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Két elbeszéléskötet és egy
regény jelzik Varga Zoltán írói
útját, amely első könyvének,
A kötéltáncosnak megjelenése
( 1963) óta a szüntelen erő
södés, a mind határozottabb
céltudatosság jegyében áll. A
Várószobában összegyűjtött el
beszélései hangban úgyszólván
alig ütnek el régebbi írásai
tól, írói állásfoglalása azonban
egészen új, nemcsak a szerző
eddigi munkásságához mérten,
hanem — merjük állítani —
új jelenség a jugoszláviai ma
gyar irodalomban is.
A Várószobába foglalt ki
lenc elbeszélés stílusa, nyelve
egyszerű, mentes minden sal
langtól, a történetek nagyrészt
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A VÁRÓSZOBA

Kárász egy reggel arra ébredt, hogy oldalában
nem túlságosan erős, de kellmetlenül szúró fájdal
mat érez. Kezdetben nem tulajdonított néki különö
sebb fontosságot, már csak azért sem, mert később
alábbhagyott — egynémely percben szinte alig érezte
már — , de amikor másnap reggel a fájás újra
s az előbbinél erősebben jelentkezett, elhatározta,
felkeresi a lakásához legközelebb eső orvosi rende
lőt. Egyébként nem aggódott túlságosan, jelenték
telen dolognak tartotta az egészet. Inkább bosszan
kodott: bár közel járt már a hatvanhoz, eddig úgy
szólván sohasem volt beteg, s így a szúrást elsősorban
tapintatlan molesztálásnak, sőt felháborító pimasz
ságnak fogta fel, mintha kifejezetten a bosszantására
jelentkezett volna, de legfeljebb csak kissé kizökkent
heti a kerékvágásból.
A rendelőben azonban kellemetlen meglepetés érte.
A kis fekete bajuszos, egyébként elég egykedvűnek
ható fiatal orvos ugyanis a vártnál jóval hosszabb
ideig hallgatta és kopogtatta a mellkasát, majd mikor
befejezte, s Kárász már azt hitte, csak a receptírás
van hátra, váratlanul kijelentette, hogy az eset kór
házi kivizsgálásra szorul.
— Sajnos mindenképpen szükségesnek mutatkozik,
— mondta Kárász tiltakozására, aki abban a hiszem
ben, hogy az orvos csupán kényelemszeretetből vagy
a felelősségtől való félelmében választotta ezt a meg
oldást, először megpróbálta más elhatározásra bírni.

— Ijedelemre különben nincs ok — tette aztán hozzá
páciensének arcára pillantva, hivatásának kelléktárába
tartozó megnyugtató hangon. — Nem valószínű, hogy
igazán komoly dologról van szó, de hát kissé rejtélyes
esetnek látszik. És megnyugtathatom, a lehető legjobb
helyre küldöm. A hetes számú belgyógyászati klini
kára, Nagy professzorhoz.
Utolsó szavait valahogy különös nyomatékkai
mondta, mint aki arra számít, hogy a professzor
nevét ismerősnek találja, úgyhogy Kárász, kinek szá
mára a név különben semmit sem mondott volna,
aggodalommal vegyes kíváncsisággal megkérdezte:
— Ki ez a Nagy professzor? Csak nem tüdő
specialista? — Tekintve, hogy a baj a jelek szerint
valahol a mellkasában fészkelt, logikusnak érezte ezt
a feltevést.
— Az is meg minden — felelte az orvos moso
lyogva. — Nagy professzor ugyanis minden beteg
séghez kitűnően ért. Azt is mondhatnám, valamennyi
betegség specialistája, ha ugyan ez a meghatározás
nem tűnik fel kissé ellentmondónak. Korunk egyik
legnagyobb, ha ugyan nem legnagyobb orvosa, s
mondhatom, különleges szerencséjének tekintheti, hogy
őhozzá utaltam . . . Tehát ezzel a beutalással holnap
reggel nyolcra szépen elmegy a hetes számú belgyó
gyászati klinikára . ..
A rendelőből meglehetősen gondterhelten távozott.
Az orvos szavai cseppet sem hatottak rá megnyugtatólag, sőt aggodalma csak most kelt életre igazán.
A fiatalember viselkedését rejtélyesnek és kétértel
műnek találta; különösen azt érezte lehetetlennek,
amit Nagy professzorról, mint minden betegség spe
cialistájáról mondott. Nem érdeklődött soha különö
sebben az orvostudomány iránt, annyira azonban
mégis tisztában volt a helyzettel, hogy tudja, mind
jobban és jobban szakágakra oszlik, s így ez a válasz
már csak ezért sem vehető komolyan. Hacsak nem
értendő valahogy képletesen, rejtett példálózgatásnak,
mert ebben az esetben igen súlyos dolgokat jelent
het . . . Igaz viszont, hogy az orvos maga is felhívta

figyelmét megjegyzésének ellentmondásosságára, ez
azonban csak részben nyugtatta meg, sőt sokszor
még mintha ez a tény fokozta volna aggodalmát,
hiszen ez úgy hatott, mintha az orvos egy nagyon
is nyílt és túlságosan is átlátszóra sikerült célzást
szeretett volna visszaszívni. Némely pillanatban ki
mondottan riadalmat keltőn nyilallott beléje a fel
tevés, hátha Nagy professzor valami - olyan, egészen
különleges feladatkörben működő orvos, aki elé
csakis a reménytelen esetek kerülnek, ezt a feltevését
azonban nyomban hisztérikus rettegésből fakadó, egy
ben nevetséges képtelenségnek találta, hiszen ilyen or
vos létezéséről sohasem hallott még. Meg hát hogyan
is létezhetne, a reménytelen eseteknek ugyan mi
szükség specialistára? . .. Végül aztán azzal nyug
tatta meg magát, hogy az orvos, aki megvizsgálta,
fiatal és felelőtlen („mint a mai fiatal orvosok álta
lában” ), megengedhetetlenül kiskorusító módon bánt
vele, s kényelemszeretetből, hogy a hosszabb magya
rázatot elkerülje, adott ilyen pontatlan, általánosító,
sőt mondhatni komolytalan hangú felvilágosítást. Némi
leg nyugtalanítónak találta azonban a hetes számú
belgyógyászati klinikát is, mivel eddig csupán három
ról tudott, bár nem találta lehetetlennek, hogy ez
mindössze saját tájékozatlanságából kifolyólag van
így. Hogy a dolgok végére járjon, a nap hátralevő
részében többeknél érdeklődött, ám Nagy profeszszorról és a hetes számú belgyógyászati klinikáról
senki sem hallott még. Különös módon, ez vala
mennyire megnyugtatta: úgy vélte, Nagy professzor
mégsem lehet olyan hírneves orvos, ahogyan azt
a rendelőorvos állította, mert ez esetben valaki csak
hallott volna már róla, s következésképp, baja sem
lehet annyira súlyos, mint ahogy azt első ijedelmében
hitte. Teljesen indokoltnak vélte ugyanis feltevését,
hogy egy valóban világhírű orvosprofesszor semmi
képpen sem foglalkozik jelentéktelen, mindennapos
nyavalyákkal, s így nagyon valószínűnek hitte, hogy
a betegségek súlyossága egyenes arányban áll a velük
foglalkozó orvosok hírességével. Bármilyen változó

is volt azonban hangulata, külsőleg semmiképpen sem
mutatta ki szorongását, sőt látszólag annyira nyugodt
volt, hogy odahaza könnyed fellépésével még fele
sége hirtelen felébredt féltő aggodalmát is sikerült
eredményesen leszerelnie.
Másnap viszont csakugyan nyugodtan ébredt.
A szúrás csak alig érezhetően jelentkezett, s a klini
kára így inkább csak ,,a rend kezvéért” ment el,
sőt odafelé több ízben fel is tette magának a kérdést,
nem lenne-e talán okosabb visszafordulni. Több mint
valószínűnek látta, hogy valóban csak valami semmi
ségről van szó, ami nyilván magától is elmúlna, de
mert kezében volt a beutaló, s rendszerető ember
volt, mégis helyénvalónak érezte, ha elmegy: így
legalább végleg megnyugszik, bizonyosságot szerez
róla, hogy az egész csak vaklárma volt. A hetes számú
belgyógyászati klinikára különben meglehetősen sokára
jutott el; a taxi jó ideig kanyargóit vele a kórház
negyed parkokkal körülvett, szétszórt pavillonjai kö
zött, maga a sofőr sem tudta pontosan, merre is
keresse az épületet, s így többször is kérdezősködniük
kellett, amíg végre rátaláltak. Pedig feltűnően nagy,
modern, de komorra sikerült épület volt; Kárászt fő
képpen arányai hökkentették meg. Belülről sem igen
hatott meghittebbnek, a túl tágas, visszhangzó elő
csarnokban meglehetősen elveszettnek érezte magát.
Egy ott lézengő fehér köpenyes, fehér sapkás fiatal
ember, aki valami ápolófélének látszott, végül is egy
tolóablakhoz kalauzolta. Szívélyes hangon még fel is
világosította, hogy itt sorszámot kap, és csak ezután
léphet a várószobába.
— Vizsgálatra? — kérdezte a tolóablak mögött
ülő rövid nyakú, szintén fehér köpenyes, joviális
arcú hivatalnok, mikor beutalóját átnyújtotta. — Nem
lesz ez egy kicsit korán? — Arcán mintha egy pa
rányi, bizalmaskodó mosollyal leplezett szánakozás
tükröződött volna.
— Azt mondták, nyolckor kezdődik a rendelés —
felelte Kárász órájára tekintve, s hirtelen, maga sem

tudva miért, egy pillanatra valami ijedségfélét érzett.
— Fél nyolc elmúlt már.
A hivatalnok arcán félreértést eloszlató kifejezés
jelent meg.
— Na nem úgy gondoltam. . . Hanem hogy a
maga számára ; . . — De aztán váratlanul más kife
jezést Öltött, s egy pillanatnyi hallgatás után hozzá
tette: — De hát ez lényegtelen. És különben sem
tartozik rám . . . — Aztán sietve nyújtotta át a sor
számot.
Kárász örömmel állapította meg, hogy a hatos szá
mot kapta.
— Ügy látszik, valóban elég korán érkeztem —
jegyezte meg előbbi kis ijedelméből fellélegezve. —
De legalább hamar végzek.
— Az attól függ . . . — válaszolta a másik bizony
talan hangon, majd hirtelen zavartan maga elé pillan
tott, és természetellenesnek tűnő buzgalommal az
előtte heverő, még gazdátlan számokat kezdte ra
kosgatni.
Megújuló szorongással lépett a várószobába, amely
mind tágasságával, mind pedig nem várt népességé
vel meglepetésként hatott rá: meglehetős elképedéssel
észlelte, hogy a helyiségben legalább húszán ülnek
már. De a berendezést szintén szokatlannak találta:
nem csak székek és padok, hanem mint valami ven
déglőben vagy klubhelyiségben, abrosszal letakart asz
talok is álltak itt; mellettük társalgó, újságot olvasó,
keresztrejtvényt fejtő, sakkozó, kártyázó, sőt iszogató
és falatozó emberek ültek; férfiak és nők körülbelül
egyforma számban voltak képviselve. Meghökkenve
vette észre, hogy poharakkal és szendvicsekkel teli
tálcával a kezében még egy fehér kabátos pincér is
sürgölődik körülöttük; a szoba levegőjét valami régi,
közismert keringő halkan hullámzó dallama töltötte
be, mely, mint rövid körülpillantás után megállapí
totta, a helyiség túlsó végében álló zenegépből áradt.
A szoba egyik sarkában két biliárdasztal számára
is jutott hely, erre az időnként jól hallatszó golyó
csattogás hívta fel a figyelmét. Ahogy tekintete végig-

siklott a várakozó páciensek vagy talán inkább szóra
kozó vendégek során, az első pillanatban úgy tűnt
fel neki, csupa öregember, sőt aggastyán közé került,
de aztán észrevette, elég szép számmal akadnak nála
fiatalabbak, sőt elvétve — főleg sápadt, beteges kül
sejű — egészen fiatalok és gyermekek is. A beszél
getők feltűnően csendesen társalogtak, csevegésük
hangja halk duruzsoló dünnyögésként zümmögött a
zene felszíne alatt, mely fölé csak elvétve szökkent
fel egy-egy hangosabb (néha artikulátlannak, idiótikusnak ható) nevetés, köhögés vagy hangosabb, inge
rült felkiáltás. Az egész valahogy úgy hatott, mintha
a jelenlevők a helyiség vendéglői-kávéházi jellege elle
nére sem feledkeznének meg róla, hogy orvosi rendelő
várószobájában ülnek, sőt mintha tudatában lettek
volna a figyelmességnek, mely számukra ilyen lakályos
formában rendezte be a várószobát, s eltökélték volna,
hogy semmiképpen sem fognak a nekik nyújtott le
hetőségekkel visszaélni, bár Kárász azt sem tartotta
kizártnak, hogy a viszonylagos csendnek csupán
a várakozók beteg volta az oka, vagy pedig valami
előírásnak, zajongást tiltó rendelkezésnek engedel
meskednek, már csak azért is, mert a társaság cseppet
sem látszott valami magas kulturális szint szerint
válogatottnak; munkás- és parasztkülsejű embereket
éppúgy láthatott közöttük (sőt talán ezek voltak
túlsúlyban), mint első pillantásra felismerhető értel
miségieket. Ez a halkan zsongó, befelé fordult csend
egyébként Kárászra meglehetősen nyomasztóan, sőt
riasztóan hatott. Furcsállotta az egészet, s ha a bejá
rati ajtó felett nem látta volna a „várószoba” fel
iratú táblát, bizonyos lett volna benne, hogy vélet
lenül rossz helyre nyitott be.
Néhány percig tanácstalanul tekingetett jobbrabalra, abban a reményben, hátha, mint eddig is tör
tént, ezúttal is felbukkan valaki, aki felvilágosítással
szolgálhat, de miután be kellett látnia, hogy erre
hiába vár, úgy döntött, legokosabb lesz, ha egyszerűen
úgy viselkedik, mintha csakugyan vendéglőben volna,
és üres asztalt próbált találni magának. Ilyet azonban

