolni rád, mindig az ő árnyékát fogod jelenteni 
a számomra; mert mintha egy kicsit máris hasonlítottál vol
na rá, féltem, hogy később még jobban fogsz hasonlítani, 
sötétbarna bogárszemed máris olyan volt, mint az övé. A 
védőnő csodálkozott rajtam, hogy nem akarlak kézbe ven
ni, egy kicsit megbotránkozva csóválta a fejét, jóindulatú, 
telt arcával úgy tekintett rám, mintha valami különös, is
meretlen és kissé visszataszító betegségben szenvednék; 
nyilván nem tudta, hogy ugyanezekben a percekben ezt 
magam is így éreztem. Mikor eltávoztam, megvertnek és 
nyomorúságosán gyávának éreztem magam. Akkor látta
lak utoljára. Továbbra is a gyermekotthonban hagytalak, 
havonta fizettem az eltartásodért járó díjat. A pénzt min
dig postán küldtem el.

Van a testi fájdalomnak egy egészen enyhe foka, amit 
már egyáltalán nem lehet gyötrőnek nevezni, legfeljebb 
kellemetlenül zavarónak, mert állandóan figyelmeztet arra 
a testrészünkre, amelyből ered. Valami ilyenfajta érzés volt 
az is, amit te ezek után kiváltottál belőlem. Igyekeztem 
nem gondolni rád, de te szüntelenül a gondolataim hátteré



ben lebegtél, valahogy a testi jelenléted nélkül is mellettem 
voltál. Ez néha nagyon kínos volt, de hamar beláttam, 
hogy semmit sem tudok tenni ellene. Lassanként meg
szoktam, a részemmé vált, borús színezetet ad a tárgyak
nak körülöttem.

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

1962.



Egy
Hérosztratosz 
története

Napok óta rovom már ennek az idegen városnak az ut
cáit, zavartalanul és gondtalanul mehetek akárhová, be
ülhetek kávéházba, kocsmába, kedvemre csavaroghatok, 
megbámulhatom a nőket, és mindezt úgy tehetem -  anél
kül, hogy egyetlen hajam szála is meggörbülne - ,  mintha 
én is egészen közönséges szürke volnék, és nem követtem 
volna el semmit. Egyszerűen nem is sejtik, hogy ki vagyok, 
fogalmuk sincs, mire vagyok képes, és hogy a bal szeme
met fedő fekete posztódarab csalás csupán, alatta lezárt, 
egészséges szem rejtőzik, s hogyha ezt és ragasztott, széles 
mexikói bajuszomat levenném, ugyanaz az arc bukkanna 
elő, amely az utóbbi napokban szinte minden újságban 
megjelent, és a hirdetőoszlopokon levő körözőleveleken 
szintén fellelhető. Hát ilyen egyszerű ez? Sohasem becsül
tem valami sokra a szürkéket, mindig meg voltam győződ
ve mérhetetlen korlátoltságukról, de mégsem gondoltam 
volna, hogy ilyen sokáig nem tudnak horogra keríteni. En
nek talán az az oka, hogy tökéletesen nyugodt vagyok, 
a rendkívüli emberek fölényes higgadtsága nyilvánul meg 
minden tettemben. Ha most azt mondom, nincs veszteni 
valóm, akkor ezt nem a sarokba szorítottak kétségbeesé
sével teszem, hanem csak úgy egyszerűen, könnyedén meg
állapítom, mint aki kész rendületlen nyugalommal fogadni 
a bukást, ami elkerülhetetlenül ott van minden felfelé 
ívelő pálya végén, sőt maga a bukás fogalma el sem képzel
hető a magasba emelkedés ténye nélkül. Mert a szürkék 
még megbukni, lebukni sem tudnak igazán, ahhoz előbb 
magasra kellene emelkedniük, a bukás tragikusan nagy
szerű ténye csak ezután következhetne, de ők erre kép
telenek, ezért legfeljebb gyámoltalan esetlenséggel a fe



nekükre eshetnek a sárban, az ünnepélyesen borzalmas 
mélységbe zuhanásban azonban sohasem lehet részük. 
Mert az, hogy szökésben vagyok, nem azt jelenti, hogy el 
akarom kerülni a sorsomat, ezzel kapcsolatban nincsenek 
illúzióim, sőt megvetendő tulajdonságnak érzem, ha valaki 
félti az életét, főleg azért, mert ez rendkívül jellemző 
a szürkékre, én pedig tudatosan arra törekszem, hogy mi
nél kevesebb velük közös tulajdonságom legyen; csupán 
azért szököm és azért alakítottam át a külsőmet, mert 
érdekel a játék, kíváncsi vagyok, meddig tarthat, mikor 
fülelnek le végre. Mindezt azért teszem, mert érdeklő
déssel tanulmányozom a szürkék értelmi képességét: minél 
később fognak el, annál inkább meg leszek győződve kor
látoltságukról és az agyukban uralkodó sötétségről, s minél 
inkább erősödik bennem ez a meggyőződés, annál elége
dettebb leszek, mert ezáltal mind nagyobbá és szemmel lát
hatóbbá válik az a távolság, ami elválaszt tőlük, egyre ma
gasabban érzem magamat lebegni fölöttük, és értékem egy
re nő a saját szememben. Legjobban akkor leszek megelé
gedve magammal, ha arra kényszerülök, hogy önként je
lentkezzem. Számomra az lenne a legnagyobb elégtétel, ha 
szemükbe mondhatnám: nem tudtatok elfogni. Ha sokáig 
nem fognak el, ezt kénytelen leszek meg is tenni, mert kü
lönben az egész nagy tettemnek semmi értelme sem lenne, 
és a kitervezett tragikus bukásból sem lenne semmi, holott 
éppen azon lesz lemérhető, milyen magasan voltam. Igaz, 
ebben a magasságban már nem kételkedem, annyira nem, 
hogy többé nem is gyűlölöm a szürkéket, még csak meg 
sem vetem őket igazán, inkább valami elnéző jóindulattal 
tekintek rájuk, mint a kisgyerekekre, ha bájosan együgyű 
versikéket szavalnak, és mosolygok rajtuk, mint a majom- 
ketrecben hancúrozó, fintorokat vágó cerkófokon, vagy az 
anyjuk farkával játszadozó, bohókás kismacskákon. Úgy 
tekintek rájuk, mintha nem tartoznának velem egyazon ál
latfajhoz, hanem valami alacsonyabb rendű élő szervezetek 
volnának, amelyeknek teljesítményét nem lehet az enyém
hez mérni. Madártávlatból nézek le rájuk.

Amint itt ülök ennek a csendes kis kávéháznak a sarok-



asztalánál, kortyolgatom a sörömet és nézem az újságot, 
amelyben rólam, illetve a tetteimről írnak, és mulatok a 
szürkéken, akik ugyanezt az újságot olvassák, a fényképe
met nézik, és közben nem is sejtik, hogy a tettes, akiről 
szó van, akit az egész országban halálra keresnek, itt ül 
közöttük, valóban nem érzek semmiféle gyűlöletet irán
tuk, sőt majdnem szeretettel tekintek rájuk, amiért együ- 
gyűségük lehetővé teszi számomra, hogy itt legyek közöt
tük anélkül, hogy felismernének, s közben valóban olyan 
érzés vesz erőt rajtam, mintha állatkertben volnék és ér
deklődve szemlélném a különböző egzotikus vidékek álla
tait, amint ketrecükből bámulnak rám; annyira megszok
ták már ketrecüket, hogy szinte el is felejtik, hogy rács 
mögött vannak. És valahogy teljesen közömbösek a nevük 
iránt, ami szinte nem is név, csak valami megkülönböztető 
jel, hogy össze ne keverjék egymást -  egyáltalán nem gon
dolnak arra, hogy a név mögött lenni is kell valaminek. 
Hiány£ik belőlük a szikra, ami bennem megvan, nem is 
gondolnak rá, hogy nevüket megörökítsék. Csak szület
nek, növekszenek, esznek, isznak, szeretkeznek, megöreg
szenek és meghalnak, és ez a vegetálás, megmagyarázha
tatlan módon, még csak nem is gyötrelmes a számukra. Be
lefulladnak a saját jelentéktelenségükbe, és még jól is 
érzik magukat benne. Különös lények, az bennük a külö
nös, hogy ilyen kevéssel is beérik. Nem fáj nekik, hogy a 
feledés homályába merülnek. Szegény kis senkik, meg sem 
érthetnek engem.

Már gyerekkoromban nagyon szerettem a nevemet, el
ső nagy boldogságom az volt, mikor megtanultam leírni. 
Ettől kezdve mindenhová odaírtam, minden kis papírsze- 
letkére, még a falakra is; fák kérgébe, padokba véstem. 
Ebben még nem is lenne semmi különös, ezt a szürkék is 
rendszerint megteszik gyerekkorukban, anélkül, hogy je
lentőséget felismernék, én azonban ennél többet is tettem, 
szép tiszta rajzlapokra díszítőírással felírtam, élénk színű 
vízfestékkel kiszíneztem, majd rajzszögekkel a szobánk 
falára tűztem, néha nem is egy rajzlapot, hanem ötöt-hatot 
is egyszerre. Anyám sokat haragudott rám ezért, több



szőr meg is vert emiatt, aztán leszaggatta a falakról a lapo
kat. Ő is a szürkék közé tartozott.

Később, mikor már nagyobb lettem, egyre inkább vágy
tam arra, hogy valami olyat tegyek, ami megörökíti a neve
met, maradandóvá teszi az utókor számára. Élt bennem a 
vágy a felemelkedés után, nagy művész, költő, tudós vagy 
politikus szerettem volna lenni; főleg a művészetről érez
tem úgy, hogy azt az erőt jelenti számomra, ami a magasba 
lendíthet; diákkoromban szenvedélyesen festettem, de ta
náraimnak nem tetszett, amit csináltam, verseket is ír
tam,szerelmes költeményeket, de a lány, akihez szóltak, 
és akinek egyszer megmutattam, kinevetett, szinte pukka- 
dozott a kacagástól; amikor zongorázni tanultam, akkor is 
arról ábrándoztam, hogy nagy virtuóz leszek, de hamar 
tudtomra adták, hogy közepesnél jobb sohasem lehetek. 
Ennek ellenére kitartottam a zene mellett, vonzott és ér
dekelt, sót titokban sokat görnyedtem a kottapapír fölött, 
egyszer össze is szedtem a bátorságomat, és megmutattam 
szerzeményeimet egy zenetanárnak, de az jóindulattal el
tanácsolt a további kísérletezésektől; olyan bántóan, szinte 
pimaszul tapintatos volt, hogy arcul ütöttem. Ezek a csaló
dások rosszkedvűvé és zárkózottá tettek, voltak pillana
taim, amikor már kezdtem azt hinni, hogy semmiben sem 
különbözöm a szürkéktől, és nem is vagyok rendkívüli lény. 
Ennek az lett a következménye, hogy a szürkékkel együtt 
magamat is mélységesen megvetettem, sőt az élethez való 
jogomat is kétségbe vontam. Akkor még egyáltalán nem 
gondoltam arra, aminek révén később nagyságom kifeje
zésre jutott, és a nevem egyszerre híressé és közismertté 
vált.

Amikor Ervinnel, a híres zongoraművésszel és zene
szerzővel összehozott a sors, már évek óta dzsesszzongoris- 
ta voltam, különböző városok bárjaiban, vendéglőiben, 
kávéházaiban, hol ebben, hol abban az együttesben ját
szottam; az egész lélekölő munkát csakis úgy lehetett elvi
selni, hogy lehetőleg gyakran változtattam helyemet és kör
nyezetemet. Azon a bizonyos estén már vagy két hónapja 
egy közismert, roppant népszerű, divatos tengerparti nya



ralóhely egyik legelőkelőbb szállodájának bárjában dolgoz
tam. A kora esti óráktól kezdve minden áldott nap hajnalig 
tartott itt a tánc, egymáshoz tapadt párok andalogtak a 
szerelmes kandúrhangon nyávogó szaxofon hangjára, vagy 
vonaglottak, rángatták egymást, kitekert testtartásokat 
vettek fel, s közben vinnyogott a klarinét, rikoltozott a 
dzsessztrombita, vagy szívdöglesztő dallamokat játszott az 
elektromos gitár, én pedig csak vertem a zongorát, egész 
este megállás nélkül. Mire záróra lett, rendszerint már egé
szen elhaltak az ujjaim, fejem zúgott a pokoli hangzavar
tól, legtöbbször meg is fájdult, ehhez az időnként felhajtott 
konyak, vermut vagy korsó sör is hozzájárult; ilyenkor az
tán már alig vártam, hogy kiszabaduljak a táncolók dzsun
gelévé vált helyiségből, és kint az utcán, ahol végre az any- 
nyira vágyott csend vett körül, nagyot szippanthassak a 
friss, hajnali, sós tengeri levegőből, és a könnyű, kissé bor
zongatóan hűvös szél kifújja belőlem a kábultság felgyü
lemlett gőzeit, hogy aztán ereimben a részleges felüdülés 
és az ólmos fáradtság keverékével felbotorkáljak lakásom 
lépcsőjén, és belépve szobám, ajtaján, sebtében ledobva 
magamról ruhámat, végigdőljek az ágyon. Estére aztán 
elölről kezdődött minden. Munka közben szüntelenül az 
járt az eszemben, hogy valaha azért kezdtem zongorázni ta
nulni, mert abban reménykedtem, hogy híres zeneszerző 
leszek vagy legalábbis zongoraművész, reflektorfénnyel 
elárasztott pódiumra képzeltem magam, csillogó, kápráza
tos hangversenyterembe, estélyi ruhás nőkből és frakkos 
urakból álló közönség elé; néhány másodpercnyi megillető- 
döttségbe dermedt csend után feldübörgő tapsviharokra 
vágytam, izgatott, hódoló kézszorításokra, meghatottság
tól kipirult arcokra, amelyekből gyanús csillogású szemek 
tekintenek rám, és ehelyett jött a hol rózsaszín, hol kék, 
zöld vagy lila hangulatvilágítás, az unalomig ismert, méz
től csöpögő vagy bikavadító melódiák végtelen sora, a 
hangzavar, a puszta robot. Napszámossá váltam, álmaim 
tetszhalottá lettek, a beletörődés ópiuma kábította el őket, 
csak kongó üresség maradt utánuk, és valami fájó, torok
szorongató érzés, hogy bele kell nyugodnom, nevem nem



jelent semmit, egyszerűen létezem csak. Semmiben sem 
különböztem még a szürkéktől, legfeljebb, hogy nekem 
fájt a szürkeségem, nekik pedig nem; csakhogy én nem tud
tam hozzájuk hasonlóan virgonc ebihalként fickándozni a 
névtelenség pocsolyájában, bármennyire is azokhoz kellett 
tartoznom, akiket mélységesen lenéztem, a jelentéktele
nek, a maguk kis boldogságát féltők, a kicsiket lélegzők 
közé. Néha úgy éreztem, nincs még veszve minden, homá
lyos tervek kavarogtak bennem, hogy valamit tenni kell, 
akármit, csakhogy kitörjek a szürkék közül, valamit, ami a 
közfigyelem reflektorfényét rám irányítja. Arra is gondol
tam, hogy -  ha már zongorázásból élek -  össze kellene 
szedni magamat és megdönteni a távzongorázás világre
kordját, legalább egy kicsit írjanak az újságok rólam, 
hadd mutassam meg, hogy van bennem akarat és energia, s 
képes vagyok legalább egészen kis időre elszakadni a föld
től. Vagy szimfóniát írni írógépre, serpenyőkre, kályha
csövekre és lyukas lavórokra, de aztán rájöttem, hogy ezt 
előttem már mind megcsinálták, s ezzel csak másokat 
utánoznék.