hiába keresett: a terem (mert valójában ez volt rá
a leginkább megfelelő elnevezés) ugyan még koránt
sem volt zsúfoltnak nevezhető, mégis minden asztal
mellett ült már valaki; némi ingerültséggel látta be,
hogy kénytelen lesz valakitől engedélyt kérni, ossza
meg vele asztalát. Bizonytalanul pillantott körül, nem
szeretett volna kellemetlen asztaltársakkal össze
kerülni; végül aztán két tekintélyes külsejű, fehér
szakállas, nála legalább tizenöt évvel idősebb öregúr
mellett döntött. Amikor feléjük indult, a két öreg
lopva felpillantott újságjából, szemükből Kárász vitat
hatatlan érdeklődést látott feléje sugározni, ahogy
azonban közelebb ért hozzájuk, érdeklődésüket lát
hatóan leplezni, sőt talán elfojtani igyekezve, ismét
újságjaik fölé hajoltak. Ennek ellenére mégis elszán
tan hozzájuk lépett: érdeklődésére, hogy helyet fog
lalhat-e asztaluknál, tartózkodó szívélyességgel ki
mondott igennel válaszoltak. Kárász természetesen
számított rá, hogy előbb-utóbb több dolog után érdek
lődik majd asztaltársainál, hiszen a várószoba sajátos
jellege nem kis mértékben érthetetlen volt szemé
ben, egyelőre azonban helyesebbnek látta, ha maga is
újságját veszi elő. Nem tartotta ugyan valószínűnek,
hogy akár egy sort is képes lesz megérteni abból,
amit olvas, mégis szerette volna leplezni nyugtalan
ságát, és Jlegalább nem mindenki előtt nyilvánvalóvá
tenni teljes tájékozatlanságát. Amikor azonban a pin
cér váratlanul az asztalnál termett, s érdeklődött,
parancsol-e valamit, teljesen megfeledkezett különben
is értelmetlen elhatározásáról. Eszébe jutott, hogy
alig valami pénzt hozott magával.
— Ha szabad kérdezni — érdeklődött — , mibe
kerülnek itt ezek a szolgáltatások? Ilyesmire ugyanis
nem számítottam, s az a helyzet.. .
A fekete hajú, barnás arcbőrű fiatalember megnyugtatólag mosolygott rá:
— Csak tessék nyugodtnak lenni. Intézményünk
mindenben díjmentesen áll pácienseink szolgálatára.
Amennyiben tehát parancsol valam it. . .
— Üjonc? — kérdezte a két öregúr közül a tes

tesebb, hosszabb és ápoltabb szakállú, újságjából fel
ütve szép, magas és sima homlokú fejét, amikor
a pincér egy pohár hideg sör ígéretével távozott.
Kárasz, egy pillanattal később, maga sem értve,
miért nem fogta fel azonnal a kérdés értelmét, kissé
zavartan kérdezte:
— Tessék? — hangjában egy kis ijedtség rezdült.
— Ügy értem, először jár itt?
Az öregember arcán megértés tükröződött, s ez
kissé feloldóan hatott rá:
— Igen, először. És megvallom, teljesen tájéko
zatlan. vagyok. Az egész kissé valahogy szokatlan
és meglepő a számomra.
— Kezdetben valamennyien így vagyunk ezzel —
felelte az öregúr, összehajtva és az asztalra téve
újságját. — De aztán hozzászokunk. És ha meg
gondoljuk, egészen barátságos ez a hely. Elvégre mit
várhatna még el az ember . . . Igazán kellemesen el
lehet tölteni itt az időt.
Szavai Kárászt nemigen nyugtatták meg, sőt inkább
még újraszították nyugtalanságát. Az aggastyán meg
jegyzéseiből ugyanis arra következtetett, hogy már
régóta várakozik, s mivel reggel volt, nagyon való
színűnek látta, hogy talán tegnap vagy még hosszabb
idő óta vár a sorára; ijedten arra gondolt, hogy
a hatos szám ellenére, talán rá is ez a sors vár. Erre
vonatkozólag azonban még sem mert kérdést feltenni,
attól tartott, nagyon is ostobának látszhat, s ezért csak
helyeslőleg bólogatott:
— Na természetesen .. . Bizonyára így lesz . . . Pon
tosan kezdik a rendelést? Mivel úgy látom, ön már
ismerős i t t . . .
— Általában igen. Tegnapelőtt azonban volt egy
kis késés. A professzornak bizonyára sürgős esete
akadt valahol. Előfordul az ilyesmi.
Kárász szemében előbbi feltevése most még inkább
beigazolódott. A várakozás tehát napokig is tarthat:
ez esetben viszont igazán nem tudja, mi értelme
a hatos számnak, amit már önmagában az a tény
is tárgytalanná tett, hogy ennyien érkeztek előtte.

De mégsem merte egyenesen feltenni a kérdést. He
lyette inkább ezt kérdezte:
— Önnél hány óra? Nálam már pontosan nyolc.
De lehet, hogy az én órám siet egy kicsit.
Asztaltársa vastag ezüst zsebórát szedett elő; régi,
nyilván valamely ünnepélyes alkalomra vett vagy
ajándékba kapott darab lehetett:
— Nálam is annyi. Pontosan. Ügy látszik, megint
egy kis késés . . . De nem, nem. Már kezdik is . . .
A terem Kárásznak bal kéz felé eső, hosszanti
oldalán levő ajtó felett egy lámpa gyűlt ki. A helyi
ségben most hirtelen feszült csend lett, nem szá
mítva a keringő dallamát, mely ezúttal elárvultán,
egyedül ringatózott. Minden szem a kinyíló ajtóra
szegeződött, amelyben a következő pillanatban egy
magas, sovány, fehér köpenyes és sapkás ápoló jelent
meg. Kezében egy papírlapot tartott, és harsány
hangon, érthetően tagolva kiáltotta:
— Har-minc-négy!
Valahonnan a terem távoli zugából kissé görnyedt,
bajuszos öreg parasztember kászolódott elő, s göcsörtös botjára támaszkodva, lassan az ajtó felé indult.
A többiek érdeklődése láthatóan lanyhult, többen
újra újságjaikba temetkeztek vagy egymás felé for
dulva, félbehagyott beszélgetéseiket folytatták; látva,
hogy nem ők a sorosak, a dolog többé nem tűnt külö
nösebben érdekesnek a szemükben. Kárász azonban
jól megfigyelte, hogy az öregember, amíg az ajtóhoz
ér, kétszer is tétován megáll, mintha csak azon gon
dolkodna, ne forduljon-e vissza inkább; az ápoló
viszont mindkét esetben süfgetőleg intett feléje, végül
pedig néhány lépéssel elébe ment, és barátságosan
beléje karolva, s közben valamit, nyilván bátorító
szavakat a fülébe súgva, vezette be. Sőt mintha még
azt is látta volna, hogy az öregember álla és térde
remeg á félelemtől; egy pillanatra végigfutott hátán
a hideg. Hangot azonban nem adott ennek a pilla
natnyi és feltevése szerint is alaptalan ijedelemnek;
inkább másik, sokkal kézenfekvőbb kérdését tette föl:
— Teljesen érthetetlen előttem az egész — szólalt

meg kissé ingerült hangon. — A hatos sorszámot
kaptam, itt viszont már a harmincnégyest szólították.
Hogyan lehetséges ez?
A szakállas jóindulatúan mosolygott:
— Pedig viszonylag egyszerű, ön ma kapta a hatos
számot, az illetőt pedig nyilván tegnap, esetleg tegnap
előtt látták el harmincnégyes számmal, ám csak
most került sorra. Ilyesmi egyáltalán nem ritka je
lenség.
— Mondhatom, szép kilátások — jegyezte meg
Kárász felsóhajtva. — Eszerint nekem most meg kell
várnom, amíg mindazokat megvizsgálják, akik a teg
napi, sőt a tegnapelőtti napról mára maradtak. Kez
dem már érteni, miért kellett itt valóságos vendéglőt
berendezni.
— Persze vannak, akik még régebben várnak —
hangzott a válasz. — Én például már tíz napja vára
kozom. Minden este hazamegyek, és minden reggel
újra megjelenek. Már egészen megbarátkoztam ezzel
a hellyel, annyira, ha egyszer túl leszek a vizsgálaton,
még talán hiányozni is fog. Ez azonban semmiképpen
sem jelenti azt, hogy mindazokat meg kell várnia,
akik maga előtt érkeztek. Éppúgy meglehet, hogy
a következőnek magát szólítják. Éppen azért kell
szünet nélkül itt várakoznunk, mert sohasem tud
hatjuk, mikor kerül ránk a sor.
— De hát akkor mi szükség van sorszámra? —
szakadt ki Kárászból még az előbbinél is türelmet
lenebb hangon a kérdés. — És egyáltalán, micsoda
lehetetlen ügyintézés ez?
Az öregember komolyan Kárász szemébe nézett.
Ugyanakkor a másik, véznább alkatú, harcias sas
orrú, tüskés-borzas szakállú öregúr is letette újság
ját és bozontos szemöldöke alól szintén ráemelte
tekintetét; szája körül leplezetlenül gúnyos vonás
jelent meg. Kárász egyelőre képtelen volt eldönteni,
vajon ez neki vagy asztaltársának szól-e.
— Hát a sorszámmal nem olyan egyszerű a hely
zet — kezdte meg az első öreg a felvilágosítást magas
kora ellenére is szépen zengő, oktató színezetű, bari

tón hangján. — Ezzel kapcsolatban talán mindenek
előtt azt jegyezném meg, hogy nem is éppen helyes
sorszámnak nevezni, mert ami a sorra kerülést illeti,
erre nézve csak egészen csekély valószínűségi értéke
van. Tehát inkább csak afféle nyilvántartási szám
ról van szó, vagy legfeljebb annyiban érSemli meg
a sorszám nevet, hogy a rendelőbelieknek tudtára
adja, ki mikor érkezett, ez azonban lényegében mel
lékes, a professzor azt szólíthat be, akit jónak lát.
Kárász néhány pillanatig alig tudott szólni az el
képedéstől:
— Enyhén szólva elég szokatlan eljárás . . . Sőt
tulajdonképpen felháborító. . . Egy ilyen hírneves
orvostól . . . Én legalábbis ezt hallottam róla. Bár
ezek után . . .
— Pedig úgy van — hallotta az ezúttal szinte
kinyilatkoztatásszerűen hangzó feleletet. — Kétség
telenül a világ legkiválóbb, legnagyobb orvosa. Ép
pen ezért, szerény véleményem szerint, bizonyosak
lehetünk benne, hogy nagyon is jól tudja, miért jár
el így.
Kárász egyáltalán nem találta meggyőzőnek ezt
az érvet, készült is valami ellenvetést tenni, de
a másik, gúnyos tekintetű öreg, aki mindeddig hall
gatott, megelőzte:
— Ez persze Csanádi úr véleménye — szólalt meg
hirtelen nyers, kellemetlenül recsegő hangon. — Csa
nádi úr viszont javíthatatlan optimista, sőt ami még
ennél is rosszabb, fatalista. Márpedig, ha az optimiz
must a fatalizmussal házasítjuk össze, az azzal a fel
emelő eredménnyel jár, hogy bármilyen helyzetben
is legyünk, vagy akármit tegyenek is velünk, mindent
a lehető legnagyobb rendben levőnek találunk. De
miért nem kérdi az én véleményemet is a dologról,
ami röviden abban foglalható össze, hogy velünk itt
gyalázatos módon a bolondját járatják? Ami pedig
ezt a Nagy professzort illeti, hát az én szememben
már rég több mint kétséges, hogy csakugyan olyan
kiváló orvos-e, mint amilyennek mondják.
Kárász e pillanatban inkább arra hajlott, hogy

újonnan megszólalt asztaltársának véleményét tegye
magáévá, mégis önmagától tódult ajkára a kérdés:
— Ha ennyire kevésre becsüli a professzort, miért
várja, hogy a rendelőjébe szólítsák?
A borzas szakállú kis öregember dühösen felkaca
gott:
— Azt hiszi, várnék itt egy percig is, ha nem
kényszerítenének rá? Csak hát ez az akasztófára való
sarlatán olyan befolyásra tett szert a hatóságoknál,
hogy még karhatalommal is idekísértetheti azokat,
akiket beutaltak hozzá, hogy aztán szakadatlanul vára
kozzanak rá, amíg végre kegyeskedik őket megvizs
gálni. És mondhatom, nem álltam egykönnyen kötél
nek: eddig háromszor kísért ide rendőr. De hát most
már mi a fészkes fenét csináljak? Hagyjam, hogy
minden áldott reggel rendőrségi díszkísérettel vonul
tassanak végig a városon?
Kárász egy-két pillanatig úgy érezte, gonosz tréfát
űznek vele. Tanácstalanul hol az egyik, hol a másik
öregre nézett. Végül, mint aki valóban ugratásnak
veszi a dolgokat, erőltetetten kedélyes nevetgéléssel
szólalt meg:
— De hát uraim . . . Hagyjuk a tréfát. . . ez kép
telenség . . . Ilyesmi egyszerűen nem történhet meg . ..
Hiszen sehol a világon . .. egyetlen országban sem . . .
És ha így volna, hát csak nekem is hallanom kellett
volna már róla.
A két öreg mosolyogva nézett rá: az első együtt
érző elnézéssel, a második leplezetlen csúfondárossággal:
— Hja, az emberek manapság tájékozatlanok —
mondta az utóbbi — , de ugyanakkor mivel rengeteg
rádió- és újsághír éri őket, tájékozottnak hiszik ma
gukat, s így persze azt képzelik, ha valamiről nem
hallottak, az nem is létezik. De ha kételkedik benne,
hogy így állnak a dolgok, hát tessék, kérdezze meg
Csanádi urat. Márpedig őt igazán nem lehet azzal
vádolni, hogy túl sötéten látja a dolgokat.
— Ne hallgasson Lipták úrra — mérte végig
társát Csanádi megvető mosollyal. — Különös tehet

ség lakozik benne ahhoz, hogy visszájára fordítsa
a dolgokat, és úgy állítsa be őket, hogy valóságos
értelmüknek éppen az ellenkezője tűnjék igaznak.
Mert bármennyire igaz legyen is az, hogy a profeszszornak akár erőszakkal is jogában áll elővezettetni
pácienseit, én a magam részéről csakis elismeréssel
tudom méltányolni ezt az intézkedését, mert meg
győződésem szerint, az hogy ezt a hatósági támogatást
kiverekedte magának, csakis mély humanizmusát bi
zonyítja. Sőt felteszem a kérdést, nem kifejezetten
kötelessége-e ez az eljárás, s nem az lenne-e, hogy
Lipták barátom erőteljes szótárát használjam, gyalá
zatos dolog, ha türelmetlenkedő és állhatatlan betegeit
futni hagyva, saját hozzá nem értésük és önkényes
ségük áldozatává tenné őket? Ne feledjük el, hogy
végső fokon laikusok vagyunk, s így semmiképpen
sem formálhatunk véleményt olyan kérdésekről, ame
lyekhez valójában semmit sem értünk. És végered
ményben bíznunk kell Nagy professzorban, márcsak
azért is, mert minden gyógykezelés sokkal eredmé
nyesebb, ha az ember bízik az orvosában.
A Liptákként bemutatott öregember ismét csak
nevetett, ezúttal röviden és dühösen:
— Mivel Csanádi úr az előbb egy különlegesnek
mondott tehetségemre hívta fel a figyelmét, hát most
szíves engedelmével én sem maradok adósa, és cso
dálatos logikai módszerére emlékeztetem, amellyel
ő két, önmagában is gyermeteg állítást egymással
bizonyít. Okoskodása ugyanis a következő: egy:
Nagy professzor kiváló orvos, tehát bízhatunk benne;
kettő: az ember bízzék az orvosában, és ezért te
kintse kiváló orvosnak. Na és ha ehhez még hozzá
vesszük azt is, hogy ennek a felháborító módon meg
szervezett várakoztatási és előállítási rendszernek
az égvilágon semmi köze az orvosi szaktudáshoz, már
csak azért sem, mert a professzor még semmit sem
tudhat azok betegségének súlyosságáról, akiket erő
szakkal idekényszerít, mivel csak ezután fogja meg
vizsgálni őket, hát én igazán nem tudom, hol lehet
itt felfedezni a bölcsesség elemeit, melyeket nagyra
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becsült barátom annyit emleget. De különben most
mondja meg maga, hogy az eddigi benyomások és
információk alapján milyennek látja a helyzetet. Bizta
tónak-e vagy pedig a legnagyobb mértékben kétségbeejtőnek, felháborítónak s egyben a végletekig osto
bának és nevetségesnek is?
Enyhe szédülésétől kissé meginogva, Kárász e pil
lanatban hajlott rá, hogy valami lehetetlen, zavaros
álom fenekén higgye magát, amiből bármikor az éb
redés felszínére merülhet. Tisztában volt azonban
vele, hogy ez az ébredés nem szándék kérdése. Maga
sem tudta, mit is válaszoljon, a sok űj benyomás
egészen letaglózta, s így tulajdonképpen nem is is
merte saját véleményét. Ennek ellenére szeretett volna
néhány szót összegereblyézni, már csak az udvariasság
kedvéért is, ám ekkor, kis vörös cédulával a kezében,
kívülről egy magas, jó erőben levő fiatalember lépett
be, s ahelyett, hogy valahol a várakozók között helyet
foglalt volna, határozott léptekkel egyenesen a ren
delő ajtaja felé tartott. A teremben ülők közül néhányan tiltakozva kiáltottak utána, erre azonban ügyet
sem vetett, hanem az ajtóhoz érve, erőteljesen be
kopogott. A megjelenő ápolónak felmutatta a vörös
cédulát, majd annak beleegyező fejbólíntása mellett,
vele együtt eltűnt a becsukódó ajtószárny mögött.
Kárász kérdő arccal űj ismerőseire pillantott.
— Rendkívüli páciens, ennek jele a vörös cé
dula — adta meg Csanádi a felvilágosítást. — Eze
ket váratlanul rendelik vizsgálatra, és soron kívül
fogadják őket. Elég szép számmal akad ilyen. Érdekes
módon sok köztük a fiatal, de persze azért vannak
közöttük idősebbek is.
— De hiszen ez nem is látszik betegnek — ve
tette ellen Kárász, aki még mindig közel állt ahhoz,
hogy Lipták szempontjai alapján ítélje meg a hely
zetet. — És véleményem szerint ilyesmit csakis sürgős,
életveszélyes esetekben szabadna megengedni.
— A legtöbbje csakugyan nem látszik annak —
felelte Csanádi. — De hogy betegek-e — folytatta
szigorúan — , azt nem mi vagyunk hivatva eldönteni.

Nem mindig az a legbetegebb, aki a leginkább annak
látszik.
— Látja — reccsentette közbe Lipták — , ez aztán
tökéletesen jellemző Csanádira. Meg sem fordult
a fejében, hogy esetleg protekcióról is szó lehet.
De hát az ég szerelmére — fordult aztán magához
Csanádihoz — , honnan a csodából tudja, hogy ez
a fiatalember nem azért ment-e be az előbb soron
kívül, hogy a professzort a legújabb sportesemények
felől tájékoztassa. Ez ugyanis legalább olyan való
színűnek látszik, mint az, hogy halálos beteg.
Csanádi előkelő rosszkedvűséggel legyintett, és fölé
nyes unottsággal válaszolt:
— Mert fel sem teszem egy ilyen kiváló emberről,
hogy egyáltalán érdeklik a sportesemények, és ha
igen, hogy a rendelési idő alatt tárgyalja meg őket.
Ilyesmi igazán csak magának juthat eszébe. — Tenye
rével egy ásítást fojtott el, és barátságosan újra
Kárászra nézett, Lipták ellenben dühösen felállt:
— Azt hiszem, jobb ha most néhány pillanatra
magára hagyom, mert vagy a guta üt meg, és akkor
már semmiféle professzor sem segíthet rajtam —
kiáltotta kivörösödve —, vagy pedig tettlegességre
vetemedem. — Azután nagy mérges lépésekkel a sank
felé vette útját, ahol a pincér a különböző italokkal
foglalatoskodott.
Csanádi szánakozó mosollyal pislogott utána; az
egész jelenet valahogy úgy hatott, mintha már jó
néhányszor lejátszódott volna.
— Látja, ilyen ember ez — szólt elrettentő pél
dára utaló, oktató hangon. — Képtelen olyannak
venni a dolgokat, amilyenek, és beletörődni a sorsába.
Pedig mit érhet el a lehetetlen lázadozásával? Leg
feljebb csak annyit, hogy egyszer valóban megüti
a guta, még mielőtt a vizsgálatra sor kerülhetne. Hát
érdemes?
Derűs tekintetében most valami szomorú belenyug
vás is bujkált, úgyhogy Kárász, aki az előbbi percek
ben közel állt ahhoz, hogy törhetetlen derűlátását
egyszerűen gyerekes naivitásnak, sőt görcsös önámí

tásnak higgye, most hajlandó volt azt — legalábbis
részben — magasabb rendű, létfenntartó bölcsesség
nek tulajdonítani. Ennek ellenére megkérdezte:
— Szeretném, ha őszintén válaszolna: valóban
annyira megnyugtatónak látja a mi helyzetünket? Hi
szen ez valami egészen rendkívüli, amit, mielőtt itt
először megjelent volna, bizonyára önnek sem jutott
eszébe feltételezni.
— Természetesen nem is álmodtam volna — vála
szolt Csanádi kis sóhajjal, miközben zsebéből rövidszárú angol pipát vett elő. — Sőt beismerem, eleinte
lázadoztam is ellene, de aztán hamar tudomásul vet
tem a helyzetet. Beláttam, hogy ez olyan vizsgálat,
amit a beutaltak közül senki sem kerülhet el. És
ha így van, hát miért izgassam magam? Hiszen
amellett, hogy általában hiszek az emberi intézkedések
ésszerűségében, én lehetőleg kellemesen szeretném
érezni magamat. Legalább az alatt a kis idő alatt,
ami még a legszerencsésebb esetben is a vizsgálatig
hátra van, mert ha meggondoljuk, mióta várok itt,
már igazán nem sok reményem van rá, hogy azt
még a mai napon is elkerülhetem.
Kárász hamarjában azt sem tudta, mit is kezdjen
hirtelen támadt elképedésével.
— Hogyan? — kérdezte ámulattól kerekre nyílt
szemmel. — ö n nem azt várja, hogy minél előbb
túlessen a vizsgálaton?
Csanádi a fejét rázta.
— Ó, már régóta nem — felelte pipára gyújtva. —
Hiszen már említettem, hogy én már rég megszoktam
itt, és egészen jól érzem magam. Különösen, amióta
az a jelentéktelen kis emésztési zavar, amivel ide
utaltak, magától megszűnt kellemetlenkedni. Elüldö
gélek, elolvasom az újságokat, beszélgetek, mindenek
előtt pedig figyelem, tanulmányozom az embereket.
Végül is öreg ember vagyok már, mi kell nekem egyéb,
mint egy kis társaság? A vizsgálat után viszont ki
tudja, mi következik. Könnyen megtörténhet például,
hogy a professzor eltilt a dohányzástól vagy valami
kellemetlen diétát ír elő. Hát kell ez nekem, amikor

kitűnően érzem magam? De hát mit csináljak? Előbb
ittóbb az én vizsgálatom ideje is elérkezik. Ez a dolgok
rendje.
— De hátha egészségesnek találják. Elvégre, amint
mondotta, emésztési zavarai időközben elmúltak . . .
— Na nem. Erről semmiképpen sem lehet szó.
Igazán régóta járok már ide, de még sohasem hallot
tam, hogy itt valakit egészségesnek találtak volna,
noha, az igazat megvallva, nem is beszéltem még
senkivel, aki átesett volna a vizsgálaton. A vizsgálatról
kijönni ugyanis soha senkit sem látunk, ami nagyon
valószínűvé teszi, hogy valamennyi ideutalt páciensnek
be kell feküdnie a klinikára. És aztán, ki tudja,
meddig tart a gyógykezelés, és végetér-e egyáltalán . . .
Nem, nem, kedves barátom, akit ide utalnak, az min
denképpen beteg, méghozzá komoly beteg, amit éppen
az bizonyít, hogy erre a reprezentatív helyre utalták.
Legfeljebb csak arról lehet szó, hogy az illető még
nem érzi betegségét, mely egyelőre valahol szervezete
rejtett zugába húzódva fejti ki alattomos tevékeny
ségét. Bár lehet, hogy egyes nagyon öreg emberekkel,
mint jómagam is vagyok, kissé más a helyzet. Nagyon
valószínűnek látszik, hogy a mi betegségünk inkább
csak abból áll, hogy számunkra már mindenképpen
elérkezett a vizsgálat ideje. Mert hát az ugye minden
kinél elérkezik, kinél előbb, kinél utóbb . . .
Kárászt hirtelen hidegség öntötte el, szíve hevesen
dobogni kezdett:
— A vizsgálat ideje? . . . És mit gondol, nálam
is elérkezett? — Alighogy kimondta azonban a kér
dést, máris megbánta; a válasz előre is túlságosan
egyértelműnek tetszett a szemében.
— Attól függ, milyen értelemben gondoljuk —
felelte Csanádi elgondolkodva. — Elvben-e vagy tény
legesen. Mert ha kissé alaposabban vesszük szem
ügyre a helyzetet, rögtön láthatjuk, hogy a vizsgálat
ideje kétféleképpen érkezhet el. Elvben akkor, amikor
a pácienst a klinikára utalják, ténylegesen viszont
akkor, amikor a rendelőbe szólítják. E két időpont
közt eltelő idő hossza azonban rendkívül különböző

lehet. Attól függ, milyen szerencséje van az embernek.
Mesélik, hogy néhány évvel ezelőtt esett át a vizs
gálaton egy idősebb nő, aki előzőleg több mint há
rom éven át mindennap megjelent itt a várószobában.
Ez azonban közönséges mendemonda is lehet, úgyhogy
magam sem adok neki teljesen hitelt. A jelenlegi
rekordot az a teljesen szenilis és süket öregember
tartja. . . ott a túlsó sarokban, a mögött a testes
hölgy mögött . . . az o t t . . . de hát nem szeretnék
ujjal mutatni, különben mindegy . . . aki körülbelül
két és fél hónapja várakozik. Utána egy sápadt, vörös
hajú fiatalember következik, szintén nem tekinthető
egészen normálisnak, s időnként epileptikus rohamai
is vannak. Ilyenkor aztán megjelenik két ápoló, át
cipeli a szomszédos helyiségbe, és ott lefekteti. Kissé
zavaró epizódként hat az ilyesmi, de hát az ember
lehetőleg ne reagáljon túl érzékenyen. Ez a két
említett személy egyébként, még néhány pácienssel
együtt itt is alszik a mellettünk levő helyiségben.
Ilyenek azonban nincsenek sokan, mert ezt csak na
gyon keveseknek engedik meg. Csak a rendkívül súlyos
eseteknek; ezek számára a mindennapos bejárás túl
ságosan fárasztó vagy akár életveszélyes is lehet.
— Hát őket igazán soron kívül fogadhatnák —
vetette közbe Kárász ingerülten, mert e pillanatban
éppen azt látta, hogy ismét két vörös cédulás páciens,
két vidám, csinos fiatal lány libeg be a rendelő ajta
ján. — A világ minden más klinikáján és kórházában
így szokás. És ez így lenne igazságos és méltányos.
— A mi megszokott mértékeink szerint, kétségtele
nül igen — válaszolta az öregember futólagos sajnál
kozó pillantást vetve az ajtó mögött eltűnő két lány
után. — Itt azonban, egészen más, sokkal magasabb
rendű és nem csupán számunkra ismeretlen, hanem
agyunk számára talán fel sem fogható mértékkel
mérnek, s így annak, hogy néhány súlyos, sőt a töb
biek számára gyakran zavaró beteget oly soká vára
kozni hagynak, bizonyára valami rejtett, messzemenő
célja van.
— Sajnos nekem ez a cél e pillanatban elég nyil