Nagyjából ez volt a helyzet, ilyen zavaros eszmék kóvá
lyogtak agyamban fásultságom álarca mögött, amikor Er
vint az étterem egyik sarokasztalánál megpillantottam. 
Azonnal felismertem, fényképét már többször láttam, tud
tam róla, hogy egyike legtehetségesebb fiatal zongoramű
vészeinknek, már külföldön is sokat hangversenyezett, 
szerzeményeit is osztatlan elismeréssel fogadják minde
nütt, és általában úgy tekintenek rá, mint aki előtt fényes 
jövő áll. Egyedül ült; a zongora mögül kipillantva jól meg
figyelhettem kissé túl szép, nőies arcvonásait, hosszú szem- 
pillájú, álmatag szemét, keskeny, de érzéki száját, dús ha
ját; hajának feketesége még inkább kiemelte arcának ele
gáns sápadtságát, egyik fürtje pedig szándékolt hanyagság
gal ferdén a homlokába hullott. Fegyelmezetten, szinte a 
finnyássággal határos finomkodással evett, mozdulatai vá
lasztékosak voltak, de éppen ezért teljességgel kifejezésre 
juttatták érzékeny, csupa ideg lényének egész mivoltát, 
mintha a mód, ahogy karcsú ujjú, ápolt, fehér kezével a vil



lát fogta, már maga is bizonyos művészi tevékenység lett 
volna. Öltözéke ugyanilyen választékos volt, ingmelle ma
kulátlan habfehérséggel világított ki frakkjának feketéjé
ből, ám eleganciája mégis úgy hatott, hogy a legkevésbé 
sem emlékeztetett divatbábura, s nem keltette a nevet
séges piperkőcség benyomását. Amint irigységgel vegyes 
csodálattal bámultam, folyton az a gondolat motoszkált 
bennem, hogy milyen nagyszerű neki, mennyire a sors ke
gyeltje ő, hogy olyan könnyen és akadálytalanul a szürkék 
fölé tud emelkedni, lám, máris elérte mindazt, amire én 
vágytam, és ezt talán minden erőfeszítés nélkül tette meg. 
Miért van az, hogy egyesek birtokában vannak annak a 
nyelvnek, amelyen ha elkiáltjuk magunkat: „Vagyok vala
ki!” , egy csapásra mindenki el is hiszi ezt nekik? Mikor 
befejezte étkezését, rögtön távozott.

Ezután néhány napig nem láttam, a pincérektől azonban 
megtudtam, hogy itt lakik a hotelban, de még étkezni is 
ritkán jön le csak, legtöbbször a szobájába viteti fel az 
ételt, senkivel sem érintkezik, és az ajtaját szinte állan
dóan zárva tartja. Aztán ismét megláttam: szobája ablakán 
kikönyökölve cigarettázott. Mindebből arra következtet
tem, hogy legújabb művén dolgozik, bizonyára azért jött 
ide, hogy megszokott környezetétől szabaduljon. Kissé 
még csodálkoztam is, amiért ilyen zajos helyet választott.

Különös volt, hogy Ervin mennyire felkavarta képzelete
met, minduntalan azon kaptam magamat, hogy ő jár az 
eszemben, néha a leglehetetlenebb pillanatokban és min
den szándékosság nélkül ugrott a tudatom sugárkévéjébe, 
s ha ott volt, mindig valami felülről jövő nyomást éreztem, 
mintha valaki egy zsák homokot tett volna a fejemre, ne
vetséges, szánalmas kis figurának éreztem magam, aki be
leizzad a nagy igyekezetbe, de mégsem képes semmire, 
bármennyire tudja is, hogy életének csak úgy lenne értel
me, ha alkotni tudna. Ennek ellenére erősen élt bennem a 
vágy, hogy megismerkedjem Ervinnel, és legalább néhány 
szót váltsak vele. Néha úgy éreztem, ettől a megismerke
déstől függ minden, talán éppen ez lenne az a lökés, ami 
átsegítene a holtponton. Lehet, hogy valami homályos,



nem egészen tudatos formában arra is gondoltam, hogy al
kotóerejéből valahogy belém is átsugározhatna egy kevés, 
parányi szikra mindössze, csak éppen annyi, ami lángra 
lobbanthatná azt a bennem szunnyadó energiát, amelynek 
létezésében, minden kudarc ellenére, még mindig hittem. 
Terveket kezdtem szövögetni, hogyan ismerkedhetnék 
meg vele, képzeletem váratlan összetalálkozásokat vagy 
mesterséges véletleneket rajzolt elém, s ez egy kicsit olyan 
volt, mint valami szerelmes kamasz képzelgése, aki csak 
úgy távolról, diákos elragadtatással imád valakit, szüntele
nül a megismerkedésről ábrándozik, anélkül, hogy ennek 
érdekében bármit is tenne. Mert valójában aligha mertem 
volna kezdeményezni a megismerkedést, ha az áhított vé
letlen csakugyan nem siet segítségemre.

Éjfél után járt már az idő, mikor egy éjszaka majdnem 
egyszerre a bárpulthoz léptünk. Ervin most nem keltette 
azt a fegyelmezett és tökéletesen vasalt benyomást, mint 
mikor először megpillantottam. Ellenkezőleg: mind öltöze
te, mind arca meglehetősen gyűröttnek és megviseltnek lát
szott, szeme alatt mély árkok voltak, haja rendetlen és 
csapzott volt; egész lénye ziláltnak hatott, mintha csak 
ugyanolyan fáradt és túlhajszolt állapotban lett volna, 
akárcsak én, aki akkor már alig álltam a lábamon a szinte 
szakadatlan zongorázástól.

Egymás mellett álltunk, szótlanul és meglehetős mohó
sággal kortyoltuk az elénk tolt italt, közben megfigyeltem, 
hogy Ervin bizonyos érdeklődéssel szemlél; nézése már- 
már a fürkésző kíváncsisággal volt határos. Váratlanul 
fordult felém, hangja kissé rekedt volt, azon a napon 
rengeteget dohányozhatott.

-  Bocsánat, ön zenész? -  kérdezte tőlem..
-  A zenekarban játszom -  mondtam zavartan, érezve, 

hogy torkom az előbb felhajtott ital ellenére is pillanatok 
alatt szárazzá válik. Váratlanul karon ragadott, és a kijárat 
felé vonszolt.

-  Akkor jöjjön velem! -  mondta már menet közben 
olyan hangon, mint aki már eleve felkészült arra, hogy min
den ellenkezést csírájában fojt el. -  Azt hiszem, ön ismer



engem, és nem kell bemutatkoznom. Tekintetéből az előbb 
legalábbis ezt olvastam ki. Jöjjön fel a szobámba, feltét
lenül hallgatóra van most szükségem.

Egy kicsit tiltakoztam, olyanokat mondtam, hogy nem 
vagyok hozzáértő, csupán egy jelentéktelen kis zongorista, 
ezt azonban valami kötelességszerű szerénykedésből tet
tem csak, mert közben elöntött a forróság, tisztában voltam 
vele, hogy életem nagy pillanata, sorsfordulata következett 
be; ő azonban szinte figyelembe sem vette ezt az erőtlen, 
zavart és teljesen fölösleges tiltakozást, úgy tett, mintha 
egy szót sem hallott volna belőle; lehet, hogy valóban így is 
volt, s csak vitt fel a lépcsőn, vezetett a gyengén megvilágí
tott, vörös futószőnyeggel borított folyosón végig, amíg 
csak a szobája ajtajáig nem értünk. Aztán egy székre ülte
tett.

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

Viselkedése szinte a nyerseségig ellentmondást nem 
tűrő volt, olyan emberé, aki megszokta, hogy a dolgok 
mindenben hozzá igazodnak, nyilván meg sem fordult fejé
ben, hogy valami ellenvetésem is lehetne, mondjuk, mert 
fáradt vagyok, vagy hogy az időpont módfelett szokatlan és 
alkalmatlan ilyenféle rögtönzött hangversenyekre. Izga
tottan ült a nyitott zongorához, amelyet a szálloda igaz
gatósága nyilván külön az ő kedvéért állíttatott be -  tete
mes pénzösszegért -  a szobájába, és játszani kezdett. Lé
nyében most nem volt semmi nőies vonás, sem finomkodó, 
letompított fegyelmezettség, mozdulatai hevesek, szen
vedélyesek voltak, tagjait mintha csak valami belső tűz do
bálta volna, arca kipirult, szeme lázasan csillogott, való
színűleg nagyra nyílt, arcvonásai szüntelenül változtak, ér
zékeny műszerként tükrözték a zene keltette hangulatokat.

Legalább két óra hosszat lehettem nála. Ezalatt szinte 
szünet nélkül játszott, néha hagyta csak abba, olykor azon
ban szenvedélyes magyarázatokba fogott, anélkül, hogy er
re kértem volna; művének lényegét, mondanivalóját igye
kezett megvilágítani, és bár felém fordult, nekem mégis



úgy rémlett, szavait nem kimondottan hozzám intézi. Tel
jesen közömbös neki, kihez beszél, szerepemet bárki más 
is betölthetné. Lényegében inkább önmagának magyará
zott, úgyhogy erős a gyanúm, ha elaludtam volna a széken, 
talán észre sem veszi. A jelenlétem nyilván ürügy volt csak, 
hogy beszélhessen.

Nem tudom, mi hatott rám inkább, a zene vagy a lényé
ből áradó szuggesztív erő, talán mindkettő egyformán, de 
ebben a rögtönzött éjszakai hangversenyben volt valami 
misztikus, magával sodró erő, úgyhogy a láz hamarosan 
rám is átragadt, valahogy megbűvöltnek éreztem magamat, 
elragadtatással bámultam Ervin zongora fölé hajló alakját, 
karcsú ujjú, ideges kezét, amint jobbra-balra futkározik a 
zongora fekete-fehér billentyűsorán. Valahogy az volt az 
érzésem, hogy keze alatt a zongora megszűnt élettelen 
tárgy lenni, valóságos élőlénnyé változott, amelynek külön 
ösztönei, érzései, gondolatai, vágyai vannak, s ő most azo
kat sírja, panaszolja, dicsekszi vagy kacágja el itt ezen a kü
lönös éjszakán, ebben a gyengén, csupán a zongora közelé
ben álló, zöld ernyős lámpa által megvilágított szállodai szo
bában. Maga a mű egy zongoraverseny volt, Ervin a zene
karra írt részeket is lejátszotta, ezekhez külön magyará
zatokat is fűzött, elmondta, milyen hangszerek szólalnak 
majd meg, úgyhogy én képzelőerőm segítségével már hal
lottam is a hegedűk panaszos siránkozását, a gordonka 
behízelgően bársonyos, barnás tónusú hangját, a pikoló 
éles sikolyát, a rézfúvósok recsegését, a cintányér sistergő 
felcsattanását és az üstdobok dörejeit. Az ismétlődő főté
ma valami légiesen könnyed, klasszikus tisztaságú dallam 
volt, ez vonult az egész művön különböző variációkban, 
közben mindenféle disszonáns, fenyegető és félelmetes mo
tívumok keveredtek hozzá, fojtogatták, kivetkőztették ere
deti mivoltából, valósággal beszennyezték, megalázták, 
végül megölték, úgyhogy a mű utolsó akkordjai a halálsi
kolyt és a halálhőrgést ábrázolták.

Amikor befejezte, néhány percig mindketten dermedt 
csendben ültünk, bennem különös és zavaró űr támadt, 
hiányzott a mindent elsöprő taps, az összeverődő tenyerek



százainak hangjai; nem tudtam, mit is tegyek, egy pilla
natra az is megfordult a fejemben, hogy nekem azért össze 
kellene ütnöm a tenyeremet, de szerencsére még idejében 
eszembe jutott, milyen ostobán hatna ez a két, árván csat
tanó tenyér, annyira, hogy szinte gúnynak vehetné, s egyál
talán nem illene ehhez az ünnepélyes és nagyszerű pillanat
hoz. Ehelyett hát felálltam, Ervinhez léptem; ő fáradtan, 
szinte végső kimerültségnek ható állapotban ült a zongorá
nál, két karja ernyedten csüngött le, mintha megbénult vol
na; megragadtam a kezét, és hevesen megszorítottam, 
majd fakó, izgalomtól elváltozott, egészen idegennek tűnő 
hangon, így szóltam:

-  Gratulálok! Nagyszerű volt! Úgy érzem, új remekmű
vet hallgattam végig.

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

-  Tudtam, tudtam! -  kiáltotta fékevesztetten, szinte ma
gánkívül. -  Tudtam, hogy csakis nagyszerű lehet, mérhe
tetlenül örülök, hogy önnek is ez a véleménye.

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

-  Drága barátom -  suttogta megindultan - ,  sohasem fo
gom önt elfelejteni. Mindig a barátomnak fogom tekinteni. 
Ne felejtse el, hogy ön volt az első, aki hallotta ezt a mű
vet. Eddig senkinek egyetlen taktust sem játszottam belőle.

Azután leült, végtelenül fáradtnak látszott, arcáról folyt 
a veríték, máskor oly ápolt, fekete haja csapzottan tapadt a 
homlokához. Remegő kézzel cigarettára gyújtott, majd 
amikor szolgálatkészen odanyújtottam az öngyújtómat, 
megkért, hogy távozzak, mert nagyon kimerültnek érzi ma
gát.

Kábultan botorkáltam le a lépcsőn. Kint már derengett, 
és a hűvös, hajnali szél tudtomra adta, hogy én is verej
tékben fürdőm.