vánvalónak tűnik. Hátha azt akarják, hogy az illetők
még itt a várószobában kiszenvedjenek.
Csanádi elszörnyedve pillantott rá:
— Ilyesmit ne mondjom! Ez egyenesen rágalmazás.
Sőt szentségtörés. Ilyet még talán az én Lipták bará
tom sem ejtene ki a száján. És ha ezt mások is meg
hallották? Még pánikot kelthet! — Aztán valamivel
szelídebb hangon folytatta. — Különben megnyugtat
hatom. Itt a várószobában még soha senki sem halt
meg. A vizsgálatot mindenkinek ki kell várnia.
— És azután? A vizsgálat után?
Az öregúr kirázta pipájából a hamut, és vállat
vont:
— Azt senki sem tudhatja. Hogy odafenn a klini
kán mi történik, arról lehetetlen értesülést szerezni.
De aggodalomra azért nincs ok. A társadalom semmi
esetre sem tartana fenn ilyen feltehetőleg igen költ
séges intézményt, ha nem lenne benne rendkívül
eredményes a gyógykezelés . . . De talán hagyjuk ezt,
ilyesmin tulajdonképpen kár törni a fejünket, s én
már rég leszoktam róla, hogy arra gondoljak, mi tör
ténik a vizsgálat után . . .
— ördög vigye a vizsgálatot, itt a friss virsli —
kiáltott rájuk hirtelen reszelős hangján Lipták, aki
kezében tálcával, rajta tányérokkal és egy halom
gőzölgő virslivel váratlanul mellettük termett. —
Még forró. Egyenesen a konyháról jövök. Megéreztem
a szagát. . . Mert ha az ember megvárja, amíg a pin
cér idehozza, rég kihűlt az egész . . . Magának is hoz
tam — fordult Csanádihoz — , jutalmul az aranyszájú
bölcsességeiért, na és mert tudom, hogy szereti. Meg
magának is — tolt Kárász elé is egy tányért. — Ha
nem kedveli, hát annyi baj legyen. Végül is ingyen
van. Ma szemfüles voltam, tormát is hoztam . . . Mert
abból sosem készítenek eleget.. .
Kárász köszönettel nyugtázta figyelmességét. Csak
most, hogy a virsliről felszálló illatos gőz felcsiklan
dozta gyomornedveit, döbbent rá, hogy időközben
megéhezett. Hirtelen támadt étvágyában egy időre
még a belsejét markolászó szorongásról is megfeled

kezett. Sőt, az egész valahogy feloldásként érkezett;
majdnem tudatosan örült, hogy a Csanádival folytatott
beszélgetés alatt egyre növekvő rettegéséből az étkezés
örömeibe vetheti magát.
— A virsli az egyedüli, ami jó ezen a gyalázatos
helyen — jegyezte meg Lipták néhány percnyi néma
táplálkozás után. — Csupán azokat sajnálom — intett
fejével az ezúttal egyszerre két számot is kiáltó
ápoló felé induló magas sovány férfi és kis púpos
nő irányába — , akik már lemaradnak róla. Hát
tessék megmondani, nem disznóság ez? — nézett
Kárászra. — Látja? A férfi asztalán már ott gőzölög
a virsli. Annyit igazán megtehetnének, hogy erre
az időre leállítják a beszólítgatást. Amikor, ahogy már
mondtam, egyedül a virsli jó itt.
— Nincs igaza — mondta Csanádi teli szájjal. —
A feketéjük is elsőrangú* a sörük pedig szintén ki
fogástalan. A készítményeik ellen igazán nem lehet
panasz.
— A sört azt megengedem — hagyta rá Lipták —,
de feketét, azt ittam már jobbat i s . . . Csak hát
nem is erről van szó — tette aztán hozzá látható
élvezettel újabb pár virslibe harapva, miközben to
vábbra is az ajtóban éppen eltűnő, különben két
egymástól távoleső asztaltól elszólított furcsa párra
nézett — , hanem arról, hogyha az ember ilyen fel
háborító eljárást lát, kifordul a falat a szájából.
— Sajnos, ez a baja magának, Lipták úr — felelte
erre Csanádi meditáló hangon. — Képtelen igazán
egy dolognak szentelni magát. Él-hal a virsliért, de
ugyanakkor olyan dolgokon ütközik meg, amelyeket
már rég megszokhatott volna, és amelyek voltaképpen
nem is érintik közvetlenül. Ezzel csak a saját élve
zetét rontja el.
— Ez az okoskodás aztán tökéletesen jellemző
magára — vágott vissza Lipták, mérgében feltűnően
nagyot harapva a virsliből. — Jobb, ha nem is fűzök
kommentárt hozzá. Csakhogy én nem vagyok olyan,
mint maga. Bennem igazságérzet is van meg együtt
érzés. Élek-halok a virsliért, amint mondja, tehát

nekem nem mindegy, hogy valaki a vizsgálat előtt
utoljára megtömi-e még vele a gyomrát vagy pedig
felgerjesztett és ki nem elégített étvággyal az asztalon
kell-e hagynia, csak mert valami felfuvalkodott profeszszor szeszélye úgy kívánja.
— És talán képes valamit is változtatni a dol
gokon?
— Nem. Viszont a belenyugvást az egyik legellen
szenvesebb emberi tulajdonságnak tartom.
— Pedig, mint semmiben, hát ebben sincs igaza.
A belenyugvás az önfenntartási ösztön megnyilvánu
lása. Ha úgy tetszik, önvédelem. Megvéd bennünket
a saját kétségbeesésünktől.
Lipták teli szájjal dörmögve válaszolt valamit,
Kárász azonban ezúttal nem értette, mert figyelmét
újabb esemény vonta magára: a bejárati ajtóir most
karján két bepolyált csecsemővel egy ápolónő lépett
be, s ugyanakkor a rendelő ajtajában az ápoló is
megjelent. Az ápolónő alig néhány lépéssel jött bel
jebb a helyiségbe, azután az egyik csecsemőt egy
közelében álló asztalra tette, majd a másikat nagy
ívben az ápoló felé hajította, aki azt ügyesen elkapva,
nyomban tovább dobta, befelé a rendelő ajtaján: fel
tehetőleg odabenn is elkapta valaki.
Kárász akaratlanul is felhördült felháborodásában:
—í De hiszen ez barbárság! — kiáltotta.
A két öreg szemében azonban ez láthatólag nem
számított újságnak.
— Csak annak látszik — felelte Csanádi közö
nyösen, alig emelve föl fejét tányérjáról. — De
nagyon ügyesen csinálják. Nagy gyakorlatuk van már
ebben. Még soha egyet sem ejtettek el.
Közben a másik csecsemő is kikötött az ápoló
karjaiban, ám ez ezúttal nem továbbította a rendelőbe,
csupán valamit beszólt az ajtón, majd nyilván belül
ről kapott utasításra, a már kifelé induló nővér után
kiáltott; az megfordult, s most rajta volt a sor, hogy
elkapja a feléje hajított csecsemőt. Utána szó nélkül
kilépett az ajtón.
— örülni fog az anyja, hogy visszakapta —

mondta Csanádi a még mindig értetlenül bámuló
Kárásznak.
— De hiszen meg sem vizsgálták.
— Mindegy, fő hogy visszakapta. És ez rend
szerint azt jelenti, hogy jó ideig nem is kerül sor
a vizsgálatra. Könnyen meglehet, hogy csupán öreg
korában kell itt megjelennie ismét. Csecsemőkkel
és gyerekekkel különben elég gyakran megesik, hogy
az utölsó pillanatban visszaküldik őket, de elvétve
előfordul más korosztályokkal is. Amíg valaki túl
nem kerül az ajtó küszöbén, sohasem tudhatja biz
tosan, csakugyan sor kerül-e a vizsgálatra. Az utolsó
pillanatig reménykedhet vagy retteghet, aszerint, mi
lyen szemszögből értékeli a helyzetet.
— Igen, már mondtam, az emberrel egyszerűen
a bolondját járatják — toldotta meg Lipták a magya
rázatot. — Mintha kifejezetten azt akarnák éreztetni
vele, hogy a kezükben van, és kizárólag ők határoznak
a sorsa felől. De Csanádi szemében persze emögött
is valami kifürkészhetetlen bölcsesség rejlik . . .
— Sok csecsemő és gyerek kerül vizsgálatra? —
kérdezte Kárász sietősen közbevágva. Talán nem is
kizárólag az érdeklődés fűtötte, hanem inkább azért
tette föl a kérdést, hogy a két öreg újabb össze
csapásának elejét vegye. Az egymást követő újabb
és újabb benyomások némileg már fásulttá tették;
egy kissé mintha máris belenyugodott volna, hogy
bármilyen sok részletről is szerezzen tudomást, az
egészet, az intézmény végső lényegét és okát, sohasem
értheti meg. — Itt a várószobában csak nagyon
keveset látok.
— Az utóbbi időben jelentősen megcsappant a szá
muk. Az elején, amióta itt vagyok, sokkal többen
jöttek, sőt azt mondják, azelőtt még annál is többen
voltak. Üjabban azonban a professzort mintha inkább
az öregek érdekelnék.
— Szép kis érdeklődés, mondhatom — csapott
le Lipták az utolsó szavakra. — Azért hagyja ennyi
ideig várakozni őket, tekintet nélkül az egészségi
állapotukra. Vannak, akik majd lefordulnak a szék-

rők, de azt hiszi, jelent ez neki valamit? Helyettük
mégis makkegészségesnek látszó fiatalokat fogad, akik
kívülről, mint rendkívüli páciensek érkeznek, holott
bizonyára okosabb dolguk is akadna. Érdekli is őt,
hogy az ember megzöldül a penésztől ebben a vára
kozásban.
— Nana, Lipták — szólt rá mosolyogva Csa
nádi. — Ne tegyen úgy, mintha olyan nagyon sze
retne sorra kerülni. Ezt úgysem hiszem el magának.
— Mert én, hál’ istennek, még elég jól bírom
magam — válaszolta a kis öregember önérzetesen. —
Bár ha meggondolom, még így is . . . Egye fene, es
sünk túl rajta! Ha már úgysem kerülhetem el.
— Lipták, Lipták — csóválta a fejét Csanádi
bajusza alatt ravaszkás mosollyal — , gondolja meg,
mit beszél. Le kellene mondania a virslijéről.
— Na és? — pattogott Lipták. — Azt hiszi, az
a pár szál nyavalyás virsli megéri nekem, hogy ki
tudja meddig itt rostokoljak? Hát vegye tudomásul,
hogy hajlandó lennék egész hátralevő életemre lemon
dani róla, csakhogy ebben a pillanatban beszólítsanak
végre . . . — És mérgesen kapta be az utolsó fala
tot. — Na tessék! — kiáltotta aztán még mindig
dühösen, az ablakra pillantva. — Még ezek is! Már
megint itt vannak! Legalább ezt a marhaságot hagynák
már abba.
— Inkább örüljön neki — hangzott Csanádi vá
lasza. — Több mint valószínű, hogy mára megint
megúsztuk .. .
Kívülről most hirtelen harsány, indulóütemű fúvós
zene áradt be, elnyomva a zenegép hangját, melyet
rövidesen le is állított valaki. Az ugyancsak az ablak
felé pillantó Kárász odakint egy fellobogózott teher
autót látott állni, melyről egy már lenn álló rezes
banda hangjai mellett egy csapat katona szállt le.
— Katonák jönnek vizsgálatra — adta meg a min
dig készséges Csanádi kéretlenül is a felvilágosítást. —
És ez azt jelenti, hogy amíg velük nem végeznek,
mi civilek egy időre háttérbe szorulunk, őszintén
bevallom, meg vagyok nyugodva.

— És ezek mind betegek? — kérdezte Kárász,
továbbra is az ablakon át a szabályosan felsorakozó
katonákra tekintve.
— Természetesen. Mert amint már említettem, akit
ide utalnak, az mindenképpen beteg. Csakhogy az
ő helyzetüket különlegesen kell értékelni. Az ő hely
zetükben a betegség nem annyira egy meghatározott
élettani állapotot jelent, hanem inkább egyfajta hiva
talos minősítést. Különben több mint valószínű, hogy
amennyiben kizárólag szervezetük állapotát vennénk
figyelembe, túlnyomó többségüknek kutya baja. Már
csak azért is, mert tudvalevő, hogy csak egészséges
embereket soroznak be.
— De hát akkor miért hozták ide őket?
— Ezt nehéz lenne megmondani, ez rendkívül
bonyolult és összetett kérdés. De azt hiszem, jogos
a feltevés, hogy mindenekelőtt azért, mert a profeszszornak múlhatatlanul szüksége van arra, hogy időn
ként, méghozzá tömegesen, egészséges embereket is
megvizsgáljon. Szerintem ugyanis éppen abban rejlik
a professzor rendkívüli diagnosztikai képességének
titka, hogy szakadatlanul egészséges embereket is vizs
gál, s így betegeit módjában áll minduntalan hozzájuk
mérni. Véleményem szerint ez zseniális módszernek
tekinthető, melynek tükrében talán még az a feltevés
sem látszik valószínűtlennek, hogy a katonákat csakis
azért sorolják be, hogy a professzor elé kerüljenek,
mivel másképpen aligha lenne rá mód a professzort
tömegesen egészséges vizsgálati alanyokkal ellátni.
— Meglehetősen erőltetett magyarázat, de még ha
így van is, hát éppen ez a felháborító disznóság —
vágott közbe Lipták, aki láthatóan türelmetlenül várta
már, hogy letehesse a garast. — Egészséges embereket
kiragadni családjuk, munkájuk köréből, és drága időt
pocsékolni rájuk, amikor itt betegek tömege vára
kozik.
— Pedig ez értünk, betegekért történik — felelte
Csanádi határozottan. — Ezeknek a derék fiatal
embereknek — mutatott a várószoba két szárnyra
nyitott ajtaján át zeneszóra kettes sorokban a szintén

szélesre tárt rendelőajtó felé masírozó katonákra —,
az a feladat jutott osztályrészül, hogy annak a tudo
mánynak a fejlődését biztosítsák, amely a mi gyógyu
lásunkat szolgálja. Hát mondja, Kárász úr, nem fel
emelő ez? Nézze meg az arcukat. így csak azok vo
nulnak, akik magasztos hivatásuk tudatában vannak.
— Elég hülyék, hogy így fogják fel a dolgokat —
jegyezte meg Lipták megvetően elbiggyesztett száj
jal. — Igaz ugyan, ha meggondoljuk, nem is ők
tehetnek róla. így nevelték ő k et. . . Egyébként pedig
az a hír járja, hogy ezt az intézkedést hamarosan
megszüntetik. Ideje is lenne már.
— Mondják. De hát ez aligha lesz lehetséges.
Ez mindig így volt, amióta a klinika létezik, s ezután
is így lesz. Akár tetszik nekünk, akár nem, ebbe
bele kell nyugodnunk.
— Maga és a belenyugvás. Az pedig, hogy valami
mindig így vagy úgy volt, különben sem bizonyíték
arra, hogy ez a valami mindig ugyanúgy is marad . . .
De hát a maga képzelőereje! Jobb, ha nem beszélünk
róla . . .
A két öreg ismét összekapott, Kárász azonban rövi
desen elvesztette a mind szikrázóbbá váló vita fona
lát. Hirtelen feltámadt étvágyától átmenetileg elnyo
mott nyugtalansága és félelme most újra feltámadt,
sőt ezúttal hatványozott erővel jelentkezett. Nem
tudta pontosan, mitől retteg elsősorban: a vizsgálattól,
attól, hogy talán már a következő percben beszó
lítják, vagy attól, hogy mérhetetlenül hosszúra nyú
lik a várakozás, és ki tudja, mikor kerülhet sorra.
De talán még inkább az egésztől rettegett, mind
attól, ami körülötte lejátszódott, s amit, bármeny
nyire is kénytelen volt valóságnak elismerni, a maga
valószínűtlenségében képtelen volt valóságának többi
részéhez illeszteni, összhangba hozni azzal a való
sággal, ami azelőtt körülvette, s amelyben mind ez
ideig otthonosan mozgott, minden dolognak pontosan
ismerve vagy legalábbis ismerni vélve a maga he
lyét. Mindenáron szükségét érezte, hogy visszake
rüljön abba a másik, e pillanatban családiasán me

legnek tetsző világba, s ez az érzés most határozot
tan parancsoló belső kényszerként jelentkezett. Mivel
a kábító egymásutániságban rázúduló meglepetések
sorozata tulajdonképpen csak a klinikán belül érte,
szilárd meggyőződése volt, hogy csupán ki kell lépnie
az épület falai közül, s lényegében máris hazatalált.
Maga a szökés pedig e percben nem is tűnt sze
mében annyira keresztülvihetetlennek, annál is in
kább, mert jelenleg mindenki a katonákkal van el
foglalva, s így feltehető, hogy rá ügyet sem vetnek.
De ezenkívül még a két öregember felvilágosításá
ban is kételkedett; hátha csakugyan összebeszéltek,
hogy szórakozásképpen ráijesztenek és pánikba ejtik,
így tehát még az is lehetséges, hogy tulajdonképpen
nincs is szó szökésről; hátha egyszerűen, minden aka
dály nélkül távozhat. Mindenesetre sohasem tudná
megbocsátani magának, ha meg sem próbálja.
— Bocsánat egy pillanatra — állt fel hirtelen
elszánással. Igyekezett közömbös arcot vágni.
— Ahogy kilép, az előcsarnokban balra, a második
ajtó — világosította fel Csanádi szolgálatkészen, úgy
értelmezve a helyzetet, ahogyan Kárász várta, aki
köszönetét mormolt, és sietve eltávolodott az asztal
tól.
A kijárat közelében meg kellett várnia, amíg a
bevonuló katonák sora véget ér. Amint azonban az
utolsó két ember is elhaladt előtte, rögtön kilépett
a várószoba szélesre tárt ajtaján. De szíve ott a
tágas előcsarnokban, ahol a katonazenekar még az
induló utolsó akkordjait játszotta, egyszerre oly he
vesen kezdett dobogni, hogy képtelen volt egyene
sen továbbhaladni a kijárat felé. A Csanádi által
megjelölt ajtó éppen kapóra jött; sietve ugrott be
a kis helyiségbe. A vizelés kissé könnyített rajta,
utána valamivel nyugodtabbnak érezte magát. Né
hányszor mélyet lélegzett. Óvatosan, résnyire nyitva az
ajtót, kikémlelt: a zenészek szedelőzködtek, felada
tuknak eleget téve, láthatólag távozni készültek. Most,
gondolta hirtelen, most van itt az alkalom. Gyorsan
elhagyta a helyiséget, azután a fal mellett a ki

járat felé lopakodott, majd az ajtó közelében meg
állt a sarokban. Megvárta, míg a zenészek, kezük
ben hangszerükkel, ki tódulnak a kijáraton, aztán az
utolsó néhány emberhez csatlakozva, akik ügyet sem
vetettek rá, fejét a helikon hatalmas tölcsére mögé
rejtve, megpróbált a szabadba lépni.
E pillanatban azonban a portásba ütközött. Vá
ratlanul bukkant fel az ajtófélfa mögül; magasan,
széles, aranygombos mellel állt előtte.
— Hová, hová? — kérdezte szándékoltan kedélyes
hangon. Ajka körül, két oldalt lekókadó szürkülő
bajusza alatt, rajtacsípő, önelégült mosoly játszott.
— Elmegyek — felelte Kárász. — Meggondoltam
n dolgot. Nem vizsgáltatom meg magam. — Igyeke
zett nyugodt hangon beszélni, de máris tisztában
volt vele, hogy kísérlete kudarcba fulladt.
A portás tetőtől talpig végigmérte:
— Van kilépőcédulája?
— Nincs. Nem tudtam, hogy erre is szükség van.
— Megpróbált ártatlanul tájékozatlan arcot vágni.
— Márpedig anélkül nem engedhetem ki. — A
nagy darab, paraszti arcú ember egyszerre volt szá
nakozó és fölényesen fontoskodó.
Kárászban egy pillanatnyi remény ébredt: ha léte^
zik kilépőcédula, ügy talán van kilépés is:
— Hát akkor, hol lehet kilépőcédulát kapni?
— Azt kérem én nem tudom — válaszolta a por
tás nagyon határozottan. — Meg hát, úgy mond
ják, kilépőcédulát csak a vizsgálat után adnak.
— Ügy mondják? . . . Hát nem tudja biztosan?
Ezt sem? . . . — Kárász érezte, hogy hangjában mind
észrevehetőbben remeg a kétségbeesés.
— Hát nézze, kérem — mondta amaz vállat vonva,
majd izmait meglazítva, kényelmesen az ajtófélfának
támaszkodva — , nekem csak annyit mondtak, hogy
a pácienseket csak kilépőcédulával bocsáthatom ki.
Többet én nem is tudok kérem.
— És bocsátott már ki valakit kilépőcédulával,
amióta itt dolgozik?
A portás lassan, tempósan a fejét rázta:

— Nem, kérem, még sohasem.
— És mióta dolgozik itt? — Lényegében már tisz
tában volt a helyzettel, már inkább csak öncélú kí
váncsiságból kérdezősködött.
— Már majdnem nyolc éve, kérem.
— És az elődje? Aki azelőtt volt itt. Bocsátott
ki valaha valakit? Nem tudja véletlenül?
— Ügy tudom, nem. De neki is csak így mond
ták. Hogy fiát csak kilépőcédulával. . . Meg hogy
ügyelni köll. Ha valaki kilépőcédulával jelentkezik,
föl köll vele menni az irodába, és megkérdezni,
csakugyan kapott-e kilépőcédulát. Merthogy vannak
csalók is kérem, okirathamisítók. Vigyázni köll . . .
Egy pillanatra újra megörült:
— Ó! Tehát a kilépőcédulát az irodában adják
ki? Vagyis mégiscsak tudja, hogy hol? Hát akkor
miért mondta, hogy nem tudja?
— Mert nem tudom, hol az iroda. Mivel még
sose köllött fölmenni. Ahogy már mondtam, ki
lépőcédulával még senki . . . Jobb lesz, ha maga is
visszamegy szépen . . .
— De nekem okvetlenül meg kellene tudnom,
hol az iroda. Mindenképpen el kell intéznem, hogy
elmehessek. . .
A portás arcán félreismerhetetlen szánakozás tükrö
ződött; őszinte, de tanácstalan emberi együttérzésnek
hatott. Csak a fejét ingatta; semmit sem válaszolt.
Kárász még egy utolsó kétségbeesett lépéssel pró
bálkozott: hirtelen pénztárcájáért nyúlt:
— N ézze. . . maga rendes embernek látszik, aki
megérti a helyzetemet — kezdte dadogva, miköz
ben egy bankjegyet vett ki. — Sajnos csak kevés
pénzt hoztam magammal. . . de ha esetleg mégis
tudná, hol az iroda . . .
A rátekintő arcon most egy kis sértődöttség is
helyet foglalt, anélkül, hogy előbbi részvétét kiszo
rította volna:
— Az úrnak nincs annyi pénze, hogy én azt
tudhassam. Mert ugye, ha az ember igazán nem
tud valamit, akkor a pénz se használ. És az iroda

kérem, az nálunk ü g y e k e t i n t é z . Nem fogad fe
leket. Itt nem lehet csak úgy, hogy akárki bemegy, és
elmondja, hogy ez meg az . .. Tessék ezt megérteni
kérem . . .
— És ha maga most szépen elfordulna, amíg én . ..
Senki sem figyel ránk . ..
— Azt nem lehet. Azt kérem sehogy se lehet.
Egészen közel lépett a portáshoz, és könyörögve
tekintett rá; egészen közel hajolt hozzá, még vaskos
orrának kitágult pórusait is jól láthatta. Suttogva
szólalt meg, közben érezte, amint a veríték kiütkö
zik a homlokán:
— Nézze, én tudom, hogy ez magára nézve kockázatos.
De én befolyásos ember vagyok. Befolyásos barátaim
vannak, s ha ez a dolog kitudódna valahogy és elbocsá
tanák, én könnyen találhatok más állást a maga
számára. Bizonyára jobbat is ennél. .. Hát értsük
meg egymást. . .
A portás hangja most hirtelen megkeményedett
ahogy a szavába vágott:
— Ezt nem lehet, kérem. Mondtam már, hogy nem
lehet.
— De hát miért nem? Mondja, miért?
— Mert nem lehet. Egyszerűen csak nem lehet.
Meg aztán — tette hozzá újra más hangon —, úgyis
hiába menne el. Magát itt nyilvántartják. És viszszahozzák . . . Na menjen vissza, kérem. Még bajom
lehet, ha észreveszik, hogy ennyit tárgyalok itt ma
gával . . .
— De h á t . . . — kezdte Kárász, aztán csak valami
bocsánatkérés-félét mormogott, s hirtelen megfordulva,
megtörtén, vereségét végleg belátva, újra befelé in
dult. Vállán ólomsúlyokat cipelve, összeroppanva ment
a várószoba felé; minden tagját ernyedtnek, elnehezültnek érezte; úgy tűnt neki, mintha egyszerre sok
évet öregedett volna,, oldalában ismét erősebben
kezdte érezni a szúrást, ami a mai napon úgyszólván
alig jelentkezett, legfeljebb, ha próbaképpen mélyet
lélegezve, szándékosan túlfeszítette mellkasát. Furcsa
módon, ez kissé megvigasztalta: arra gondolt, talán
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mégiscsak jó, hogy nem sikerült megszöknie, s bár
úgy vélte, ez a kis szúrás önmagában még semmikép
pen sem indokolja, hogy éppen itt, ebben a lehetet
len és kifürkészhetetlen elvek alapján működő egész
ségügyi intézményben várjon, ki tudja meddig, or
vosi segítségre, mégis, ha már úgysem szabadulhat
innen, ittlétét most nem látta annyira értelmetlen
nek és céltalannak, mint kevéssel ezelőtt. Mindez
azonban csak amolyan átmeneti és alaphangulatán
mit sem változtató vigasz volt, hiszen az eddig meg
ismert helyzet alapján ítélve, a vizsgálat ideje egy
szemernyivel sem látszott sem közelibbnek, sem távo
libbnak, mint eddig. Még mindig nem tudta, jni tű
nik inkább fenyegtőnek a szemében: a további vá
rakozás idegőrlő véget nem érése, vagy pedig a kö
vetkező percben bekövetkező vizsgálat végső fokon
ugyanilyen valószínű lehetősége. A józan ész és az
ittlétének tényéből kiinduló szemlélet logikája persze
azt követelte volna, hogy azt kívánja, bárcsak mi
nél előbb túlesne rajta, ám úgy találta, komoly okai
vannak rá, hogy rettegjen a vizsgálattól. Ki tudja,
minek vetik alá, mit kell kiállnia? Hiszen /lágyon va
lószínű, hogy itt a vizsgálat merőben eltér minden
más orvosi vizsgálattól, mint ahogy a várószoba is
különbözik minden más kórházi vagy klinikai váró
szobától. És ha már itt ilyen szokatlan, sőt képte
lenül fonák állapotok uralkodnak, mi lehet oda
benn a rendelőben vagy fenn a kórtermekben? . . .
Tisztán érezte, hogy semmi jó sem vár rá, bárhogy
alakuljanak is a dolgok. Az egyedüli megoldás a
menekülés lett volna, ha sikerül, ennek útja azon
ban, úgy látszik, végleg bezárult mögötte, tulajdon
képpen már akkor, mikor még itt sem volt, amikor
az egészségház rendelőorvosa ide utalta. . . De va
jon milyen meggondolások alapján utalta ide, csupán
egy egészen rövid és felületes vizsgálat után. Milyen
jelek segítségével választja ki, kit kell ideküldenie? . . .
És vajon mit vétett ő, hogy éppen n eki. . .? A vá
rószoba bejáratánál aztán kis időre újra megállt;
mintha még mindig reménykedett volna egy kicsit, hogy