Hazatérve, minden fáradtságom ellenére sokáig nem vol
tam képes elaludni. Ezernyi gondolat kavargott bennem,



éreztem, hogy ez az éjszaka sorsdöntő volt számomra, és 
az első lépcsőfokot jelenti azon az úton, ami a szürkék vilá
gából felfelé vezet. Szüntelenül az járt az eszemben, ha Er
vin barátjának tekint, akkor már nem is tartózhatom a 
szürkék közé, ilyen nagyszerű embernek, ilyen lángésznek 
nem lehet akárki a barátja, és nem süllyedhet az ismeret
lenség megsemmisítő homályába. Még sokáig lobogott 
bennem a tűz, ami Ervinről átterjedt rám, s úgy éreztem, 
ez a tűz nem éghet hiába, kell hogy én is képes legyek va- 
lamira, ha többet leszek Ervin társaságában. Máskülön
ben pedig az volt az érzésem, hogy még az annyira óhajtott 
hírnévről és dicsőségről is le tudnék mondani Ervin barát
ságának kedvéért. Ervint most a világ legtökéletesebb lé
nyének éreztem, aki mindenért kárpótol. Később különféle 
terveket forgattam a fejemben arra vonatkozólag, hogyan 
is állandósíthatnám az Ervinnel való ismeretségemet, mit 
is kellene tennem, hogy ne szakadjak el tőle. Úgy véltem, 
legjobb lenne, ha Ervin a magántitkárává szerződtetne és 
elkísérhetném mindenhová, műveinek bemutatóira, a nagy 
hangversenyekre. Elképzeltem magamat, amint Ervin le
velezését intézem, színházak, operaházak, hangversenyter
mek igazgatóival tárgyalok, és igyekszem a lehető legjob
ban elintézni mindent, csak hogy Ervin minél gondtalanab
b á ,  minél nyugodtabb légkörben alkothasson, zavartalanul 
szentelhesse magát művészetének. Közben titokban egy 
noteszba lejegyezném életének eseményeit, szellemes 
mondásait, apró szokásait, különös művészszeszélyeit meg 
azt is, hogy milyen ételeket, italokat szeret, milyen nők
kel volt kapcsolata, milyen szappant, szájvizet vagy fog
pépet használ, milyen könyveket olvas; később aztán, ha 
előbb halna meg, mint én, megírnám az emlékirataimat 
„Egy zseni titkára voltam” címmel, a könyv világsikert 
aratna és fontos forrásmunka lenne mindazok számára, 
akik Ervinről méltató könyveket írnak. Ez után az éjsza
ka után a dolgok színe egészen megváltozott körülöttem, a 
robotzongorázást már kevésbé éreztem elviselhetetlennek, 
bízni kezdtem, hogy hamarosan életemnek egy átmeneti 
és kissé nyomasztó epizódjává szürkül csak, alig gondolok



majd vissza rá, legfeljebb álmaimban ülök a bár sarká
ban, a többi zenésszel együtt, és verem elkeseredett egy
kedvűséggel a zongorát, ha pedig felébredek, jóleső meg
könnyebbülés önt el, amiért mindez álom volt csupán.

Ilyen hangulatban telt el az a néhány nap, amíg Ervin 
nem mutatkozott. Már attól tartottam, beteg, arra gondol
tam, összeszedem a bátorságomat és felmegyek a szobá
jába, amikor egy este ismét megjelent. Újra olyan volt, 
mint először, mozdulatai fegyelmezettek, öltözete kifogás
talan; tartózkodó magatartásán a néhány nap előtti szenve
délyes lendületességnek nyoma sem látszott. Amikor zene
karunk egy kis szünetet tartott, felkeltem és odamentem az 
asztalához. Jó estét kívántam, majd így szóltam:

-  Hogy van? Rég nem láttam. Már attól féltem, megbe
tegedett.

Tetőtől talpig végigmért, pillantása hűvös volt, való
sággal megsemmisítő.

-  Bocsánat, kihez is van szerencsém? -  kérdezte tőlem.
-  Hát én vagyok az, ak i. . .  aki pár nappal ezelőtt a szo

bájában. ..
-  Ja igen -  mondta színlelt szórakozottsággal, mint aki

nek nehezére esik az emlékezés. -  Már kezdek emlékez
n i.. .  Persze, persze...  Mit óhajt? -  Arckifejezése hanyagul 
fölényes lett, hangjában leplezetlen gúny rezdült.

Kínos zavaromban néhány másodpercig egyetlen szót 
sem tudtam kinyögni. Éreztem, amint a vér a fejembe tó
dul és kitágítja hajszálereim szövevényét. Tenyerem izzad
ni kezdett.

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

-  Sajnos olykor előfordul velem ilyesmi -  mondta anél
kül, hogy heves kitörésem akár a legcsekélyebb mérték
ben is kizökkentette volna nyugalmából. -  Néha meg
gondolatlan kijelentéseket teszek. Nincs kizárva, hogy 
valóban mondtam hasonlót. . .  -  Kedvetlenül elfordította 
fejét és úgy tett, mintha az ablakon betekintő csillagok ér
dekelnék. Nyilván jelezni kívánta, hogy részéről az ügyet 
befejezettnek is tekinti.



Nem tudom, hogyan értem vissza a sarokba a zongorá
hoz, arra emlékszem csak, hogy ismét ott voltam és a ká
bulat ködén át meredtem a csontbillentyűk hosszú sorára: 
valami nagy fekete állat gúnyosan kivillantott fogsorá
nak hatott most, csúfondárosan kacagott rajtam, s nevet
séges bukásomat élvezve, egyre csak ezt hajtogatta: „Hiá
ba erőlködsz, hiába erőlködsz, egész életedben itt fogsz 
ülni mellettem.” Aztán csak játszottam tovább, gépiesen, 
oda sem figyelve, ujjaim már külön, agyamtól függetlenül 
is tudták a maguk dolgát, önállósulva futottak ide-oda, és 
játszották az olcsó, elnyűtt és unalomig ismert dallamokat. 
Szakadatlanul, véget nem érőn.

Ezután napokon, sőt heteken át úgy éreztem magamat, 
mint valami csalódott szerelmes, aki a boldogság csúcsá
ról egy váratlan csalódás hatása alatt egyensúlyát veszítve, 
a kétségbeesés feneketlen mélyébe zuhan. Kleopátra rab
szolgája érezhetett hasonlót, amikor egy mámorosán eltöl
tött szerelmes éjszaka után, mikor maga sem tudta, hogyan 
tárultak fel előtte oly hirtelen a királynő kegyei, a vesz
tőhelyre vitték. Agyamban szüntelenül ott kalapált a meg
aláztatás kiváltotta sértődöttség; bármit tettem, állandó 
társamul szegődött, aludni sem hagyott, ha lefeküdtem, ál
matlanul forgolódtam' az ágyamban, gondolatban végeér
hetetlen vitákat folytattam Ervinnel, felelősségre vonó 
szónoklatokat tartottam neki, olyasféléket, hogy: „Hát te 
azt hiszed, velem mindent megtehetsz, azt hiszed, hogy én 
csak egy afféle jelentéktelen kis szürke vagyok, akit akkor 
taszíthatsz el magadtól, amikor neked tetszik?” Ha nagy 
nehezen mégis elaludtam, zavaros álmok gyötörtek, rend
szerint Ervin jelent meg előttem, megvetően nézett rám, 
az arcomba nevetett, és fitymálóan ilyeneket mondott: 
„Ugyan mit akarsz, egészen jelentéktelen kis figura vagy, 
apró kis senki, névtelen, akinek örülnie kellene, hogy 
egyáltalán szóba álltam veled. Neked ennyi is elég, nyu
godj bele a dolgok állásába, ülj a zongorádhoz, és verd, 
robotolj, mert te csak erre vagy képes, és többet nem is 
érdemelsz. Ne is kapálóddz, hozzám úgysem érhetsz fel.” 
Egyszer neki is rontottam, bírókra keltünk, de Ervin erő



sebb volt nálam, letepert, a mellemre térdelt, majd foj
togatni kezdett, erre aztán verejtékben fürödve felébred
tem. Porig alázottságom bosszúvágyba kapaszkodott, szün
telenül azt ismételtem magamban, hogy megölöm, meg
ölöm. Valósággal belebetegedtem mindebbe, szakadatlan 
fejfájás gyötört, állandóan izzadtam, egyik cigarettát a 
másik után szívtam, kezem hideg és nyirkos tapintású volt. 
Látásom is zavaros lett, a körülöttem levő tárgyak, utcák, 
házak, fák, emberek és a tenger képe valahogy ködön át 
jelentkezett, mintha lefátyolozva jártam volna, akár valami 
muzulmán nő. Sokszor attól féltem, m e g ő r ü l ö k .

Azután egyszerre bekövetkezett a nagy íordulat, és ez
után már tisztán láttam, mit is kell tennem. Nem tudom, 
hogyan kellene neveznem ezt a váratlan kitisztulást, a ha
bozásnak és a töprengésnek ezt a hirtelen megszűnését, de 
azt hiszem, ez az, amit inspirációnak neveznek. Többé már 
nem féltem a fenyegető névtelenségtől, az ismeretlenség 
homályába süllyedéstől, bizonyosság vált bennem, hogy 
amit teszek, az a megváltást és a felemelkedést jelenti 
számomra, magasan a szürkék fölé emel, oda, ahová kicsi
nyességükkel, apró-cseprő hétköznapi problémáikkal fel 
sem érhetnek. Mert amit elterveztem, annak semmi köze 
sem volt már a bosszúálláshoz (többé nem is gyűlöltem Er
vint), még ha külsőleg hasonlított is hozzá. Világossá vált 
előttem, hogy a rombolás és az alkotás között nincs is lé
nyeges különbség, képtelenség úgy alkotni, hogy valamit le 
ne romboljunk, valójában a rombolás is az alkotásnak egy 
változata. Alkotni annyit tesz, mint létrehozni valamit, 
vagyis magát a rombolást is meg kell alkotni. Ez a felis
merés minden kételyemet eloszlatta, visszanyertem önbi
zalmamat, úgyhogy a részletek kidolgozásához már ener
giám és szellemi képességeim teljes birtokában láthattam 
hozzá. Mindent pontosan elterveztem, minden eshetőséget 
előre számításba vettem, s míg a lehetőségeket latolgat
tam, úgy éreztem, mintha valami nagy műalkotáson, re
mekművön dolgoznék. Ezt is akartam létrehozni: a rom
bolás remekművét.

Közben beszereztem a szükséges tárgyakat: álkulcsot,



kést, egy üveg étert, fekete posztót a szememre, háromféle 
álbajuszt, mindent, amire szükségem volt. Azután fel- 
mondtam a lakást a régi házban levő penzióban, ahol eddig 
laktam, és a szállodába költöztem, ugyanarra az emeletre, 
amelyen Ervin szobája is volt. Sietnem kellett, arra gondol
tam, el is költözhet.

Aztán elérkezett a cselekvés órája is. Tökéletes nyuga
lommal láttam hozzá, olyan higgadtsággal, ami csakis nagy 
emberek tulajdonsága lehet. Csendben mentem végig az 
üres folyosón, majd az álkulccsal nesztelenül kinyitottam 
az ajtót. Szerencsém volt: a kulcs nem volt belülről a zár
ban, behúztam magam mögött az ajtót, meggyújtottam a 
zseblámpámat. Ervin mélyen aludt, nem ébredt fel a bejö
vetelemre, lehunyt szemű, szép, sápadt arca szoborszerűen 
hatott a gyenge fényben. Olyan szép volt így, hogy majd
nem megszántam, aztán mégis odaléptem hozzá és orra alá 
tartottam az éteres üveget, majd mikor lélegzete elnehe
zült és kihagyóvá vált, levettem nyakkendőmet, s anélkül, 
hogy egészen kioldottam volna, nyakára tettem és megszo
rítottam. A kést csak arra az esetre hoztam magammal, ha 
felébredne. Gyerekkorom óta betegesen irtózom a vértől, 
valahányszor megvágom az ujjamat, rosszullét fog el. Órá
mon közben a parányi másodpercmutatót figyeltem, meg
vártam, míg háromszor egymásután megteszi a maga kör
útját, sőt kicsit tovább is, biztosra mentem. Ezután levet
tem nyakáról a nyakkendőt és még a csomó kifogástalansá
gára is ügyelve, újra a magaméra kötöttem. Utána a zseb
lámpával körülpásztázva a szobában, a zongora közelében 
ráakadtam a nagy halom kézzel írt partitúrára, becsúsz
tattam a magammal hozott aktatáskába, végül a kabátom 
zsebéből elővettem a fényképemet, amelynek hátlapjára 
már előzőleg ráírtam: „Én tettem, mert nevem nekem is 
van!”, és a zongorára állítottam. Csendben hagytam el a 
szobát és a szállodát, úgy sétáltam ki a kapun, mintha sem
mi sem történt volna. Barátságosan köszöntem az éjszakai 
portásnak.

A hajnal már kezdte felcsempészni az égre alig látható 
szürke fényét, mikor egy közeli olajfaligetben tüzet gyúj



tottam. Áhítattal raktam tűzre a kottalapokat, mintha 
csak valami vallási szertartást végeznék, megilletődött- 
séggel töltött el a tudat, hogy remekművet pusztítok el. 
Egyenként égettem el a papírlapokat, hogy a művelet mi
nél tovább tartson, füstjük úgy szállt az ég felé, mintha égő 
áldozat füstje lenne. Közben mintha átcikázott volna agya
mon a gondolat: talán ennyi is elég lett volna. De aztán ke
ményen letorkoltam ezt a hangot. Hátha Ervin fejből tudta 
egész művét, hátha újra leírta volna. És ezért még nem ke
rülne körözőlevélre a fényképem.

Ezután felragasztottam a hamis mexikói bajuszt, egyik 
szememre rákötöttem a fekete posztódarabot, majd ki
mentem az országútra; harmadik kísérletemre sikerült is 
egy kocsit megállítanom. Idősebb házaspár ült benne, ide
gen turisták voltak, számomra ismeretlen, skandinávnak 
tetsző nyelven beszélgettek, rokonszenves embereknek lát
szottak. Velük érkeztem ebbe a városba, ahol már néhány 
napja tartózkodom, de még most sem fogtak el. A hirdető- 
oszlopokon lévő plakátokon és valamennyi újságban lát
ható a fényképem, és a nevem is, nagy fekete betűkkel 
szedve. Nem azért szököm, mintha félnék, egyszerűen csak 
a játék érdekel. Vajon az időnként átalakított külsőmmel 
meddig jutok el?

De még ha elfognak is, tovább folytatom a játékot: őrült
nek fogom tettetni magam, kíváncsi vagyok, ezt beve- 
szik-e.

1962.
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Az indulás reggelén a szélhámos jóval előbb ébredt a 
kelleténél. Az álom buborékja egyetlen pillanat alatt puk
kant szét és ejtette vissza a szoba zavartalan óraketyegéses 
csöndjébe. Először azt hitte, hogy mint már életében annyi
szor, most is éppen idejében ébredt, „fejórája” pontosan 
működött, de mikor észrevette, hogy teljesen sötét van kö
rülötte, rájött, túl korán van még. Az éjjeliszekrényen álló 
kis ébresztőóra számlapjának foszforeszkáló fénypontjai is 
erről győzték meg. Alig néhány perccel múlt kettő, állapí
totta meg, a vonat pedig négy óra negyvenöt perckor in
du l. . .  Csodálkozott és egy kicsit bosszankodott is váratlan, 
túl korai ébredése miatt. Még legalább egy órát alhatott 
volna. Különös. . .  Vajon miért ébredt fel ilyen hamar? Ide
ges volna? Lehet, bár egyáltalán nem ismeri magát ideges 
embernek, s mások sem tartják annak. Furcsa, meglepő ez 
a korai ébredés. Bár nem baj, legalább kényelmesen elin
téz mindent. Nem kell sietnie, alig van dolga indulás előtt; 
az este mindent becsomagolt, bőröndjében és aktatáskájá
ban van minden, amire szüksége lehet. A táskában a hamis 
mérnöki oklevél, s a kabátja zsebében jelenlegi álnevére 
szóló, de különben valódi útlevele, a vállalatától kiállí
tott, háromhónapos olaszországi tanulmányútra szóló meg
hatalmazással együtt. Holnap ilyenkor már valahol Rómá
ban lesz ... Úgy van, Rómában és nem Milánóban, habár 
hivatalos küldetése oda szól. Útközben leszáll valahol, át- 
vedlik, és aztán elzarándokol Rómába. Minden út Rómába 
vezet -  ezt felelné, ha valaki kérdőre vonná, miért változ
tatta meg az útirányt. A világ legtermészetesebb hangján 
mondaná. Vagy inkább csodálkozva, kérdéssel válaszolna: 
„De kérem, hát nem tudja, hogy minden út Rómába ve



zet?” Szinte sajnálja, hogy erre nem kerülhet sor; nagyon 
élvezné, milyen elképedt arcot vágna az illető ... No, de 
hagyjuk ezt most! Talán alhatna még egy keveset.

Erőszakkal lehunyta a szemét. Néhány percig azt remél
te, egy kis időre újra magára húzhatja az álmot, beburko- 
lózhatik a melegébe, de aztán belátta, le kell tennie erről a 
reményről. Ébrenléte tökéletes, szinte kristálytiszta volt, 
majdnem ridegen, fémesen csengő; semmi jelét sem érezte 
az álmosságnak. Az ágylámpát azonban mégsem gyújtotta 
meg, nem akarta zavarni a mellette alvó Évát. Kezét ki
nyújtva, tapogatózva megkereste cigarettatárcáját és ön
gyújtóját. Rágyújtott; mélyen leszívta a füstöt. Sajnálta, 
amiért a sötétben nem láthatja a kékes, szerteoszló füst
karikákat. Nem is tudja, kékesek-e most. Egy pillanatra azt 
a nevetséges kérdést tette fel magának, milyen színű lehet 
a cigarettafüst sötétben, azután 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 majd becsöppen. Mindig a környezet 
alakítja ki a szerepét. így alakult ki a mérnök i s . ..

„A mérnök, a m érn ök ...” -  ismételgette elégedetten, 
önmagának hízelegve. Annak ellenére, hogy jó ideje erő
sen unja már, mégis úgy véli, nagy szerep volt. Egy tőle tel
jesen idegen embertípus: a szolid, komoly, csak a munká
jának élő ember; életének talán legnagyobb alakítása. 
Nehezebb, mint az attasé vagy az impresszárió; még talán 
a Standard Oil megbízottjáénál is nehezebb. Talán nem 
lehetett úgy csillogni benne, de annál több elmélyültséget, 
komolyságot és főleg tudást követelt. Majdnem két éven 
át, diploma és minden felkészültség nélkül fontos mérnöki 
állást betölteni egy gyárban nem kis dolog, de egy halom 
áttanulmányozott szakkönyv, nagyszerű kombinálókész
sége, főképp pedig rendkívüli találékonysága mindenen 
átsegítette. Még csak nem is gyanakszik rá senki. Bíznak 
benne; talán szeretik is. Az igazgatója mindenesetre, és



bizonyára a munkások közül is többen.. .  Bár ezen nincs is 
mit csodálkozni, ért hozzá, hogy megkedveltesse magát: 
néhány kedves szó mindenkihez, egy-egy futólag odavetett 
barátságos mosoly, és a jámborok persze lépre mennek. 
Ennél a szónál ismét elidőzött egy darabig; szórakozottan 
játszott vele. Gondolataiban gyakran illette olyan szavak
kal az embereket, mint jámborok, jó lelkek, ártatlanok; 
saját külön belső szótárában ezeknek a kifejezéseknek 
mérhetetlenül lebecsülő jelentése volt, mintha csak hü
lyéknek nevezné őket. Hát igen, a jámborok; végül is ez a 
legmegfelelőbb elnevezés. Mindent elkövetnek, hogy kiér
demeljék. Hogyan is nevezhetné őket másként? Ismét mo
solygott; érezte, amint ajka széthúzódik a sötétben.

Később Éva szabályos lélegzését kezdte figyelni, meg
próbálta a2 óra ketyegéséhez illeszteni. Pontosan négy 
kettyenés, amíg beszívja a levegőt és megint négy, amíg 
kiengedi. Tisztán, egyenletesen lélegzik, a legkisebb kelle
metlen sípolás vagy sziszegés nélkül. Egybehangolt ritmus 
és dallam. Egy kicsit 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!. . .  Furcsa, 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 voltak? Volt valami kihívó a gyanútlanságuk- 
ban, abban a feltétlen bizalomban, amellyel rajta csüngtek. 
És Évára mindez még fokozottabb mértékben vonatkozik; 
valami nyílt, rácsodálkozó őszinteség van a tekintetében. 
Mindjárt az elején is ilyen volt; szinte attól a pillanattól 
kezdve, hogy megismerte. Rögtön elmondott neki min
dent, úgyszólván egész élete történetét: hogy egyedül él, és 
van egy kislánya; hogy már több mint három éve elvált dur
va, iszákos férjétől, és így tovább, és így tovább... Egé
szében véve talán még a többinél is kihívóbb volt; mintha 
előbbi csalódásából semmit sem tanult volna. Bár ebben 
nincs semmi rendkívüli; Éva az a típus, aki semmit sem ta
nul. Vagy talán inkább könnyen megfeledkezik keserű



tapasztalatairól; nyilván a vele kapcsolatos esetből sem fog 
semmilyen következtetést levonni... Hát igen, az ő esetei 
rendszerint ilyenek, ehhez a típushoz tartoznak; valahogy 
ösztönösen, titkos sugallatra 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 igazán nem könnyű megálla
pítani. De nem is fontos. Mindenesetre, ha csak egy csöpp 
kalandorszellem volna Évában, szívesen magával vinné, 
beavatná titkaiba, cinkosává is tenné. Végeredményben 
azonban mégiscsak az útjában lenne, bármilyen megbíz
ható is. A legjobb mégis teljesen egyedül dolgozni; tapasz
talatból tudja, hogy a cinkostárs mindig a legrosszabbkor 
rontja el a játékot. Meg aztán nem is képes mindent megér
teni. Talán nincs is olyan emer, aki fel tudná fogni, hogy 
neki mindig a szerep a legfontosabb, vállalkozását mindig 
annak érdekessége határozza meg, a haszon pedig, amely
hez általuk jut, csupán másodrendűnek számít, és rend
szerint csak valami újabb szerep lehetőségét jelenti. Az 
egészben tulajdonképpen a művészet a fontos, egy-egy 
szerep kidolgozása. Hát ki tudná ezt igazán megérteni? 
Senki, még Éva sem, pedig ő igazán sok mindent megért, 
vagy legalábbis kötelességének tartja, hogy megértő le
gyen. Igazán rendes n ő .. .  azaz inkább rendes nő volt. 
Mert lassan hozzá kell szoknia, hogy múlt időben beszéljen 
ró la. . .

Cigarettája egészen a körmére égett. Miközben elnyom
ta az éjjeliszekrényen álló hamutartóban, eszébe jutott, a 
hamutartót Éva már azután vette, hogy ő a házhoz költö
zött; az első napokban kistányért használt. Jól emlékszik 
Éva mosolyára, amikor a csészealjat eléje tette: még a 
hozzá fűzött szavakat is pontosan fel tudja idézni: „Buta 
dolog, de egyetlen hamutartó sincs a házban. A régi eltört, 
és én nem vettem másikat. Nem volt szükségem rá. Egé
szen elszoktam a férfi látogatóktól. Elhiszed?” Akkor mintha 
valamivel karcsúbb és törékenyebb lett volna, arcszíne is át- 
tetszőbb... Azóta kinyílt, kivirult. Egyszerre látni kívánta 
Évát. Felkattintotta az ágylámpát; felült és nézni kezdte.



Az asszony nem ébredt föl a kigyúló fényre; oldalt fekve 
aludt, felhúzott térddel, testének vonalai tisztán rajzolód
tak ki a könnyű takaró alatt, csípője táján erősen kidombo
rodott, feljebb, az oldalánál hirtelen lefelé süllyedt, majd a 
válla felé lassan újra emelkedett. Arcából csak keveset 
láthatott, részben a dús, szőke haj, részben a párna takarta 
el, amelybe feje 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 többé. 
Végleg megunta már; egyetlen szerepe sem tartott még 
ilyen sokáig. Igaz ugyan, hogy a dolgok alakulása miatt is 
egy időre ajánlatos félrevonulnia, meghúznia magát, mégis 
attól tart, ha Éva nincs, előbb abbahagyja már. Valóban, 
nem lehetetlen, hogy éppen m iatta ...

Néhány pillanatra valami ellágyultság vett erőt rajta. 
„Szegény Éva, szegény Éva!” -  ismételgette magában. Va
lami meghatározhatatlan gyönyörűséget talált a sajnálatá
ban. Kissé közelebb húzódott hozzá, és a haját kezdte si
mogatni, mire felébredt. 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!
-  Ugyan. 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 fel

törő gyengédségi hullámot, úgyhogy szavait máris 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 érdekei vezérlik, mindig csak játszik, sohasem



érez igazán; figyelmét önmaga ellenőrzése köti le, igyeke
zete, hogy ilyen vagy olyan legyen.

Éva egy kicsit elmosolyodott; tekintetében egy parányi 
diadal csillogott: -  Pedig tegnap azt mondtad, nem érde
mes nagy ügyet csinálni ebből a három hónapból.

-  No igen. . .  azt mondtam.
-  Szóval mégis. . .  ?
-  Lehet, hogy mégis. . .
-  Na látod!
-  Azt hiszed talán, hogy olyan könnyű elválni tőled? -  

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

-  Mégis kikísérlek az állomásra.
-  Úgy beszéltük meg, hogy fölösleges. Jobb, ha itthon 

maradsz.
-  De most mégis így szeretném.
A szélhámos kifogásokat keresgélt. Szeretett volna mi

nél 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.

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

Sietve, kicsit kapkodva öltözködtek. A reggeli szürkület 
ekkor már erősen eloszlatta a sötétséget; az utca felől egy
re több lépés hallatszott; néhány autó motorja is felbú
gott. Valahonnan messziről az első villamos csörömpölése 
is elhallatszott 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 szélhámos mozdulatlanul állt, kezét a rácsra 
téve a gyereket nézte. Margitka feje a párnába fúrva, olda
lán feküdt, majdnem ugyanolyan helyzetben, mint az előbb 
Éváé. Szőke haja is szinte ugyanúgy takarta el félig az ar
cát, nagyon hasonlított Évára. Ha megnő, egészen olyan 
lesz, mint az anyja, ötlött agyába. A prücsök -  ő nevezte el 
így -  igazán helyes kis jószág. Néha egészen jól el tudott 
szórakozni vele, mesélt neki, térdén lovagoltatta. Elhal
mozta játékokkal is, annyival, hogy Éva szinte meg is so
kallta. Szerette látni a gyerek örömét. Kár, hogy az Olasz
országból várt nagy hajasbabát már hiába várja. Eh, osto
baság, a család csak kölönc, akadály! A családos ember 
mozdulatlanságra kárhoztatott lény, nem szabadon úsz
káló hal, hanem fenékhez tapadva vegetáló életet folytat, 
mint valami szivacs vagy tengeri liliom, nem igazán függet
len. Már pedig a függetlenség a legfontosabb, az egyetlen 
dolog, ami ér is valamit. . .  Hirtelen kissé türelmetlenül 
szólt rá Évára: -  Na gyerünk, induljunk végre!

Az autóbuszon keveset szóltak egymáshoz. A szélhámos 
gyakran az órájára pillantott: ideges türelmetlenség topor- 
zékolt benne, lassúnak érezte az idő múlását, mintha még 
az autóbusz is szokatlanul lassan haladna. Most már égető 
szükségét érezte, hogy az egész komédia mielőbb véget 
érjen.

A vonat már indulásra készen állt, mire az állomás
ra érkeztek. A férfi a búcsú után sietve ugrott fel a lép
csőn, majd egy fülkében helyet keresett magának. Bár az 
indulásig néhány perc hátra volt még, nem kívánt az ablak
hoz menni; csak mikor a vonat mozgott már, szánta magát 
rá mégis. Következetesnek kell lennie, minden szerepet 
becsületesen kell végigjátszani. Az ablakon át kitekintve 
a tömegben még fel tudta fedezni Évát; egészen elöl állt 
a peronon. Integetni kezdett, Éva a zsebkendőjével viszo
nozta. Persze, így szabályszerű, villant agyába; hosszan,



sokáig integetett. Miközben a kerekek csattogva indultak 
meg 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 korlátoltan önelégült benyomást keltett, a fiú 
viszont sovány, feltűnően hosszú tagokkal; nagy, csontos 
keze meglepően vékony csuklóhoz kapcsolódott, vékony 
nyakán pedig korához képest szokatlanul fejlett ádám
csutkája tűnt szembe. A szélhámos egyiküket sem találta 
túlságosan érdekesnek, sőt valósággal rettegett attól, hogy 
valamelyikük megpróbál beszélgetést kezdeményezni. 
Mintegy előre jelezni kívánva minden irányú kísérlet kilá- 
tástalanságát, a lehetőségekhez képest hátat fordított. Fe
jét hátravetve a fülke falának támasztotta, mint aki aludni 
próbál.