valami segítségre talál, valami eszébe jut. Még egy
szer körülhordozta tekintetét a tágas előcsarnokban,
amelyen időnként egy-egy fehérköpenyes haladt át
többnyire sietve, bár egyikük-másikuk rövid ideig
néha el is időzött a helyiségben. Arra gondolt, kö
zülük kellene megszólítani valakit, s az iroda iránt,
a távozás lehetősége felől érdeklődni; hátha mások
nál több szerencséje lenne. De arcukra pillantva, erre
nem volt bátorsága; merevnek és megközelíthetetlennek hatottak; ha a portással vetette össze őket, még
az tetszett a leginkább emberinek a szemében . . .
— Hol a csodában bujkált ennyi ideig? — förmedt rá Lipták számonkérő hangon, amikor a két
öreg asztalánál ismét megjelent.
— Szétnéztem egy kicsit — felelte zavartan; sze
rette volna szökési kísérletét titokban tartani. — Kissé
megmozgattam a tagjaim at. . .
— Aha, értem. Szétnézett. — Az öregember sze
mében cinkosan együttérző fény játszott, s kevere
dett egyfajta értő kifejezéssel, mely mintegy ezt su
gallta: „ugyan már, mire jó ez, öreg rókák vagyunk
mi már, nagyon is jól tudjuk, miről volt szó” . — Na
és talált valami érdekeset?
— Semmit — vallotta be Kárász beletörődve a
lelepleztetésbe, s egyben egy kis megkönnyebbülést is
érzett, amiért fölösleges folytatnia az alakoskodást.
Kicsit azonban bosszantotta is, hogy így átlátnak
rajta: arra gondolt, talán nem kellett volna vissza
térnie ehhez az asztalhoz. Végül is, miért lenne kö
teles számot adni tetteiről? És egyáltalán, mi köze
ehhez a két fura öregemberhez, akik közül az egyik
makacs derűlátása és belenyugvása épp oly -hamis,
mint a másik csökönyösen dühös, elégedetlen dohogása, mert ha meggondoljuk, mindkettő ugyanabból
az alaphelyzetből ered: abból a tényállásból, hogy ki
vannak szolgáltatva valami ismeretlen hatalom döntékének, s hogy a dolgokon képtelenek bármit is vál
toztatni. De ezzel egy időben mégis úgy érezte, két
asztaltársa az egyedüli, akihez jelen pillanatban tar
tozik: mert mindenki más, az emberek, akikhez csa

ládi, baráti vagy munkatársi alappn tartozott, egész
múltjával együtt, mintha végleg elmerült volna mö
götte.
— Szóval nem hitt nekünk — jegyezte meg Csa
nádi. — Nem hitte el, hogy a vizsgálat elkerülhe
tetlen. És hogy innen nincs visszaút. Ez nem volt
szép m agától. ..
— Elnézést kérek . . .
— Tulajdonképpen nem tesz semmit. Csak éppen
egy csomó fölösleges fáradságtól és izgalomtól kí
mélhette volna meg magát, ha hitelt ad informá
cióinknak. Az ember, ha mód van rá, kerülje el a
szükségtelen . . . .
— Csanádi úr, ne beszéljen többes számban, és
ne feledkezzen el arról, hogy ez a filozófia kizárólag
saját egyéni álláspontját jelenti — vágott szavába
indulatossan Lipták. — Ne állítsa be úgy a dolgokat,
mintha sértődött szemrehányásait nemcsak a maga
nevében tenné. Én a magam részéről, igenis gratu
lálok önnek, Kárász úr.
— Sajnos nem tudom, mennyiben olyan a hely
zet, hogy gratulálnia k e ll. . .
— Ahhoz gratulálok, hogy nem vette rögtön kész
pénznek, amit mondtunk. És hogy nem hajlandó
azonnal belenyugodni a helyzetbe, őszintén meg
mondom, ezzel a szökési kísérletével sokat nőtt a
szememben. Én egyébként háromszor kíséreltem meg,
természetesen mindig eredménytelenül, de mégsem
érzem őket hiábavalónak.
Csanádi hátradőlt székén, és csendesen nevetett:
— Hiába, csodálatos ember maga, Lipák úr. Ha
egyszer úgyis tudja, hogy minden erőfeszítés hasz
talan, mi értelmét látja ennek az eleve kudarcra
ítélt küzdelemnek? Hiszen ezerszer megmondtam már,
hogy ezzel csak a saját helyzetét teszi súlyosabbá. És
alkalmatlanná teszi magát az adott, még lehetséges
kellemességek élvezésére.
— Csak a fantáziaszegénységét bizonyítja, hogy
eszébe sem jut a feltevés, miszerint maga az erőfeszí
tés, a küzdelem is lehet élvezet forrása.

— Hát amennyiben az én álláspontom fantázia
szegénységről árulkodik — sietett Csanádi visszavágni,
egyébként minden sértődöttség nélkül — , akkor a
magáé torz, tótágast álló logikáról tanúskodik. Azt
nevezi élvezetnek, hogy tehetetlenül szitkozódik, és
vérben forgó szemmel jár föl és alá, mint valami ket
recbe zárt állat? Akármit is mondjon, de ezt maga
sem hiheti igazán élvezetnek, s nyilván csak velem
akarja elhitetni. Mert ugyan milyen lehet a maga
botcsinálta élvezete az én csendes szemlélődésből, a
dolgok fölé való emelkedésből fakadó élvezetemhez,
vagy ami nyilván helyénvalóbb kifejezés, boldogsá
gomhoz képest? Mit tudja maga mit jelent az én
számomra, hogy eddig mindig más került sorra
helyettem, és hogy még itt ülhetek, figyelhetem az
embereket, akik itt sorukra várnak. Figyelhetem pél
dául, ki hogyan reagál, mikor a rendelőbe szólítják.
Sokszor pedig kiválasztok magamnak . egy alakot, s
elképzelem, hogyan viselkedik majd, ha a döntő perc
elérkezik: félve, vonakodva engedelmeskedik-e, úgy
tesz-e mintha nem hallaná, hogy az ő számát kiáltot
ták, megpróbál-e esetleg tiltakozni, ellenállni, ami
persze hasztalan, vagy pedig emelt fővel, férfias nyu
galommal lép be a rendelőbe, úgy, ahogy öntuda
tos emberhez illik. Tanulmányozom az arcát, a moz
dulatait, egész viselkedését, amiből várható reakciójára
következtethetek. Ebben már olyan gyakorlatra tet
tem szert, hogy újabban igazán ritkán tévedek, s ez
valahogy olyan érzéssel tölt el, mintha legalább egy
kis hatalmam lenne itt a dolgok felett. Persze tu
dom, hogy ez illúzió, de miközben ezzel a játékkal
szórakozom, szinte teljesen megfeledkezem róla, hogy
magam is csak a várakozók egyike vagyok; úgy ér
zem magam, mintha kivétel volnék, akit mindaz,
ami itt történik, egyáltalán nem is érint. És mégis,
éppen ezért, bizonyos vagyok benne, ha elérkezik az
idő, képes leszek úgy belépni azon az ajtón, ahogy
férfihoz illik. Hát ezt akarja összehasonlítani a maga
kétségbeesett acsarkodásával? Ezt a tudatosan, mond

hatni tudományos alapossággal felépített kiegyensú
lyozottságot?
— Eszem ágában sincs. De legalább nem kell
birkának ereznem magam. Ez is valami, nem gon
dolja?
— Nem valami szerencsések a hasonlatai. Ha
már mindenáron valami állatra kell gondolnia, miért
gondol birkára? Gondoljon inkább elefántra! Az ele
fánt szintén nyugodt, béketűrő teremtmény, mégis
egyike a legintelligensebb állatoknak. Kitűnően ido
mítható.
— Csakhogy én nem akarom, hogy idomítsanak!
Értse meg, én nem akarok úgy viselkedni, ahogyan
elvárják tőlem! Vegye tudomásul, ha egyszer sorra
kerülök, odabenn alaposan megmondom majd a ma
gamét a professzor úrnak vagy akárkinek, akit ott
találok, de úgy, hogy nem tűzi a kalapja mellé. Meg
mondom, hogy ami itt történik, az aljas visszaélés a
páciensek hiszékenységével, türelmével és kiszolgálta
tottságával, s végeredményben az ember megalázását
jelenti. ..
Csanádi derűsen mosolygott, válaszolni akart vala
mit, ekkor azonban váratlan, Kárász szemében új
szerű esemény történt. Valahol a terem távolabbi
részében egy magas, sovány, kissé görnyedt tartású
negyven év körüli férfi állt fel, határozott léptekkel
a rendelő ajtajához ment, és bekopogott rajta. A
megjelenő ápolónak, aki feltehetőleg vörös cédulás
betegnek hitte, először mondott valamit, majd be
sem várva válaszát, hirtelen félrelökte, és még mi
előtt az bármiképpen megakadályozhatta volna, vil
lámgyorsan a rendelőbe rontott. Az ápoló fejvesz
tetten rohant utána.
Csanádi elismerően bólintott:
— Na, ennek sikerült. El kell ismerni, ügyesen
csinálta.
— És van ennek értelme? — kérdezte Kárász
elámulva. — Hiszen úgyis mindjárt kidobják. Én
legalábbis felteszem, hogy . . .

— Szó sincs róla — oszlatta el feltevését Lipták.
— A világ minden más orvosi rendelőjében így
lenne, de i t t . . . Ugyan már, miket képzel? Aki
egyszer benn van, az benn van. Kész, nincs to
vább.
— De hiszen ez . . . ez képtelenség. Már megint
egy újabb képtelenség!
— Na és? Már igazán megszokhatta volna, hogy
itt minden képtelenség. Maga a klinika, az egész
intézmény szintén nem egyéb egy óriási képtelenség
nél.
— Lipták úr, az istenért! — szólt rá Csanádi
elszörnyedve, csitító hangon. — Ha már ez a vé
leménye, hát jó. Elvégre a véleményéről sem tehet
senki. De legalább ne adjon hangot neki. Az itt
jelenlevők nagy része bízik ebben az intézményben.
Mire jó rémületet, bizonytalanságérzetet kelteni kö
zöttük? — Azután a mindössze gúnyos legyintéssel
székén hátradőlő Liptáktól Kárász felé fordulva foly
tatta: — Szerintem itt semmiképpen sincs szó kép
telenségről, hanem csupán arról, hogy a szabályok
ebben az intézményben minden körülmények között
érvényesek maradnak. Márpedig a szabály kimondja,
hogy aki egyszer a rendelőbe jutott, annak át kell
esnie a vizsgálaton, függetlenül attól, milyen esz
közökkel jutott be, s hogy semmiképpen sem távoz
hat a rendelőből, ugyanazon az úton, amelyen be
ment. Azt hiszem, ha ennek ismeretében szemlél
jük a dolgokat, az egész mindjárt nem látszik olyan
képtelenségnek.
— És sokszor történik ilyesmi? Sokan behatolnak
ezen a módon a rendelőbe?
— Csak kevesen, de úgy tudom, szórványosan min
dig előfordult. Amióta itt vagyok, ez a harmadik
eset. Na meg volt egy negyedik is, de annak a
küszöbön sikerült útját állni. Erre a lépésre csak
kevesen szánják rá magukat: azok is többnyire fi
atalabb vagy legfeljebb középkorú emberek; egészen
öreg elő sem fordul közöttük. Főleg csak olyanok vál
lalkoznak rá, akik még elég erőt éreznek magukban

ahhoz, hogy az útjukat álló ápolót félrelökjék vagy
leüssék. Bár az említett három között volt egy fiatal
lány is, egészen helyes pofa, aki persze másképpen
csinálta. Odament az ápolóhoz, aki éppen kijött, hogy
beszólítson valakit, aztán mintha csak érdeklődne va
lami iránt, kedvesen rámosolygott, egyszóval meg
főzte, közben pedig észrevétlenül lenyomta a kilin
cset, majd mintegy véletlenül neki támaszkodott az
ajtónak. Az kinyílt, s ő beesett rajta. Túljutott a kü
szöbön, már semmit sem lehetett tenni. . . Igen, van
nak, akik hihetetlen ügyességre és ravaszságra ké
pesek ennek érdekében. Szinte megszállott körmönfontsággal készítik elő terveiket, s az ember akaratlanul
is elismerésre kényszerül. Pedig ha meggondoljuk, ez
nem is egészen tisztességes eljárás. Az ember várja
ki szépen, amíg beszólítják . . .
Kárászban ezúttal ellenvetés ágaskodott:
— Ne vegye rossz néven — kezdte óvatosan — ,
de nem osztom a véleményét. Ha már itt ilyen fur
csa állapotok uralkodnak, s az ember úgysem me
nekülhet a vizsgálat elől, valahogy jogosnak érzem,
hogy mindenki úgy segítsen magán, ahogyan tud.
Miért engedik meg az ilyen behatolásokat? Ha nem
tetszik nekik, hogy egyesek ilyen eszközökhöz nyúl
nak, rúgják ki őket.Hiszen bennünket úgyszólván
akaratunk ellenére rendeltek ide, és ugyancsak aka
ratuk ellenére tartanak itt. A szabályokat pedig, ame
lyek az én szememben, megvallom, inkább szabályta
lanságnak tűnnek, a mi megkérdezésünk nélkül hoz
ták. És ha így van, miért vagyunk kötelesek tiszte
letben tartani őket?
— Ügy viselkedik, mintha az ember egész éle
tében nem főleg olyan szabályoknak engedelmes
kedne, amelyeket a megkérdezése nélkül léptettek
életbe. Miért éppen ezeknek a szabályoknak ne enge
delmeskedjünk, melyeknek értelmét a legkevésbé va
gyunk képesek átlátni, és amelyeket a legkevésbé
vagyunk illetékesek bírálni?
— Nem hiszem, hogy az ember bármit is ne
lenne illetékes bírálni — vetette ellen Kárász dacos

ingerültséggel; már egy idő óta tapasztalta, hogy
Csanádi jámboran konok tekintélytisztelete egyre
bosszantóbban hat rá. Ingerelte, hogy valaki úgy
biztosítja lelki egyensúlyát, hogy mindennek gondol
kodás nélkül alárendeli magát. — Lipták úrnak bi
zonyára szintén ez a véleménye — fordult a másik
hoz, akaratlanul is növekvő rokonszenvvel.
— De még mennyire — felelte a harcias szakállú
öreg. — Teljesen egyetértek azokkal, akik így erő
szakkal hatolnak a rendelőbe. Legalább valamennyire,
az adott lehetőségek között, az ő akaratuk érvénye
sül. Legfeljebb annyiban elítélendő az eljárásuk, hogy
ezzel akaratlanul is csak a klinika hírnevét növelik.
A mi nagy sarlatánunk így ugyanis azzal dicsekedhet,
hogy a páciensek még erőszakra is képesek, csakhogy
minél előbb a színe elé kerülhessenek. De azért ha
csak valamennyire is bízhatnék öreg csontjaimban,
esküszöm, magam is megtenném.
— Hát rajta, próbálja meg! — gúnyolódott Csa
nádi. — Nem muszáj verekednie. Az ajtónak maga is
nekidőlhet.
— Ilyesmi csak egyszer sikerülhet. És már is
merik a trükköt. Na meg az ápolót sem tudom meg
főzni . . .
— Hát akkor találjon ki valami mást. Olyan
nyughatatlan elmének, mint maga, feltétlenül talá
lékonynak is kell lennie.
Lipták nevetett:
— Tudja mit? Csak ha velem jön. Sajnálom itt
hagyni magát. Viszont ha együtt mennénk, még ta
lán abban a szerencsében is részünk lehetne, hogy
egymás mellé fektetnek bennünket, úgyhogy tovább
vitatkozhatunk mindarról, amit csak ezután ismer
hetünk meg. Kíváncsi vagyok, ott is mindent olyan
bölcsen elrendezettnek lát-e.
— És ha én próbálnám meg? — kérdezte Kárász
hirtelen.
A két öreg arcán váratlanul őszinte derű jelent meg:
— Maga? — kiáltották meglepődve mindketten
egyszerre.