A legszívesebben ezt is tette volna, bár tudta, úgyis 
hiába kísérelné meg. Hangulata egészen más volt, mint 
amilyenre néhány perccel előbb számított: valami érthe
tetlenül nyomasztó érzést fedezett föl magában, s ez külö
nös szorongással párosult; csalódottnak érezte magát. Más
milyennek képzelte az indulást; azt várta, tekintete előre
fordul, kémlelve tapogatózik az ismeretlen jövő mélyében 
rejlő új élmények felé, s ehelyett úgy tapasztalta, gon
dolatai mögötte maradnak, mintha képtelenek volnának 
a vonattal lépést tartani. Az volt az érzése, mintha ottho
na, amely most végérvényesen mögötte maradt, szívósan 
tapadna rá, rugalmas szálakkal fűzve magához, melyek 
végtelen hosszúra nyúlnak, anélkül, hogy túlfeszítve el
pattannának. Önkéntelenül minduntalan Évára gondolt: 
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 rend
jén, egyre jobban hatalmába keríti az aggodalom, végül 
pedig belátja, eltűnt, végleg semmivé vált a számára. 
Valószínűleg a rendőrséggel próbálja majd felderíteni hol
létét, de attól ő nem tart; tudja, mit kell tennie ilyenkor. 
A gyárbeliek is nyilván hasonlóképpen fognak reagálni, 
azzal a különbséggel, hogy náluk kevesebb lesz az érzelmi 
mozzanat, inkább a pénzüket fogják sajnálni. Természe
tesen érdeklődni fognak a milánói cégnél is, megérke- 
zett-e, azután egy ideig megpróbálnak még a nyomára buk
kanni, végül legyintenek majd. Mit is tehetnének mást?

Gondolatainak akarata ellenére való állandó visszatekin
tése bosszússá tette. Egészen szokatlan, gondolta ingerül
ten. 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 legtöbben jóval fiatalabbnak vélik a koránál. Úgy 
látszik azonban, belülről öregszik, vállalkozókedve megcsap
pant, mintha valami titkos, belső maradni vágyás nyugta
lanítaná, és igyekezne mindenáron felszínre törni. . .  Osto
ba és érzelgős gondolatait csak így tudja megmagyarázni.

Azután érvelni kezdett, mintha valami láthatatlan, vitat
kozó ellenfelet akarna meggyőzni róla, hogy amit tesz, az 
az egyedüli helyes s egyben az egyedül lehetséges megol
dás. Mást igazán nem tehetett. Elvégre a mérnök szerepét 
is abba kellett hagynia egyszer. Bármennyire bíztak is ben
ne, a hamis diplomával űzött játékot mégsem folytathatta a 
végtelenségig. Sikereit eddig főleg annak köszönhette, 
hogy mindig tudta, mikor kell abbahagynia a játékot; ak
kor, amikor még teljesen veszélytelennek látszik, és nem 
szabad megvárni, amíg égni kezd a talaj a lába alatt. Ezt 
mér rég megtanulta. De egyébként is, a vége felé úgy ta
pasztalta, mintha ez a szerep már nem is volna szerep töb
bé. Túlságosan beleszokott, a fejére nőtt; a végén már nem 
ő uralkodott a szerepen, inkább az uralkodott őrajta. Abba 
kellett hagynia mindenképpen, függetlenül attól, lenne-e 
kedve továbbfolytatni. . .  No de hagyjuk ezt, átmeneti han
gulat az egész; rövid idő múlva úgyis leválik ró la ...



Igyekezett más irányt adni gondolatainak; egykori ha
sonló távozásokra próbált emlékezni. Gondtalan, vidám 
hangulatok után kutatott, abból az időszakból, amikor 
elégedetten, könnyű szívvel vágott neki az útnak, meg
nyugodva, hogy tökéletesen elrendezett mindent, egyetlen 
nyomot sem hagyva maga után, de akkori érzéseinek csu
pán az emlékét tudta felidézni, anélkül, hogy akár a leg
csekélyebb mértékben is újra átélte volna őket, s ezáltal 
jelenlegi hangulatán bármit változtatott volna. Gondolatai 
sehogyan sem engedelmeskedtek akaratának, síkosán fi
cánkoló halakként csúsztak ki a markából, és makacsul 
visszatértek kiindulópontjukhoz. Hol Évát látta külön
böző helyzetekben, a tükör előtt fésülködve, a harisnyá
ját húzva, vagy a gyerekágy fölé hajolva, kicsit szétnyílt 
pongyolában, úgyhogy beláthatott a két melle közé; hol 
Margit kát a szőnyegre kuporodva, játékaival körülvéve, 
vagy kinn a parkban, amint hármasban tett sétáik során 
nagy, piros, fehérpettyes labdáját kergetve a gyep tilos 
területére téved. . .  Dühösen szólt rá magára: „Kalandor 
vagyok, és nem nyárspolgár! Sohasem engedem meg, hogy 
bárkihez vagy bármihez is eltéphetetlen érzelmi szálak fűz
zenek! Számomra az otthon, a család mit sem jelenthet!” 

Később felkelt és az ablakhoz ment. Kinyitotta; két kar
ját a párkányra fektetve kihajolt rajta. Megpróbált a táj 
szemléletébe elmerülni. A nap most volt emelkedőben; 
narancsból fokozatosan sárgába sápadó sugarai egyre job
ban döntötték 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 változatosabb lesz, dombok, 
majd egyre magasabb hegyek következnek, valahogy tőlük 
sem várt semmit; előre tudta, milyenek lesznek, s ez min
den izgalmas várakozástól megfosztotta. Úgy érezte, vala
mi egészen új dologra nem is várhat, átélt már mindent, 
amit érdemes volt átélni, s ami hátra van még, értelmetlen, 
fölösleges ismétlődés, egy már látott, újra pergetett film



programszerűen előre várt kockáit jelenti csupán. A meg- 
ismételtségnek ez az érzése még inkább lehangolta. Úgy 
van, egész jövője egyben múlt is m á r ... Cigarettára gyúj
tott, de a füstöt most sem láthatta, a légáram rögtön el
ragadta, elkeverte a mozdony füstjével.

Hogy kedvetlenségét széttépje, és hívatlan, minduntalan 
tudatába tolakodó gondolatait végleg elűzze, valami hatá
rozott, céltudatos cselekvés szükségét kezdte érezni. A leg
jobb lesz talán, ha megsemmisíti hamis mérnöki oklevelét 
-  jutott eszébe. Bár azért hozta magával, hátha szüksége le
het még r á . . .  De nem, ezen a néven sohasem szerepel töb
bé; B. S. mérnök végleg befejezte pályafutását... A cso
magtartóról levette aktatáskáját, és kiment a klozetba. Be
húzta az ajtót, elővette a diplomát, csócsává gyűrte, és a 
végét meggyújtotta. A helyiség megtelt az égő papír kese
rű, torokkaparó szagával. Egy ideig a kezében tartotta a lo
bogó diplomát, nézte, amint a lángok egyre közelebb ke
rülnek az ujjaihoz, majd mikor kezét égetni kezdte, a WC. 
csészéjébe süllyesztette. Utána csodálkozott, miért válasz
totta a megsemmisítésnek éppen ezt a módját. Nyilván az is 
elég lett volna, ha apró darabokra tépi, és kihajítja az abla
kon. No, de mindegy, úgy látszik, valamiért lángokat kí
vánt látni. Lehet, hogy mégsem kellett volna megsemmisí
teni. Egy mérnöki diploma, még ha hamis is, akármikor jól 
jöhet az embernek. De nem, a múlttal mindig könyörtele
nül szakítani kell.

A fülkébe visszatérve úgy találta, részben sikerült el
oszlatnia borongós hangulatát. Úgy látszik, éppen erre volt 
most szüksége: felperzselni a hidat maga mögött. Köny- 
nyebbnek érezte magát; most már sokkal inkább képes volt 
előretekinteni. Képzeletében olasz tájak, kéken hullámzó 
tenger, a ciprusok és pineák csukott és nyitott esernyői, 
ódon templomok, sikátorok, kiáltozó árusok jelentek meg; 
már szinte ott is érezte magát. Valami nagyon érdekes sze
repet kellene keresnie; mondjuk, papi ruhát keríteni vala
honnan, bár pap is volt már, kétszer is. Egyszer ferences 
barát Nápolyban, máskor pedig protestáns lelkész Hollan
diában; az utóbbi szerepébe belebukott, és másfél évet ült.



Valami egészen mást kellene kitalálnia, teljesen újat és meg
lepőt. De majd meglátja, mire adódik alkalom, akként fog 
cselekedni. Mindenesetre először tájékozódik. Megpró
bálja megkeresni Renzót; ha véletlenül nem ül éppen, 
valószínűleg meg is találja, talán ő tud valamit, vagy 
szerezhet álruhát is. No igen, Renzóra mindig számíthat; 
rendes haver. Azt kell mondania csak, hogy súlyos veszély 
fenyegeti, s máris kész érte mindent megtenni. Alapjában 
véve jószívű 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. Úgy 
van, altezza -  magasság. Nincs ok aggodalomra, megy ez 
még. Néhány napi ott-tartózkodás után egészen belejön 
m ajd ...

Mikor a vonat megállt egy állomáson, ahol át kellett 
szállnia, már egészen vidámnak érezte magát. Fürgén lé
pett le a lépcsőn; tagjait frissnek, rugalmasnak érezte. 
Az állomáson már türelmetlenül pöfögve ott állt a gyors
vonat, amellyel az országot elhagyni készült. Sietve vett 
irányt a hosszú, sötétzöldre festett pullmankocsik felé. 
Hiába, ez vonat, csak most kezdődik az igazi utazás. Végre 
otthon érzi magát; ez az igazi életeleme, a nemzetközi 
légkör. . .

És ekkor egészen váratlanul kellemetlen nyomást, szo
rító fájdalmat érzett a szegycsontja táján. Kicsit meghök
kent: furcsa, máskor is érezte már néhányszor ezt a kelle
metlen fájdalmat. Lehet, hogy valami nincs rendben a szí
vével. No még csak az kellene. Fájdalma annyira foko
zódott, hogy kénytelen volt megállni néhány pillanatra. Er
re némileg alábbhagyott, de amikor újra megindult, hatal
masan, szinte robbanásszerűen tört ki ismét; egész mell
kasára, hátára és nyakára is átterjedt. Úgy érezte, szíve 
óriásivá növekszik, és túlnőve mellkasán, szétroppant ja 
bordáit. Torkából riadt, rekedt kiáltás tört fel; bőröndjét 
és táskáját elejtve, két kezével rémülten a levegőbe mar



költ. Azután egyensúlyát vesztve megingott; még érezte, 
hogy ösztönösen oldalt fordított arca a betonhoz vágódik, 
még hallotta a körülötte keletkező izgatott morajt és a 
több irányból is feléje szaladó léptek zaját, aztán súlyosan, 
alaktalanul leomló homokfalként rázuhant a sötétség.

III.

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

A vasútállomáshoz közel eső orvosi rendelő gumilepedő
vel letakart heverőjén tért akkor magához. Az orvos idő
sebb, alacsony, köpcös ember volt; valamikor szénfekete 
haja erősen őszült, feje egyik oldalán (nem emlékszik hatá
rozottan, melyiken) sokkal inkább. Széles, szögletes arcá
ban volt valami bulldogszerű, ez azonban 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 magát; 
a tagjait leláncoló gyengeséget és a testét ellepő hideg ve
rejtéket néhány pillanattal később vette csak észre.

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

got. Mindig csak néhány percig tartott.
Az orvos nem felelt; elgondolkozva keskenyre szorította 

össze egyébként meglehetősen vastag ajkát, de ez éppen 
elég volt a szélhámosnak, hogy arcáról leolvassa a gon
dolatokat: „Hát ahhoz képest, hogy először történt, ép
pen elég csinos kis rohama volt.” Kétségtelenül valami



ilyesmit gondolhatott. 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 le
het, vizságljon meg. Szeretném tudni, mi a bajom. Sür
gősen tovább kellene mennem.

Az orvos egy ideig figyelmesen hallgatta a szívét. -  Nyil
ván egy kis szívbillentyűzavar... Persze, hosszabb, alapo
sabb vizsgálatra lenne szükség.

-  Mondja meg őszintén, komoly bajnak számít ez?
-  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 fürkészőn nézett rá. Az volt az érzése, félel

met sejt száraz ténymegállapításnak szánt megjegyzése mö
gött. Bátorító mosollyal válaszolt: -  Nohát, ijedelemre 
azért nincs oka.

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

van, ezzel a bajjal akár harminc évig is elélhet még. Hány 
éves?

-  Negyvenegy -  felelte, és ezúttal kivételesen igazat 
mondott.

-  Még fiatal. Akad olyan ember is, aki szívbajjal szüle
tett, mégis elég szép kort ér meg. Persze vigyáznia kell ma
gára.

-  Na és azt hogyan csináljam? -  Némi gúnnyal kérdezte 
ezt, majd túl kihívónak találva a megfogalmazást, hozzá
tette: -  Vagyis tulajdonképpen hogyan kellene élnem?

-  Hát úgy, ahogy ilyen esetben kell. Rendszeresen. Ke
rülje a megerőltetést és az izgalmakat. Mérsékelt dohány
zás és alkoholfogyasztás. És persze mérséklet a szerelem
ben is. Kiegyensúlyozott napi program.

-  Sajnos, a foglalkozásom ezt nem engedi meg. -  Szándé
kosan tért ki erre, csak hogy minél többet megtudhasson.



-  Mi a foglalkozása?
Először kereskedelmi utazót akart mondani, de még ide

jében meggondolta magát: -  Külkereskedelmi képviselő. 
Sokat utazom. Most is egy nagyon fontos megbízatást kell 
elintéznem Olaszországban.

-  Értem. Sajnos, attól tartok, valami kevésbé fárasztó 
beosztást kellene keresnie. Azonkívül pedig semmi esetre 
sem ajánlanám, hogy most folytassa útját. Néhány napig 
feltétlenül pihennie kell. Legokosabban tenné, ha vissza
fordulna.

A szélhámos erre nem tett határozott ígéretet; mindösz- 
sze olyasmit morgott, hogy majd meglátja. Elköszönt, és 
távozott a rendelőből.

Valóban, akkor arra gondolt, alaposan megfontolja, mit 
is tegyen, de azóta semmivel sem lett okosabb. Ugyan
olyan tanácstalan, mint közvetlenül azután, hogy ingatagon, 
kissé bizonytalan járással még, kilépett a rendelőből.

Az idő tíz óra körül járt, de még mindig nem kelt föl, ha
nyatt feküdt, cigarettázott; a füst élettelenül, szinte idege
sítő mozdulatlanságban lebegett fölötte; mereven nézte, 
mintha tanácsot akarna kiolvasni belőle.

Először arra gondolt, hazautazik, bejelenti, hogy rosz- 
szul lett, betegszabadságra íratja ki magát, azután, leg
alább 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 diplomá
ját is. Igaz ugyan, hogy egyszer látták már; miért kérnék 
újra? Lehet, hogy továbbra csalhatná őket, ki tudja, med
dig. Talán az egész hátralevő életét leélhetné anélkül, hogy 
bárki rájönne a titkára. Igen, lehet, hogy valóban így len
ne, csakhogy ő nem építhet talánra és lehetre. Ez nem az ő 
módszere, sohasem csinálta így; mindig igyekezett minden
nel előre számolni, s a legtöbb esetben számolt is. Legfel
jebb a betegséggel nem. De különben is, a visszafordulás 
vereséget jelen tene... Dacos elkeseredéssel arra gondolt, 
azonnal folytatja útját. Bármilyen legyen is a helyzet, sem
mit sem változtat eredeti elhatározásán. És nem változtat



életmódján sem; folytatja, amíg bírja, ha el kell esnie, hát 
essen el „fronton” inkább, az „első vonalban”.