Kárász érezte, hogy arcába fut a vér:
— Miért? Még elég jó erőben vagyok. És vala
mikor cselgánccsal is foglalkoztam.
— Nem erről van szó — mondta Lipták fürkészőn
az arcába pillantva. Kárász csak most látta, hogy az
öregembernek milyen mélyen ülő, szúrós pillantású
szeme van. — Hanem arról, hogy maga nem olyan
alkat, hogy ilyesmire képes lenne.
— És hogy aki ilyesmit előre bejelent, az rend
szerint nem követi el — toldotta meg Csanádi. —
Akinek komoly a szándéka, az hallgat, mélyen ma
gába zárja titkát, aztán egyszer csak elindul. Nem,
maga ezt aligha fogja megtenni.
Kárász megütközve bámult rájuk. A két öreg véle
ményének ez a váratlan megegyezése meglepte és da
cos ellentmondási készséget szított fel benne; és
ugyanakkor sértődöttséget is érzett, amiért ennyire
kevésre becsülik. Emellett azonban, mélyebben, lelké
nek „komolyabb” szféráiban is megmozdult valami:
valóban, miért ne kísérelné meg kihasználni ezt a lehe
tőséget, még ha az egészen kicsi, kevés sikerrel
kecsegtető is, ha már visszafelé úgysem távozhat.
Csakhogy kiszabaduljon már végre ebből a valóságos
valótlanságból, ebből az érthetetlen, fülledt légkörű
helyiségből, ahol többnyire zümmögve beszélgető,
csendesen iszogató, kártyázgató sorsukra várók ülnek,
amíg egy kissé nyers, gurgulázón rekedtes hang végre
be nem szólítja őket, hogy ekkor többnyire szorongva
vagy éppen remegve a félelemtől, de mindenképpen
engedelmesen meginduljanak az ajtó felé, amelyen,
úgy látszik, kizárólag egy irányban lehetséges a közle
kedés. Hát nem szebb, méltóságosabb, „egyénibbre
akkor, ha legalább az időpontot mgunk választjuk
ki, ha már ennek az úgy látszik elkerülhetetlen ese
ménynek mindenképpen meg kell történnie? Nem
kellene-e csakugyan bebizonyítania magának és má
soknak is, hogy az ember mégsem egészen játékszer,
felette álló erők kénye-kedve szerint tologatott báb,
hanem olyan lény, aki legalább lehetőségeinek utolsó
morzsáival képes élni? Hamár a „Félelmetest” nem

kerülheti el, hát legalább fusson neki nyílt sisakkal,
önként, a saját akaratából . . . Mert hogy a vizsgálat
félelmetes, azt e pillanatban sem tagadta, sőt talán
még csak most ébredt igazán tudatára, jobban, mint
bármikor, de furcsa módon ez most valahogyan
a „vonzó ismeretlenné” avatta a szemében.
— Azt hiszem, ezúttal ki fog derülni, hogy téved
tek — szólalt meg hirtelen felállva. —v Be fogom
bizonyítani, hogy mégis képes vagyok rá.
A két öreg arca most látható ijedtséget tükrözött:
— Hová megy? Ne csináljon őrültséget! — kiál
tott rá Csanádi.
— Mért lenne őrültség?
— Mert ilyesmit dacból tenni őrültség. És felelőt
lenség, amit kötelességünk megakadályozni.
— De ha egyszer ez az egyetlen lehetőségem, hogy
véget vessek ennek a hülye várakozásnak.
— Rendben van, próbálja meg, szurkolni fogok
magának — jegyezte meg Lipták gúnyosan, de érez
hetően csak ijedelmét leplezve. — De kötve hiszem,
hogy lesz belőle valami.
— Azt majd meglátjuk.
— Lipták úr, ne provokálja — förmedt rá Csanádi
dühösen; arca egészen kivörösödött, Kárász most látta
először ennyire kibillenni nyugalmából. — Ha mégis
megteszi, senki sem veszi le rólunk, hogy mi okoztuk,
ami történt.
— Nem fogja megtenni — vágta rá Lipták túlzott
határozottsággal.
Kárász szó nélkül megindult a rendelő felé. Háta
mögött még hallotta Csanádi kiáltását: „Kárász úr,
álljon meg, legyen esze!” , szilárdan eltökélte azonban,
bármit mondanak is, nem engedi magát szándékától
eltéríteni.
Első lépéseit szilárd határozottsággal, egyenesen az
ajtó irányába tette. Először úgy gondolta, a beha
tolás legkevésbé bonyolult és leggyorsabbnak látszó
módját választja, egyszerűen bekopog, s mikor az
ápoló megjelenik, hirtelen félrelöki, gáncsot vet neki
vagy leüti, lényegében ugyanúgy, ahogy azt az imént

betörő férfi is tette, s aztán gyorsan a helyiségbe
nyomul, pár pillanat után azonban ezt az eljárást már
nagyon is kockázatosnak, kétes kimenetelűnek látta,
különösen most, a talán nem is egészen tíz perccel
ezelőtti behatolás után: az ápoló ezúttal bizonyára
résen lesz, nyilván nem fog kétszer ugyanabba a hi
bába esni, lehet hogy odabenn figyelmeztették is,
legyen kissé éberebb, körültekintőbb. Ezenkívül pe
dig, ha egyenesen az ajtónak megy, még az itt ülők
figyelmét is magára vonhatja, akik, okulva az előbb
történteken, talán még fel is hívhatják rá az ápoló
figyelmét, hogy gyanús dolgokban sántikál; esetleg
éppen a két öreg valamelyike teszi ezt, meglehet csak
ugyan elhatározták, megakadályozzák tervének meg
valósítását, tehát még őket is meg kell tévesztenie.
Néhány lépés után úgy tett, mintha mégis inába
szállt volna bátorsága (szíve valóban a torkában do
bogott), tétovázva megállt, a nagyobb meggyőzőerő
kedvéért még legyintett is egyet. Azután csüggedtnek
tetsző lépésekkel a kijárat felé indult. Odakinn
az előcsarnokban az ajtó mellett néhány percre a fal
nak támaszkodott. Igyekezett rendbeszedni lélegzetét,
amely, noha szilárdan meg volt győződve eltökéltsé
géről, rendetlenné, kapkodóvá vált. Alapjában véve
azonban ez a rövid kinn tartózkodás is taktikájának
részét képezte: a bentiek így nyilván azt hiszik, ismét
csak a W.C.-re ment, s mire visszatér, talán már
nem is figyelnek rá többé; részben lenézéssel, részben
megkönnyebbüléssel tudomásul veszik, hogy képtelen
volt végrehajtani szándékát.. .
Ismét a várószobába lépve, látszólag unott oldalgással indult az ajtó felé, mintha csak véletlenül ve
zetne arra útja, mint aki sétál, mint aki türelmetlen
ségében járkálással próbálja agyonütni az időt, aztán
az ajtótól mintegy öt-hat méternyire megállt. A be
kopogtatás gondolatát végleg elvetette: sokkal egy
szerűbb, több sikerrel kecsegtető, ha megvárja, amíg
az ápoló, kezében a sorszámmal, magától megjelenik,
így, ha szerencséje van, még talán a nyílt összeütkö
zést is elkerülheti. Az ápoló ugyanis ilyenkor rend

szerint kissé elébe megy a beszéli tót tnak, néha öt-hat
lépésnyire is eltávolodik az ajtótól, különösen, ha az
áldozat (ezt a kifejezést most valahogy sokkal talá
lóbbnak érezte a páciensnél) ijedt, zavart, vonakodik
követni, ami meglehetősen gyakran megtörténik. Eb
ben az esetben pedig egészen egyszerűnek látszik,
hogy pár ugrással az ajtónál teremjen, s még az ápoló
háta mögött vagy orra előtt beugorjon rajta. Akkor
pedig senki fia vissza nem kényszerítheti többé . . .
Nem tudta volna megmondani, mennyi ideig várt,
amíg a furcsán, lisztesen sápadt ápoló megjelent, meg
állt az ajtóban és elkiáltotta magát: >,Huszon-hét!” ,
majd mikor erre senki sem mozdult, kiáltását még
kétszer megismételte. A beszólított, testesebb, kerek
arcú, csodálkozó szemű idősebb nő, aki alakjához és
korához nem illő rövid ruhát viselt, amely jó néhány
centivel térdén felül is szükségtelenül nyilvánosságra
hozta feleslegesen vastag, formátlan lábait, csak a har
madik felszólítás után állt fel, mikor a körülötte ülők
már többen figyelmeztették: ,,Huszonhetes, magát
hívják” . De még ekkor is, mintha nem tudta volna
igazán elhinni, hogy elérkezett a pillanat, néhány
bizonytalan lépés után újra állva maradt, úgyhogy
az ápoló ingerült fejcsóválással csakugyan kénytelen
volt elébe menni; ezúttal messzebb távolodott el az
ajtótól, mint eddig bármikor. A nőhöz lépett, valamit
mondott neki, majd kissé türelmetlenül karolva bele
a még mindig vonakodó páciensbe, vezetni kezdte.
Ahogy közelebb értek, Kárász jól láthatta, hogy a nő
szepegve igyekszik visszafojtani sírását, s egész testé
ben reszket a félelemtől. „Na de asszonyom — hal
lotta az ápoló hangját, mikor már egészen a közelébe
értek — , tessék megérteni, hogy ezt így nem lehet.
És mi lenne, ha minden egyes páciens ennyi nehéz
séget támasztana? Mi is emberek vagyunk, a mi tü
relmünk is véges lehet. . . ”
Csak mikor az ajtó már becsukódott, döbbent rá
Kárász, hogy olyan ideális pillanatot szalasztott el,
amilyen sohasem kínálkozhat számára többé. Zavar
talanul, sőt kényelmesen beléphetett volna, talán még

mielőtt az ápoló visszafordul, és mégsem tette, csak
állt, mintha lába a padlóba gyökerezett volna. Még
csak azt sem tudta, miért történt így: képtelen volt
számot adni magának, vajon agyának vagy tagjainak
ideiglenes bénasága hiúsította-e meg szándékát. Inkább
csak azt érezte, ez a lehetőség valahogy elsuhant fe
lette, elsiklott mellette, s ennélfogva az adott pilla
natban nem is jelentett igazán lehetőséget számára.
Aztán egyszerre remegni kezdett: különös módon
most az döbbentette meg, mennyire közel állt hozzá
az előbb, hogy belépjen az ajtón. Egy-két pillanatig
olyan gyengeséget érzett, hogy attól tartott, menten
eszméletlenül vágódik végig a padlón. Végső erőfeszí
téssel azonban mégis állva maradt, gyengeségi roha
mának elmúltával pedig már csak égető szégyent érzett,
anélkül, hogy határozottan tudta volna, miért is szégyelli magát: azért-e, mert bátorsága a döntő pilla
natban cserben hagyta, vagy mert egyáltalán ilyen
eszeveszett kísérletre szánta magát.
Csak pár perc múltán, kissé összeszedve magát, tá
vozott az ajtó mellől és indult az asztalok felé. Cél
talannak látta a további ácsorgást; villogássá vált
szemében, bármeddig várakozna és bármilyen újabb
kedvező alkalom kínálkozna is, előbb még oly eltö
kélten vállalt tettét sohasem lenne képes végrehajtani.
Az asztalok mentén óvatosan osont, szinte lapítva
somfordált végig, mint valami pár perccel előbb
a szobából kivert, s most alázatosan visszakullogó
kutya: új helyet keresett magának. A két öreg asz
talához semmiképpen sem kívánt visszatérni: min
denáron el akarta kerülni, hogy diadalmas „na látja”
vagy fölényesen együttérző „ettől igazán megkímél
hette volna magát” -szeru mondatokat sugárzó tekin
tetükkel kelljen szembenéznie, emellett pedig folyton
megújuló és ugyanegy téma körül forgó, valójában
semmiféle megoldást, magyarázatot vagy megnyugvást
sem eredményező, idegesítő vitáikat is halálosan unta
már. Megkönnyebbülten lélegzett fel tehát, amiért ez
úttal sikerült üres asztalt találnia, de kicsit még így
is rettegett, hátha egyikük megjelenik a közelében