Néhány percig a rögtöni továbbutazás gondolata foglal
koztatta, annyira, hogy szinte a következő pillanatban kész 
lett volna felkelni, és azonnal kimenni az állomásra. Az 
idő azonban még nem érkezett el erre, a vonat, amellyel 
útját folytathatta volna, csak délután fél háromkor indult, 
úgyhogy az indulás sietsége nem vethetett még véget ha
bozó tépelődésének. Néhány perccel később váratlanul 
egészen reménytelennek érezte helyzetét. Betegségének 
tudata egész valójából kiforgatta. Hajlott arra, hogy azt 
tartsa magáról, nem fél a haláltól, s ezért úgy vélte, első
sorban nem az életéért retteg, inkább az a felismerés za
varja meg, hogy mostantól kezdve újabb kiszámíthatatlan 
tényezővel kell számolnia. Nem annyira a tegnapi szívro
ham aggasztotta, még csak nem is az újonnan felismert 
szívbaja, inkább az, hogy bármely pillanatban veszély fe
nyegeti. Rádöbbent, hogy valami titokzatos fenyegetés lóg 
felette, bármikor lecsaphat rá, belejátszhat tervei kialaku
lásába, befolyásolhatja, módosíthatja vagy meg is hiúsít
hatja őket. Ha elrendez valamit, sohasem tudhatja, vég- 
hezviheti-e, befejezheti-e a játékot. Minden percben jöhet 
egy roham, és végezhet vele, vagy legalábbis egy időre le
döntheti a lábáról. És ami talán még rosszabb, segítségre 
szorulóvá teheti, kiszolgáltathatja az emberek irgalmának, 
mint tegnap is, azt sem tudja, kik emelték föl. Egyik perc
ről a másikra védtelenné válhat, mások segíteni akarásától, 
a jámborok könyörületétől függhet. Valósággal iszonyattal 
töltötte el a gondolat, hogy azoktól legyen kénytelen se
gítséget elfogadni, akiket mindig megvetett, és csak be
csapásra, kihasználásra érdemesített.

Ehhez hasonló problémákkal ezelőtt sohasem került 
szembe; a betegség lehetősége eddig alig foglalkoztatta. 
De miért is gondolt volna rá? Néhány jelentéktelen náthát 
vagy légcsőhurutot leszámítva, eddig mindössze kétszer 
volt beteg. Egyszer Párizsban három hétig feküdt tüdő- 
gyulladásban, más alkalommal egy bajorországi kisváros
ban nyomta a kórházi ágyat egy ideig, amikor egy viszony



lag szerencsés kimenetelű autókarambolban eltörte a síp
csontját. Érdekes, egyik esetben sem voltak hasonló aggá
lyai. Egészen természetesnek találta, hogy mivel bajban 
van, segítenek rajta. És különben is, megfizette a segítsé
güket. Hogy milyen módon szerzett pénzzel, az már 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, 
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, lesújtani kész ököltől 
úgysem tudná igazán kiélvezni már őket. Saját magát csap
ná be, ha így tenne, de hiába; másoknak képes hazudni, 
önmagának nem.

Verembe zuhantnak érezte magát, bekerítettnek. Meg
próbálta hidegen, könyörtelen illúziómentességgel szem
lélni helyzetét: úgy találta, csakis egyetlen lépés van hátra; 
az, amelyre az ellenség sohasem számít. Nem szabad 
elfelejtenie, hogy létezik vészkijárat is, egy, a környezeté
be vesző, alig észrevehető kis tapétaajtó, amelyre más nem 
gondol, de amely a beavatottnak egyetlen gombnyomásra 
feltárulhat, és járhatóvá teheti a titkos folyosót. Hiszen 
világos, hogy ha úgy érzi, nem érdemes tovább csinálni, 
félredob mindent. És nem érdemes, valóban nem; mor
zsákkal nem fogja beérni! Nem alkuszik meg; vagy min
dent, vagy semmit, pótlékra semmi szüksége, neki elsőren
dű áru kell. S az élet is áru, fogyasztási cikk; ha a minőség 
nem felel meg, vigye el az ördög! Úgy 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 ön
maga előtt. De aztán továbbhaladt, ott folytatta, ahol 
abbahagyta:

.. .Végül is, az öngyilkosság a legemberibb halál, talán 
úgy is mondhatná, egyedül emberi, mert csakis ember ké
pes rá. Ez az: az egyetlen emberhez méltó halál, mert láza



dás a beletörődés ellen. Hozzá, aki mindig lázadt, csakis ez 
a halál méltó; ha megtenné, nem tenne mást, mint amit ed
dig is tett: lelépne. Megszökne a veszély elől. A szökés 
pedig szintén lázadás; még talán érdekesebb is a küzdő, 
szembeszálló lázadásnál, mert csel, vigyor és káröröm is 
van benne. Káröröm az üldöző dühe miatt, hogy kicsú
szott a karmai közül, az a fajta öröm, ami a fölény érze
tét kelti, amit mindig keresett. Bár azt a fölényt, azt az 
utolsó kárörömöt már nem érezné. És azt sem tudja, tulaj
donképpen kivel vagy mivel szemben nyilvánulna meg. De 
hát ez nem is fontos. Amit már nem érez az ember, nem is 
lehet fontos többé.. .

Végsőkig elszívott cigarettája után rögtön újabbra gyúj
tott, majd úgy találta, túl meleg van a szobában. Felkelt, 
és kinyitotta az ablakot; egy-két pillanatig ott maradt, és 
arcát kitartotta az üdítőn cirógató szeptemberi szélbe. 
Azután visszament, és leült az ágy szélére. Most már ülve 
töprengett tovább:

. . .  És ha tényleg befejezi? Hát aztán. . .  ? Végered
ményben nem akármilyen élet végére tesz pontot. Egy gaz
dag, tartalmas életet hagy maga után, olyat, amilyen ke
veseknek jut osztályrészül. Mert igazán teljes csak a ka
landor élete lehet, bárhogyan tiltakoznak is ez ellen sokan. 
Csak olyan életet lehet teljesnek nevezni, amely mindenbe 
belekóstol, mindenünnen kiszívja a nektárt, minden más 
meghatározás csak süket duma. Ezt most akárkinek őszin
tén meg is mondaná. Olyan őszintén, amilyen őszinte az 
egész élete volt. . .

Egy pillanatig közel állt ahhoz, hogy hangosan felka
cagjon: Őszinte volt? Igazán? Nevetséges! De valahogy 
mégis így van: ez őszinte élet volt, habár csupa hazugság
ból állt. Minden hazugság egyetlen nagy őszinteség részét 
képezte. Ő azt tette, amihez kedve volt, és ez is egyfajta 
őszinteség. Hajlamai szerint élt. Ugyan hány ember mond
hatja el ezt magáról? Vagy talán mégsem helyes szó erre az 
őszinteség? Lehet, hogy valami más kifejezés inkább meg
felelne. De mindegy, elég a filozofálásból!. . .

Úgy érezte, eleven tetterő, pezsdülő cselekvési vágy kor



bácsolja fel. Régi ismerősként üdvözölte ezt az érzést: 
olyankor vett erőt rajta, ha valami új kalandra, új szerep
re készült. Külön szava is volt ennek az állapotnak a meg
nevezésére: „az ismeretlen előtt” . Ilyenkor mintha minden 
sürgette volna, ösztökélve, hogy mihamarabb belevesse 
magát a játékba. 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. Elő
ször úgy gondolta, ír Évának egy hosszú beismerő levelet, 
őszintén megvallva, kicsoda tulajdonképpen, de ugyan
akkor megjátszik valami hamis bűnbánatot is. El akarta 
hallgatni öngyilkosságának igazi okát, s úgy akarta beállí
tani a dolgokat, mintha minden a mardosó lelkiismereté
nek lenne következménye. Legyen a kép mégis szebb, mint 
a valóság; higgye legalább valaki, hogy tetteit megbánva, 
egész életét megtagadva halt meg, nem pedig azért, mert 
nem akarja megtagadni! A levélpapírt még ezzel a szán
dékkal tette maga elé, de nyomban ezután meggondolta 
magát, inkább az Interpol bácsi irodájának ír egy rövid le
velet, 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!
Nem lenne túl meglepő, ha kissé csodálkozna, amiért én 

írok Önnek. Ennek ellenére nem kívánom drága idejét túl 
soká igénybe venni, mindössze egy tévedést szeretnék el
oszlatni. Mint kézírásomból is láthatja, három évvel ez
előtt nem haltam meg, ahogy Ön, társaival együtt, bizonyá
ra még ma is hiszi. Mindmáig nemcsak zavartalanul éltem, 
hanem még azt is mondhatnám, hogy életem az utóbbi évek
ben már-már vészesen kezdett hasonlítani a becsületes em
berekéhez. Most azonban, sajnos, úgy alakultak a dolgok, 
hogy golyót kell röpítenem a koponyámba, s így Ön kény
telen lesz engem másodszor is elsiratni, azzal a sajnálatos 
ténnyel együtt, hogy nem akadtam horogra. Ha érdekli, üres 
óráiban kinyomozhatja, mivel is töltöttem az időmet, mióta



halottnak vélt. Ahhoz ugyanis sajnos túlságosan lusta va
gyok, hogy erre vonatkozólag adatokkal is szolgáljak Ön
nek. Szíves elnézését kérem ezért, s ismerve meleg, úgy is 
mondhatnám, atyai szívét, hiszem , hogy ezt nekem meg is 
bocsátja.

őszinte híve P. M.

Levelét befejezve azonban, szája keserű fintorba rán- 
dult. Sorait, szemtelen és csipkelődő hangjuk ellenére, kis
sé érzelgősnek ítélte. Rövid gondolkodás után levelét négy
felé tépve, új papirost vett elő, ezúttal alig néhány sort írt 
csak:

Kedves felügyelőm!
Szíves engedelmével közlöm Önnel, tévedett, amikor há

rom évvel ezelőtt arra a következtetésre jutott, hogy el
patkoltam. Nyilván őszinte örömére tudatom Önnel, hogy 
még mindig élek. Arra kérem, próbálja meg kideríteni, 
most hová megyek és mire készülök.

őszinte híve P. M.

Na igen, így sokkal jobb, állapította meg. így stílusos, 
így van összhangban az életével. Vagy a hajlamaival, ha 
úgy tetszik.

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

IV.

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

Letett szándékáról, hogy a szobában lövi főbe magát; 
ezt túlságosan sablonosnak ítélte, öngyilkosság egy hotel



szobában -  nem különösen érdekes, szinte tipikus eset. 
Majd inkább másvalahol. . .  Ezenkívül pedig miért vérezze 
össze az ágyneműt vagy a szőnyeget? Elvégre most már 
tekintettel lehet másokra is. Miért okozzon riadalmat, 
miért tegye ki a szálloda személyzetét a rendőrségi vizs
gálat zaklatásának? Inkább elvonul valahová, ahol senkit 
sem zavar, és ahol őt sem zavarják...

A város melletti folyó felől egy elbődülő hajókürt hang
ja vonta magára a figyelmét, eszébe juttatta a folyó létezé
sét, és egy régi képre emlékeztette, amikor körülbelül ti
zenhárom éves korában egyedül csatangolt a folyópart fü
zesében, és váratlanul egy akasztott emberre bukkant. Kis, 
görnyedt öregember volt, még függő helyzete sem tudta 
teljesen kiegyenesíteni. Nem is lógott igazán, inkább állni 
látszott; térde is egészen kicsit roggyant meg, csak ameny- 
nyire azt megfeszülő nadrágszíja engedte. Jól emlékszik, 
az első pillanatban nem is fogta fel igazán a helyzetet, né
hány másodperc múlva eszmélt rá csupán. Rettenetesen 
megrémült akkor, viszont most visszagondolva rá, úgy érzi, 
nem is volt olyan szörnyű, inkább a nyugalom és a tökéletes 
befejezettség benyomását keltette. Igen, egy elhagyott fo
lyópart talán a legmegfelelőbb környezet erre a célra. A 
legjobb, ha ő is így tesz. Kimegy a folyó partjára, valami 
eldugott helyre, fűzfák közé ... Persze nem köti fel ma
gát, 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 kertvendéglő, halászcsárda 

vagy ilyesmi a városon kívül, a folyóparton?
-  Van, több is.
-  Vigyen el a legjobb helyre ezek közül! Még ha messze 

is van, az sem baj.
Az idő délre járt; a nap perzselőn és vakítón árasztotta el 

sugaraival az utcákat, a mellettük elsuhanó házakat. Vagy



fél óráig tartott, amíg kiértek a városból, a kocsi ide-oda 
kanyargóit 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 kocsi
ban ülni, és szemét lehunyni. Talán ez lenne a legjobb -  
jutott eszébe egy pillanatra - ,  beszállni egy kocsiba, amely 
csak fut, egyre fut, és sehol nem áll m eg ...

A vendéglő közvetlenül a folyó közelében volt; a vizet 
azonban nem láthatta, mert a partvédő gát eltakarta előle. 
A nemrég épült modern, pavilonszerű épületet ideges, 
a szél minden rezdülését érzékenyen jelző nyárfák övez
ték; a teraszon tarka abrosszal letakart asztalok álltak. 
Alig néhány vendég ült körülöttük, de a szélhámos még így 
is igyekezett minél távolabb húzódni tőlük; az egyik sarok
ban, a terasz rácsos korlátja mellett foglalt helyet.

A hozzá siető pincértől egy adag rántott halat rendelt; 
ezt mindig nagyon szerette. Nyugodtan, megfontoltan evett, 
kicsit még élvezte is, hogy ilyen nyugodt tud maradni. 
Nem kell sietni, gondolta, ráér. Órájára pillantott. Dél
után fél négyig, nem, csak háromig, ad haladékot magá
nak. Utána két pohár vörös bort ivott; nem szándékozott 
leinni magát, a cselekvéshez tiszta fej kell. De egyébként 
sem volt soha különösebb hajlama az ivásra, ebben mindig 
mértékletes volt. Bár sok orgiában is részt vett életében, 
rendszerint még olyankor is józan maradt. Inkább a töb
biek részegségét élvezte, és hogy képes józan maradni. 
Ilyenkor érezte leginkább, mennyire mások fölött á ll... 
Később cigarettára gyújtott: a füst most szinte vidáman ka
nyargóit felfelé, határozottan, mintha előre kijelölt irány
ba törekedne. Végül fizetett és távozott. Felkapaszkodott a 
gát meredek, füves oldalán, majd túlsó felén leereszkedett 
az árterület sűrű füzesébe.

A partnak ez a része teljesen elhagyott volt, 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 
másik oldalán. A szélhámos megállt, úgy vélte, célhoz ér



kezett. Hát igen, kezdhetjük -  mondta magában. A leg
jobb lesz talán, ha belegázol a folyóba, hogy azután a tes
tét a víz elvihesse magával. Néhány lépést tett a víz felé, 
aztán valami eszébe jutott. Kabátja belső zsebébe nyúlt, és 
elővette a pénztárcáját. Kinyitotta, nézegette; meglehető
sen vastag pénzköteg volt benne, kár lenne magával vinni. 
Valóban, még talán örömet szerezhetne vele valakinek. 
Most már ezt is megengedheti magának. De kom olyan... 
miért ne? Utoljára egy kis nagylelkűség. Nem kell sajnálni 
a fáradságot. Végül is ráér. Valósággal megörült ennek az 
ötletének.

Visszafordult, újra a gát közelébe ment, s a pénztárcát 
a gát tetején végigfutó útra dobta. Aki először megtalál
j a . . .  Még talán meg is várja, hadd lássa, kit is ér a sze
rencse, hogy viselkedik. Mindig szerette megfigyelni az em
bereket, olyankor, ha azt hiszik, nem látják őket. Úgy van, 
ezt teszi. Végül is, r á é r . ..

Behúzódott a fűzfák közé, onnan kezdte az utat figyel
ni. így, alulról feltekintve csak egészen kis szakaszát tart
hatta szemmel. Jó ideig senki sem jött; többször türelmet
lenül az órájára pillantott. Határozottan meg volt győződ
ve, kívánja, bárcsak feltűnne már valaki, hogy utána 
mielőbb a „dolgára” indulhasson. Eszébe sem jutott felté
telezni, hogy a pénztárcával kapcsolatos ötlete csak az 
időhúzás kedvéért született meg benne. Amikor azonban 
mezítlábas, tizenöt év körüli fiú tűnt föl, egyik kezében 
szőlővel megrakott kosárral, ideges szorongást érzett. Vilá
gosan tudatára ébredt, azt kívánja, bárcsak ne venné észre 
a fiú a tárcát, csakhogy tovább várakozhasson. De ez a 
reménye nem vált valóra: a fiú megállt, talán egy másod
percig meglepetten nézett maga elé, majd kosarát a földre 
téve lehajolt, és felemelte a tárcát. Kinyitotta: arcán döb
benet, ijedtséggel vegyes öröm tükröződött; aztán óvato
san körülkémlelt, nem látja-e valaki, gyorsan ingébe csúsz
tatta, majd sietve tovább folytatta útját. A szélhámos mo
solygott, valami helyeslő cinkostársi érzés ébredt fel benne, 
de aztán váratlanul egészen új ötlete támadt: megtréfálja. 
Miért ne? Még egy utolsó, egészen rövid szerep csak ...



Sietve kapaszkodott fel a töltés oldalán.
-  Hé! -  kiáltott a fiú után. -  Állj csak meg! Hé!
A suhanc úgy tett, mintha semmit sem hallana; kissé 

meggyorsította 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 pénztár

cát!
-  Miféle pénztárcát?
-  Ne játszd a hülyét nekem! Azt hiszed, nem láttam, 

hogy éppen 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 

fényképet, ha nem hiszed!
Á gyerek elővette az útlevelet. Néhány másodpercig hol 

a fényképet, hol az előtte álló alakot nézte; arca csaló
dottá vált. Letörten visszaadta a tárcát. -  Nem tudtam, 
hogy a magáé -  mondta.

-  Na persze. . .  Jó lett volna egy kis talált pénz. Keresse 
a boldogtalan, aki elveszítette! Úgy kell neki, miért nem 
vigyáz jobban a holmijára! Ugye, így gondoltad?

-  Nem akartam megtartani. . .  el akartam vinni a rend
őrségre .. .

-  Akartad a nyavalyát! -  förmedt rá. Kissé élvezte a gye
rek zavarát. -  Ha nem jövök vissza idejében, bottal üthet
ném a nyomát.

-  Nem igaz. Én igenis el akartam .. .
-  Kuss! Elég volt a dumából, mert úgy kikészítelek, 

hogy... -  mondta még mindig nyersen. Aztán egészen 
váratlanul teljesen más arcot mutatott. -  No, mennyi kell? 
-  kérdezte cinkosan ráhunyorítva. -  Jutalmul, hogy meg
találtad ... Az előbb csak tréfáltam ... No, nyögd már 
ki, mennyit adjak!

-  Amennyit akar. . .



Hirtelen feléje nyújtotta a tárcát. -  N esze... az egész 
a tied . . .  Fogd már meg végre!

A fiú elképedve nézett rá. Keze tétován megállt a leve
gőben. Újra ijedtnek látszott.

-  Gyerünk! Meddig várjak még? Sietnem kell.
A fiú egészen elsápadt; elfehéredett arcbőre még feltű

nőbbé tette az álián meg a szája körül tüzelő pattanásokat. 
Szája kinyílt, de hang nem jött ki rajta.

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

-  De nekem nem kell!
-  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 miért ne lenne szüksége rá?
-  Magam sem tudom. Meguntam. Látod, ez az, megun

tam. Na, egy-kettő, vedd el!
-  Mondtam, hogy nem kell. Mit tudom én, mit akar ma

ga éntőlem.
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 
magát 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, keresztüllőlek. E gy ...

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 
fűzfák fölött, és loccsanva a folyóba hullott. A gyerek der-



medten állt; egész testében remegett. Úgy látszott, mintha 
szaladni akarna, de erre sem merte elszánni magát. A szél
hámos gúnyosan kérdezte tőle: -  No, most elhiszed már, 
hogy neked akartam adni? Most aztán sajnálhatod.

A fiú tágra meredt tekintete kimondhatatlan rémületet 
fejezett ki; néhány pillanatig még állt, aztán hirtelen esze
veszetten futni kezdett. A szőlővel telt kosár ott maradt az 
úton.

A szélhámos a fiú után kiáltott. -  Állj meg. A kosarad.. .  
- ,  de a fiú nem állt meg; eszeveszetten futott, sebesen do
bogó lábakkal, mint egy rövidtávfutó.

Sokáig nézett utána, amíg csak bele nem veszett a felka
vart porba. Azután a kosárhoz ment, kivett egy fürt szőlőt, 
és csipegetni kezdte.

Hát ez nem sikerült, gondolta, miközben újra lefelé 
ereszkedett a gát oldalán. Ezt a szerepét elrontotta. Nem 
ezt akarta, igazán nem. Túlságosan sokat komédiázott, 
fölösleges cirkuszt csinált, úgyhogy félresikerült, egé
szen más lett belő le ... De az a marha kölyök, az a mar
ha!. . .  Hogy lehet valaki ilyen állat? Megérdemelte volna, 
hogy agyonlője. . .  Ajka megrándult, torka görcsösen meg- 
vonaglott; néhány pillanatig azt hitte, zokogás készül kitör
ni 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, néze
gette. Érdekes, sohasem használta, ötlött fel benne, mindig 
csak a biztonság kedvéért vitte magával. És egyáltalán, so
se ölt em bert. . .

Egy pillanatra valósággal megörült ennek; annak bizo
nyítékát látta benne, hogy nem gazember tulajdonkép
pen . . .  Mert az élet, az mégis más. Az komoly dolog, arra 
mindenkinek joga van, a jámboroknak i s . .. Valószínűleg



nem is lenne képes valakit csak úgy kinyírni. Nyilván ezt a 
fiút sem tudta volna megölni, még ha akarta volna, akkor 
sem. Még a hülyesége ellenére sem. Pedig lehet, hogy ezt is 
ki kellett volna próbálnia, milyen érzés is embert ölni. Le
het, hogy ezzel is elmulasztott valam it... De most ölni 
fog. ő  maga lesz az első áldozat. De hogy ez milyen érzés 
is, sohasem tudhatja már m eg ...

Azután a tárból egy golyót csúsztatott a csőbe. Sohasem 
viselte csőre töltve a fegyvert, mindig attól tartott, szeren
csétlenség történhetik; valahányszor zsebre tette, megnéz
te, nincs-e véletlenül csőre töltve; néha ijesztő elevenség
gel képzelte el, hogy elsül a zsebében, és a golyó a combjá
ba vagy az oldalába fúródik. Közben eszébe jutott, hogy 
nagyon régen lőtt már, nem is emlékszik, mikor. Meg kel
lene próbálnia, működik-e ti 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 pilincké- 
zett. Emlékszik, néha órákon át el tudott így játszani. 
Nagyon ügyes volt; előfordult, hogy nyolcszor-tízszer is 
felszökkent a kavics a víz színéről. Vajon ha most megpró
bálná, sikerülne-e még? Nyilván nem úgy, mint régen; na
gyon kijöhetett már a gyakorlatból. Megpróbálhatná, de 
nincs kavics a keze ügyében; újra ki kellene mennie a part
ra, vagy lehajolni, és a vízben keresni... Aztán újra 
lőni szeretett volna. Néhány pillanatig arra gondolt, kilövi 
az összes golyót, egyet hagy csak meg. Számolni fogja a lö
véseket . . .  nyolcszor lőhet egymás u tán . . .  aztán még egy
szer . . .

De aztán letorkolta saját magát: Ostobaság! Ez megint 
csak időhúzás. Semmi értelme. Rég túl kellene lennie már 
az egészen. Meg aztán megtörténhet, hogy idegességében 
elvéti a számolást, s a döntő pillanatban a revolver üres 
marad. Az életösztön makacs és állhatatos, nehezen adja 
meg magát. Hátha éppen így akar a hátsó ajtón vissza
surranni. -  No gyerünk! -  szólt rá magára, ezúttal hango
san. Csak semmi tétovázás! Nem szabad félni, semmi az



egész! Új kaland, semmi más. Belépés az ismeretlenbe. 
Mindig ezt szerette legjobban.. .

Ezekben a pillanatokban közel állt ahhoz, hogy higgyen 
a halálon túli életben. Lehetetlennek érezte, hogy ezután 
már ne következzen semmi. Nem mennyországra vágyott, 
inkább egy új földi életre. Legjobb lenne újra születni, 
valami más bolygón vagy itt a földön, de egészen más 
helyen, ahol még sohasem járt. És egészen másnak, hogy 
mindent másképp érezzen. 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 is, akik szíven lövik magukat. 
Mert az sohasem biztos, mindig megtörténhet, hogy rosz- 
szul találja el magát az ember, valamelyik bordáján félre
csúszik a golyó, é s . . .

1964.



Kivégzésem 
pillanatai

Mire megérkeztek, jó ideje várok már rátok, nem lep 
meg a csengetés hangja. Nyitva van, kiáltom ki hangosan, 
cseppet sem csodálkozom, hogy az éjszaka kellős közepén 
kerül sor a látogatásra. Ezért is hagytam nyitva az ajtót, 
meg a lámpát is égve az előszobában, ne kelljen az ágyból 
fölkelnem. Ugyanezért égetem magam mellett is az ol
vasólámpát, hogy zavartalanul tájékozódhassatok, aka
dálytalanul férkőzhessetek hozzám. Mindjárt a bejára
ton kiszűrődő fénnyel is megnyugtatni igyekezve az érkező
ket: nem védekezem, nem kell tartanotok semmiféle csap
dától. Ámbár nyilván eleve tisztában vagytok vele, hogy 
tudom, előletek úgysem menekülhetek. Árulónak tekinte
tek ugyan, de naivnak bizonyára nem hisztek, még kevésbé 
gyávának. És annyira mindenképpen ismertek, hogy tud
játok, kihez jöttök: olyan valakihez, aki felkészült az íté
letére.

Nem mintha valóban árulónak is érezném magam. Már
mint a szó mélyebb morális értelmében, hiszen még azt sem 
tudom, létezhet-e olyan helyzet, amelyben ilyen érzés 
egyáltalán indokolt lehet, „áruló”, „árulás” , ugyan már, 
ezek a fogalmak jobbára a bűnbakkeresés szempontjából 
hasznosak, valójában azonban minden igazi tartalom nél
kül valók, vagy legalábbis elavultak, meghaladottak, akár
csak viszonyítási alapjuk, a hűség fogalma -  na és ahhoz, 
hogy árulónak, más szóval hűtlennek érezhessem maga
mat, feltétlenül tudnom kellene, mihez kellett volna hű
nek maradnom. Nem kihez vagy kikhez tehát. Hozzátok, 
elismerem, csakugyan nem maradtam az, sőt alighanem 
hátsó szándékkal is férkőztem be közétek, így akár kém 
is lehetek, de hát személy, személyek, csoport, önmagában



kevés az áruláshoz, ehhez valamilyen megvalósítandó, te
hát elárulható cél, „ügy” is kellene. Csakhogy nekünk -  
legalábbis most az ajtónyitást és a közeledő lépteket hallva 
nekem így tűnik -  semmiféle ügyünk sincs, nem is volt 
soha. Még ha ti hisztek is ennek létezésében és ezért ennek 
megfelelően is bántok el velem. Soha le nem tett eskünk 
szellemében, összetartozásunk belső logikájának megfe
lelően.

Még külön a te érkezésed is ennek felel meg. Mert már 
a lépteidről rádismerek, elsőnek is tűnsz fel az ajtókeret
ben. Nyomodban kísérőddel, egy jól megtermett fekete 
szakállas férfival, ismeretlen ismerősömmel, mondhatnám, 
mivel leginkább még arra a mindössze két-háromszor látott 
kosárlabda-edzőre hasonlít, akivel nem tudom, váltottam-e 
tíz szót, pillanatnyi, de természetesen ezúttal is végleges
nek hitt szeretőd barátjára, anélkül, hogy okvetlenül ő 
lenne -  arcvonásai legalábbis a legcsekélyebb jelét sem 
árulják el semmiféle ráismerésnek. Amennyiben tehát még
is ő lenne, láthatólag nem tartja szükségesnek ismerős 
voltára emlékeztetni; én sem, valójában nem is érdekel, 
kettőtök közül, mint sajnos mindig, ezúttal is te érdekelsz 
csak. Külön a szereped, az önként vagy kényszerűségből 
vállalt feladatod, mivel a hanyagul karodra akasztott fegy
ver félreérthetetlenül arra vall, hogy te leszel az íté
let végrehajtója. Csodálkozni inkább csak a fegyver jelle
gén csodálkozom: ahogy vadászmódra tartod, leginkább 
még a vadnyugati filmek jobbára lóhátról használt winches
terére hasonlít, pedig egy korszerű, szétszedhető és hege
dűtokban feltűnés nélkül szállítható géppisztoly sokkal 
inkább megfelelne céljának, gondolom mindjárt. Mielőtt 
az jutna az eszedbe, hogy amennyiben te választottad ma
gadnak, úgy ez tagadhatatlanul mindig is sokra tartott jó 
ízlésedre vall, úgy is, hogy nem takargatsz semmit, de úgy 
is, hogy mellőzni kívánod a szitává lövés szükségtelenül 
véres munkáját -  lehet hogy finnyásságból, de lehet hogy 
mert ismersz, tudod, hogy nem menekülök, kívánságodra 
akár mozdulatlanul is kész vagyok bevárni az ítélet végre
hajtásához elegendő egyetlen lövést. Kísérődnél nem lá



tok fegyvert, hacsak nem lapul a zsebében, nyilván lapul 
is, akár azért, hogy szükség esetén befejezze a munkát, 
végtére is úgy tudom, e téren kezdő vagy még, akár azért, 
hogy téged sakkban tarthasson. Vagy éppen leszámoljon 
veled, ha netán mégis meggondolnád magadat, csődöt 
mondana az akaraterőd, cserben hagynának az idegeid, 
mindegy, minek is mondjuk. Mert persze az sem véletlen 
(mint ahogy semmi sem véletlen itt), hogy ketten jöttetek: 
mindenképpen így kívánja ezt a feladat komolysága, ezt 
követelik a konspiráció, a „ne bízz meg senkiben” köte
lező szabályai általában is, na meg, kissé talán fellengző
sen szólva, külön az életemben betöltött szereped is, túl 
azon, hogy egy ideig a feleségemnek mondhattalak, ez ta
lán nem is éppen a legfontosabb, elvégre egy kapcsolat 
törvényessége nem jelenti annak feltétlen szorosságát is, 
sokkal inkább döntő itt -  s ezzel csoportunk valamennyi 
tagja többé-kevésbé tisztában is van -  hogy kapcsolatunk
nak az a szorossága, amit egy időben ki tudja miért, mind
ketten szükségesnek tartottunk a törvényesség pecsétjével 
ellátni, annak közös megegyezéssel történő felszámolása és 
sokbani átminősülése után is fennmaradt, sorozatvetőként 
üzemelő szeretőcseréid, sőt alighanem akaratod ellenére 
is. Nyilván, hogy akaratod ellenére, ami mindjárt azt is 
megmagyarázná, miért vállaltad önként az ítéletvégrehaj
tást, vagy ha mégsem önként vállaltad, azt magyarázza 
meg, miért tartották a többiek szükségesnek vele téged 
megbízni. Lehet hogy némi vonakodásod ellenére, de még
is összhangban hajlamaiddal. Legalábbis én nemegyszer 
gondoltam már rá, hogy te, ha „emberedre akadnál” , 
képes lennél lábujjhegyen járni körülötte, visszafojtott 
lélegzettel figyelni, amint dolgozik, vagy inkább „munkájá
ba mélyed”, hogy ne mondjam „temetkezik” , esetleg pat
riarchálisán mediterrán alázattal mosni meg a lábát, ha 
úgy kívánja, elszenvedni fizetségül járó ütéseit és rúgásait 
is. Ugyanúgy ahogy lehetnél akár ünnepelt operett-prima
donna is, például a századforduló táján, akinek arannyal 
áttört cipőcskéjéből részeg huszártisztek isszák a pezsgőt, 
mint ahogy lehettél volna, valamivel korábban, Aszpázia



is, Periklészé, az államférfié, orgiák főszereplője, Kleopát
raként, Pompadourként, Marié Antoinette-ként mámoro
sán kiáltva „utánam az özönvíz!”, de viselhetted volna Iza
bella hercegnő mind koszosabb ingét is, fogadalmadhoz 
híven az ostromlott vár elestét várva, képes lettél volna 
csonttá aszni a böjtöléstől, átadni magad a legképtelenebb 
önsanyargatás gyönyöreinek, üdvösség reményében csó
kolni bélpoklosok fekélyeit, égi hangokat hallani, kiüt
köztetni testeden a stigmákat, Jeanne d’Arcként vezetni 
győzelemre hadseregedet és utána szűzen (!) máglyára 
menni, Charlotte Corday-ként számolni le Marat-val. Vagy 
éppen robogó autóból tüzelni golyószóróval a kiválasztott 
célra, benzinnel önteni le magad, eleven fáklyává válni, 
merő altruizmusból helyezni el pokolgépeket áruházakban, 
vasútállomások csomagmegőrzőiben, szuperszónikus gé
pek poggyászterében, beülni egy többszáz kiló dinamit- 
tal megrakott teherautó volánja mellé. Lehazudni az ég
ről a csillagokat vagy meghalni az igazságért -  aszerint, 
hogy fékezhetetlenséged számára az éppen adott személy
ben vagy csoportban testet öltő külvilág milyen szerepet 
kínál. Mert valójában mindezek híján teremted csak meg 
magadnak azt a permanens felfokozottságot, amit kérész
életű szeretőid külön-külön nem, de összességükben (egy
másutániságukban és sohasem párhuzamosságukban, ami 
roppant fontos) nyújtanak neked. Úgyhogy amit most 
vállaltál, végre feladat a számodra, egyfajta beteljesülés... 
És ha meggondolom, a többiek is, bizonyára ők is így van
nak ezzel. Lévén csoportunk olyan „ügy nélküliek” formá
lisan soha meg nem alakult gyülekezete, sejtje, vörös, na
rancs, sárga, zöld, kék, ibolya vagy éppen püspöklila bri
gádja, akik cél, feladat, megbízatás, egyszóval ügy nél
kül, kegyetlenül szenvednek. Magától értetődő hát, hogy 
valamennyien kapva kapjanak az ügyemen, azt tegyék meg 
a maguk ügyévé. Mármint hogy megbüntessenek árulá
somért.

Mert amint feltűntök az ajtóban, egyszerre az árulásom 
mibenléte is nyilvánvaló előttem. Az is, hogy okod van a 
bosszúra: végtére is én jó néhány írásomhoz használtalak



fel modellként, egynéhányat meg is jelentettem közülük, 
na meg másokról is írtam még a csoportbeliek közül. An
nak megfelelően, hogy kapcsolatunk folyamán, ideértve 
annak legmagasabb hőfokra beállított szakaszát is, én té
ged szüntelenül tanulmányoztalak, boncasztalra fektette
lek, elemeidre szedtelek, mikroszkóp tárgylencséje alá 
helyezhető hártyavékony metszeteket készítettem belőled, 
s többé-kevésbé, aszerint, mennyire voltak érdekesek szá
momra, ezt tettem a többiekkel is. És hát megbocsátható-e 
vajon, hogy valakinek, aki maga is ügy híján tagja az ügy 
nélküliek brigádjának (nevezzük csoportunkat ennek ta
lán) a maga külön ügye mégis meglegyen? Nyilván nem. 
Még ha nekem a magam külön ügyét, bármennyire meg
bocsáthatatlan legyen is ez számotokra, eszemben sincs 
bűnnek érezni. Miért érezném? Azért mondjak le talán a 
magam külön ügyéről, amiért ti képtelenek vagytok a 
magatokéra rátalálni? Amiért ügy nélküliek vagytok, hogy 
ne mondjam, ügyetlenek, ügyefogyottak. . .  Bűnösnek te
hát nem érzem magam, de ártatlannak sem. Inkább olyan
nak csak, akinek elkerülhetetlenül a bűnbak szerepe jutott.

Ezért is érzem magam mintegy a saját ügyemen kívül
állónak. Legcsekélyebb indíttatást se fedezve föl magam
ban a menekülésre.

Szia, megjöttünk, hallom közben a hangod, bársonyosan 
meleg, mint mindig. Pontosabban szólva, mint többnyire, 
ha engem köszöntesz, azt a megkülönböztetett bánásmódot 
fejezve ki most is, ami mindenekelőtt alighanem a magam 
külön ügyének szól és szólt mindig is, tehát az árulásom
nak, amiért most meg kell bűnhődnöm. Sziasztok, köszö
nök vissza, nem is erőltetve különösebben a barátságos 
hangot, inkább magától találok rá, mire első pillantásra 
marconának tetsző kísérőd is kivillantja egészséges fehér 
fogait sötét szakálla keretéből. Mégiscsak a kosárlabda- 
edző, gondolom, sőt az is felmerül, hátha most ő a szere
tőd, elvégre a barátjáról néhány hete hallottam ugyanezt, 
azóta a kép változhatott is -  egy-két pillanatig ez érdekel 
a legjobban, sokkal inkább a várható leszámolásnál. Aztán 
az jut eszembe, mégiscsak illene, hogy felkeljek, elétek



menjek, félütemnyi lemaradással érzékelem csak, hogy 
erre most képtelen vagyok, valósággal bénultnak érzem 
jnagam, anélkül, hogy állapotomat a félelemmel magya
ráznám. Semmiképp se, állapítom meg, inkább csak semmi 
értelmét sem látom megmozdulni egy olyan aktushoz, ami
nek végkifejlete ismét csak fekvő helyzet lesz.

Ne haragudjatok, hogy nem kelek föl, kérek is elnézést 
mindjárt. Nem, dehogy is, maradj csak, mosolyodsz el meg
értőén, szinte melegen, úgy csináljuk majd, ahogy a leg
könnyebb neked. Még mindig az ajtóban vagy, most in
dulsz felém, a másik helyeslőleg bólint, továbbra is ba
rátságos mosolyában az együttérzés megnyugtatni igyekező 
bagatellizálással keveredik, aztán megkérdez, szükséged 
van-e a segítségére. Kösz, hárítod el, azt hiszem egyedül is 
megy. Ugye, Robikám, minden rendben lesz, fordulsz az
tán hozzám, de ha úgy gondolod, hogy szükség lesz rá, le
foghat, mondd meg nyugodtan. Ugyan már, válaszolom, 
igazán rendes vagy, feleled, tudtam, hogy számíthatok rád. 
És hát ez a kettőnk dolga, igaz?, érinted meg aztán könnye
dén az arcomat hozzám érkezve, de közben futólag hátra 
pillantasz, úgyhogy megjegyzésed valójában mindkettőnk
nek szól. Akkor én talán kint is megvárhatnálak, feleli 
amaz, barátságos baritonja most mintha egy kicsit ér- 
desebb lenne, ugyan már, ne légy gyerek, hangodban most 
mintha ott bujkálna egy csöppnyi ingerültség is, nem arról 
van szó, mintha zavarnál... Mégiscsak a szeretőd, merül 
fel újra, hamarosan be is vallód majd, illetve egy idő múlva 
nyilván úgy kezdesz majd beszélni róla, mintha említetted 
volna már, azaz kezdenél bizonyára -  amennyiben valami
lyen előre nem látott esemény folytán az utolsó pillanatban 
változás állna be a mai programban. De talán le is ülhetnél, 
szólsz hátra hirtelen, miközben magad is helyet foglalsz az 
ágyam szélén, remélem, semmi kifogásod, hogy utólagos 
beleegyezéseddel hellyel k ínáltam ... Amaz nem ül le, ha
nem a fal felé fordulva egy képet kezd el tanulmányozni, 
inkább a pillanatnyilag kívülrekedtek zavarával, semmint 
valóságos érdeklődéssel. Nem ellenszenves, nem is igazán 
ellenséges, de ha mégis menekülni akarnék, veled szemben



aligha számíthatnék a segítségére, állapítom meg, mielőtt a 
tekintetem visszatérne rád.

Valójában a hangoddal fordítasz újra önmagad felé. A 
hangoddal, amely ezután még inkább halkra, bizalmasan 
duruzsolóra vált, most nekem szól csak, puha vattacsoma
golásként ölel körül, ezerfélének megismert tekintetednek 
melegséget árasztó változatát kapcsolod be, szemed kékje 
sötétté mélyül, máskor megfigyelt tárgyilagos szürkéjével 
vagy támadó zöldjével szemben. Mialatt megkérded, jól 
vagyok-e (kösz, a körülményekhez képest jól, válaszolom), 
majd aziránt érdeklődsz, rég várom-e már, hogy megjöjje
tek. Nem, válaszolom, amint látod, kibírtam, de mivel kez
dettől fogva tudom, hogy jönni fogtok, jöhettetek volna 
előbb is. Jaj, Robikám, hát sehogyse ment, hidd el, hogy 
nem ment, pedig annyiszor készültem már, jobban mondva 
készültünk (mégiscsak a szeretőd) borzasztó, hogy sehogy
se sikerül hozzád eljutni, meg hát most is rohanok, pedig 
úgy meg tudnék ülni most nálad, ki kellene egyszer beszél
getni magunkat, annyi mindent tudnék mesélni. Te, azért 
egyszer m ajd ... Sajnos most, nyúlsz aztán a valamivel 
előbb (pontosan nem tudom, mikor) mellém fektetett win
chester után, a másik diszkréten sürgető köhintésére 
(persze hogy a szeretőd), időközben átsétált a szoba túlol
dalára egy másik kép elé, de azért csak mondd meg nyu
godtan, hogyan szeretnéd. Ha arra gondolsz, hogy fejbe-e 
vagy szívbe, hát nekem igazán mindegy, felelem, amikor 
meg tovább erősködsz, hogy mondjam csak, mert neked 
ugyanúgy mindegy lehet, egyszerre bosszúság fog el. Talán 
mert mindig is a fejet tartottam a fő testrésznek, meggyő
ződésem szerint joggal, a többi arra való, hogy a fejet hor
dozza, táplálja, információkkal, élményekkel lássa el, nyil
ván ezért is, hogy számomra a lőfegyverrel való kivégzés 
egyenlő a főbelövéssel, elvégre a csapást a főerőkre kell 
mérni. Ennyire igazán ismerhetnéd az ízlésemet, monda
nám hát, aztán mégis arra gondolok, miért ne igazodhatnék 
én a tiedhez: szívbe talán stílszerűbb lenne. Én is erre gon
doltam, mosolyodsz el, ajkad puhán érint meg, mielőtt arra 
kérnél, gomboljam ki a pizsamámat, homlokod koncent



ráltan ráncolod, ujjaid a bordáimat számolják, nem hiába 
voltál orvostanhallgató is egy ideig, még a winchester csö
vét is úgy illeszted fölém hajolva a mellemre, mintha szte
toszkóp lenne, pár centi hézagot azért hagyhatnál, nemcsak 
a fém kellemetlen hidege miatt, hanem mert felülről a tu
sára nehezedve úgy nekem feszíted, hogy szinte fáj is. Mi
csoda nevetséges, avult egy fegyver, gondolom már-már 
dühösen, honnan is szedted, nyilván ezt is eredetieskedés- 
ből választottad, pedig leginkább mégis egy hangfogós 
pisztoly illene ide, de hát hiába, ez már csak így van, 
a valóságba mindig is becsúszik néhány esetleges mozzanat, 
oda nem illő elem -  akárcsak az álomba is. Álomnak mel
lesleg ez az egész nem is lenne úgy igazán lidérces, inkább 
mérsékelten hátborzongató csak, talán enyhén giccsbehajló 
is, ámbár ha túllendülhetnék a most következő kritikus pil
lanaton, ha valahogy kicselezve ezt a helyzetet, átsurran
hatnék a lét túloldalára, kellő rutinnal ezt akár semlegesíte
ni is lehetne, úgyhogy...

1985.
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