és újra asztalukhoz hívja vagy pedig mindkettő felke
rekedik, hogy átüljön hozzá. De nemcsak a két öreg
társaságát nem óhajtotta, hanem egyáltalán senkiét
sem. Amennyire ez ilyen körülmények között egyálta
lán lehetséges, egyedül szeretett volna maradni.
Belsőleg csakugyan egyedül is maradt. Magába roskadtan, cigarettájának füstjétől körülfátyolozva, szinte
semmiről sem vett tudomást. A halk zenét, a beszél
getők zümmögését, a köhécselést, a székek nyikorgását
éppúgy kizárta magából, mint az ápoló időnként szá
mokat kiáltó hangját, önmagából teljesen kiforgatva
érezte magát, hajmeresztő, mindeddig elképzelni sem
tudott helyzetben, mint aki szédítő mélység felett
kuporog, elviselhetetlenül kényelmetlen testtartásban
valami keskeny sziklapárkányon, mely mögött további
meredek sziklafal emelkedik, s lehetetlenné teszi, hogy
a szakadék széléről beljebb húzódjon, úgyhogy tévedhetetlenül tudja, le fog zuhanni, s a kérdés csupán
az, vajon ez mikor következik be. Sőt túljutott már
azon a fázison is, mikor még azt hitte, egyéb válasz
tás híján, legalább képes lesz siettetni az elkerülhe
tetlen zuhanást, önelhatározásból a mélybe vetni ma
gát, mert iszonyattal kell tapasztalnia, hogy görcsö
sen kapaszkodó ujjai, lecövekelődött lábai teljesen
összeforrtak a sziklával, melytől már csak a végső
elernyedés feloldozása választhatja el. Néhányszor kö
zel állt hozzá, hogy görcsös, csukló zokogás törjön ki
belőle. Vajon miért?, vajon miért? — ismételte ke
zébe temetett arccal ki tudja hányszor, bár megfelleb
bezhetetlenül világos volt szemében, hogy e kérdésre
soha, semmilyen formában sem kaphat választ. Né
mely pillanatban ugyan értelmetlenül túlzottnak, bete
gesen felfokozottnak látta kétségbeesését, már csak
azért is, mert nem egyedül ő van ilyen helyzetben,
s mások, a jelenlevők többsége ezt nem látszik igazán
tragikusan venni, de a várakozók nyugalma, majdnem
közönyös belenyugvása, az, hogy ennyire nincsenek
tudatában helyzetüknek, furcsa módon valahogy még
inkább riadalommal töltötte el. Ennek ellenére, ön
maga előtt is érthetetlenül, mégis azt kívánta, bárcsak

minél előbb beszólítanák: úgy érezte, amire önmagá
tól, cselekvő formában nem bizonyult elég erősnek,
azt szenvedő alanyként, tudva, ha akarja sem kerül
heti el, megkönyebbüléssel teli örömmel fogadná,
csak mert ez a mindennél rosszabb, bizonytalan, se
hová sem tartozó várakozás véget érne. Legalábbis
így hitte; mert azt, hogy valahol tudata legrejtettebb
zugában ugyanakkor azt reméli, hátha az egész na
pot „szerencsésen megússza” , semmi áron sem volt
hajlandó beismerni magának, önbecsülése utolsó ma
radványait konok kétségbeeséssel védte a teljes pusz
tulástól.
Még a jóval később asztalához lépő alakot sem
vette észre.
— Bocsánat, leülhetek?
A bezártságának burkán áthatoló hang halknak és
szerénynek tetszett. Kárász felpillantva, nem is tudta,
min is lepődött meg annyira: azon, hogy a szinte át
tetszőén sápadt, sovány, szemüveges fiatalember az
asztalához lépett vagy mert az idő oly észrevétlenül
elrepült felette. Csak most ébredt rá, hogy a helyi
ségben időközben felgyújtották a lámpákat, s hogy
az ablaküvegen túlpillantva már csak tintakék sötét
séget láthat.
— I . . . gén . . . . Hogyne, csak tessék — adta meg
a választ egyszerre zavartan és gépiesen. De ugyan
akkor azt hitte, nem örül az asztal társnak; egyelőre
még nem fedezte fel magában afeletti megkönnyebbü
lését, hogy végre kibillentik súlyosan ránehezedő elhagyatottságából.
— Remélem, nem zavarok? — jegyezte meg a fia
talember helyet foglalva. A hóna alatt szorongatott
apró sakk-készletet, amit Kárász csak most vett észre,
az asztalra tette.
— Nem, dehogy . . . Most érkezett? — Ügy hitte,
csak udvariasságból kérdez, kérdését kiugrasztó rejtett
gyanakvása, ami abból táplálkozott, hogy úgy tetszett
neki, a fiatalember arcát mintha már előbb is látta
volna itt a várakozók között, s hogy így valamiért

talán szándékosan ült át hozzá, lényegében a felszín
alatt maradt.
— Nem, már rég itt vagyok. Már a kilencedik
napja, hogy idejárok. Csak éppen átültem önhöz . ..
Mert ügy gondoltam — mutatott a sakktáblára — ,
ha kedve lenne. . . Nekem ugyanis ez a szenvedé
lyem . . .
— Szép szenvedély . . . — Csak úgy mondta, hogy
mondjon valamit.
— És kellemes időtöltés. Amióta itt vagyok, ezzel
igyekszem agyonütni a várakozást. Csak éppen az
a bosszantó, hogy sokszor nem fejezhetem be a játsz
máimat. Nem egyszer előfordult már, hogy éppen
játék Jcözben szólították be a partneremet.
— Meglehet, hogy engem is beszólítanak. Nem tu
dom, érdemes-e elkezdenünk?
— Bíznunk kell benne, hogy szerencsénk lesz. Mert
ha nem kezdenénk el, egy idő múlva már azon saj
nálkoznánk, miért hagytuk észrevétlenül elsuhanni
a visszahozhatatlan perceket és órákat. Nem szabad
megengedni, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, amely
ben bánnunk kell valamit. . . Szóval, ha csakugyan
lenne kedve . . .
Kárász már csupán valami elkeseredéséhez való
makacs, hisztérikus ragaszkodásból vonakodott a já
tékban való feloldódás lehetőségét elfogadni:
— Komolyan gondolja, hogy van? Gondolja, olyan
lelkiállapotban vagyok én most, amelyben képes
j á t s z a n i az ember?
— Éppen ezért k e l l játszania.
— De ha éppen ezért nem tudok . . . Legalábbis
azt kell hinnem, hogy nem tudnék . . . Képtelen len
nék odafigyelni, mert folyton arra gondolok, hogy
teljesen elveszítettem eddigi, megszokott világomat,
s azt sem tudom, hová cseppentem.
— Azt egyikünk sem tudja. És nem is tudhatja
sohasem. De ezt a helyzetet egyszerűen tudomásul
kell vennünk, megfellebbezheteden adottságnak kell
tekintetünk. Vagyis bele kell törődnünk.
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— Beletörődni, beletörődni! Nem maga az első,
aki itt erről beszél. De megold ez valamit?
— Talán nem egészen jól fejeztem ki magam. Nem
beletörődni kell, hanem megfeledkezni róla.
— Csakhogy nekem erről mindenképpen a fejét
homokba dugó strucc képe jut az eszembe.
— És nem gondol arra, hogy létezik egy másfajta
megfeledkezés is, amit talán túllépésnek nevezhetnénk?
Amikor az ember úgy feledkezik meg valamiről, hogy
maga mögött hagyja. Elhullatja, mint valami fölös
leges tárgyat.
— És gondolja, hogy mindenki képes erre? Tuda
tosan, szánt szándékkal megfeledkezni valamiről? Azt
hiszem, ez kissé nehezen megy.
Az ismeretlen hangjából őszinte segíteni akarás su
gárzott:
— Előre persze lehetetlen sikert garantálni. De
próbálja meg . . . Nézze, én nyíltan megmondom, azért
jöttem, mert úgy éreztem, szüksége van a játékra.
Kárász csodálkozva pillantott asztaltársa arcába.
A vastag üveglencsék mögül rátekintő szemekből va
lami sajátságos beléje látó tudás sejlett ki, ami meg
döbbentette, de egyidejűleg bizalommal töltötte el.
— Maga figyelt engem?
— Ha éppen nem játszom, rendszerint figyelek.
Igyekszem eldönteni, kinek van a leginkább szüksége
rám.
Üjra a szégyen hulláma öntötte el: tehát figyelték,
látták, rajtakapták.
— Azt is látta, mi játszódott le az előbb? — kér
dezte tompán, maga elé az asztalra bámulva.
— Ne izgassa magát emiatt. Másokkal is megesik
ilyesmi. Utána aztán szégyellik magukat, pedig nem
érdemes. Talán ne is beszéljünk többé róla.
— Köszönöd! — mondta Kárász akaratlanul. Ez
a tapintat valahogy hálával töltötte el, s egyben arra
késztette, hogy abbahagyja a kérdezősködést. De szé
gyene fokozódott: megalázónak érezte, hogy olyan
helyzetben van, ami másokból tapintatot vált ki, de
magáért esztelen kísérletéért is restelkedett, szégyellte,

amiért gyáva volt. Mert most mind maga a meggon
dolatlan lépés, mind pedig az, hogy végül mégsem
merte véghezvinni, egyaránt gyávaságnak tetszett a sze
mében. Gyengeségnek, férfiatlanságnak látta, hogy
képtelen volt napirendre térni a mindenki számára
egyformán kötelező vizsgálat ténye felett, s belátni,
hogy azt siettetni épp oly oktalan és kilátástalan do
log — legalábbis az ő számára — , mint szökni előle.
És a várakozók túlnyomó többsége ezt a helyzetet
minden zúgolódás nélkül tudomásul is veszi, még
hozzá nem is valami belső képmutatást rejtegető ön
ámítással, hanem valami sokkal egyszerűbb, természe
tesebb és mélyebb ösztönös bölcsességgel, s igyekszik
valamivel eltölteni az időt. Csak most látta, mennyire
igazuk van. Ez kissé megnyugtatta; különös módon,
ami az előbb riadalommal töltötte el, azt most telje
sen magától értetődőnek s egyedül ésszerű emberi
reagálásnak találta. Világosan látta: mindjárt így
kellett volna kezdenie.
A különös ismeretlen közben felállította a figu
rákat:
— Magának adom a világosat, jó?
Kárász félig a helyeslés, félig a köszönet jeléül bó
lintott, és megtette az első lépést. Kezében kissé re
megett a báb.
A belefeledkezés pezsgő kábulata csak fokozatosan
hatalmasodott el rajta.
Első húzásait inkább csak találomra tette meg.
Kissé még feszélyezve érezte magát: részben az za
varta, hogy partnerét, aki szenvedélyes játékosnak
vallotta magát, sokkal erősebb ellenfélnek hitte magá
nál, de egy ideig még zavarta a puszta időtöltés
fogalma is. Szorongása némileg még mindig kísér
tette: attól tartott, képtelen lesz igazán összpontosí
tani figyelmét és komolyan venni feladatát. De ahogy
a játék kezdett kibontakozni a táblán, megmutatkoz
tak az első kombinációs lehetőségek, fokozatosan
mindinkább belemelegedett, egy idő múlva pedig már
azon kapta magát, hogy — mint valamikor régen —
négy-öt lépéssel előre kombinál, s tőle telhetőleg min

den lehetőséget számba véve, igyekszik partnere kezé
ből kiragadni a kezdeményezést. Két könyökével az
asztalra nehezedve, állát két tenyerébe támasztva me
redt a táblára, s fogai között alig hallhatóan egy
dallamot kezdett morzsolgatni.
Annyira belemerült a játékba, hogy észre sem vette,
amióta itt van, először érzi jól magát. Csak a hatvan
négy fehér-fekete mezőt, az apró zsebsakktáblát látta.
Amikor pedig dobogó szívvel fokozatosan ráeszmélt,
hogy a játszmát esetleg meg is nyerheti, már csak egy
dolog miatt hasított bele néha a rettegés: nehogy
előbb hívják, még mielőtt a játszma véget ér, utána
mindegy, jöjjön, aminek jönni kell. Úgy tetszett neki,
a megnyert játszmával maga mögött minden egészen
más lenne, sőt néha még arra is gondolt, talán ettől
a játszmától függ minden, egész további sorsa, bele
értve a vizsgálat eredményét is. Ezt azonban rögtön
képtelenségnek találta: egy sakkjátszmának, amit unat
kozó betegek egy klinika várószobájában játszanak,
igazán semmi köze sem lehet ahhoz, ami később oda
benn a rendelőben megy végbe. De még a vereség
esetére is tartogatott egy kis vigaszt önmaga számára:
úgy érezte, még egy vesztes játszma sincs egészen
hiába. A puszta küzdelem is ér valamit. Vagy talán
éppen ez jelenti a legtöbbet? . . .
Ilyen gondolatok azonban csak ritkán zavarták meg.
Inkább csak úgy zárójelben, közbeszúrva jelentkez
tek, s ahelyett, hogy zavarták volna, még jobban
harcra tüzelték, arra serkentve, hogy még alaposabban
vegye szemügyre a hadállást és a lehetséges kombiná
ciók bonyolult szövevényét: Igen, így, a vezérrel egyet
balra . . . aztán a futóval kell biztosítani a bástyát,
feltéve persze ha .. .
A többször ismétlődő, majd körülötte több oldalról
felhangzó kiáltást csak késve hallotta meg. De tu
lajdonképpen még most sem figyelt fel rá. Már
megint keresnek valakit, már megint elbújt valaki,
gondolta agyának egy mellékes zugával, anélkül, hogy
fejét a tábláról felemelte volna.

— Hatos! Hatos! Jelentkezzen! Hatost keresik! —
hallotta aztán, nem is az ápoló hangját, hanem egy
túlbuzgó páciensét, aki, úgy látszik, eltökélte, hogy
megkönnyíti az ápoló dolgát.
Gyomra tájékáról egyszerre mintha jeges áradat
tört volna fel a torka felé, majd a következő pilla
natban forró, méltatlankodó harag öntötte el. Felhá
borítónak érezte, hogy ne fejezhesse be a játszmát.
És az nem is lehet, hogy most itt kelljen hagynia az
egészet, és soha nem tudhassa meg, csakugyan jó
volt-e az elképzelése, valóban nyert volna-e. Nem
állt fel még, úgy tett, mintha semmit sem hallott
volna, tekintetét konokul a táblára szegezte, de a
fekete-fehér kockák és bábok most kavarogva táncra
perdültek a szeme előtt. Ekkorra azonban már az
ápoló is ott állt mellette; csak mikor kezét vállára
téve megrázta, tekintett fel rá. A lisztesfehér arc
bosszúsan nézett rá; csak most, hogy egészen közel
ről láthatta, vette észre, milyen kellemetlenül közel
álló szemei vannak.
— Maga a hatos? — kérdezte az ápoló láthatólag
dühösen.
— Én vagyok — válaszolt Kárász halk, megtört
hangon.
— Akkor mért nem jelentkezett?
— Bocsánat, nem hallottam.
— Ugyan már! Nem hallotta! Már az egész terem
magát keresi. Na gyerünk, kérem . . .
Kárász tudta, hogy hiába minden, mégis egy utolsó,
kétségbeesett kísérletet tett:
— Kérem, nem mehetne ezúttal "helyettem inkább
valaki más. Szívesen előreengedem. Valaki, aki súlyo
sabb állapotban van, mint én . . .
— Ugyan kérem, miket beszél? Hogy ki milyen
súlyos beteg, azt odabenn állapítják meg — hangzott
a kérlelhetetlen válasz. — Siessünk, kérem!
— De én nagyon szeretném ezt a játszm át. . . Ké
rem, én azt sem bánom, ha ma már egyáltalán
nem . . . Nekem igazán nem sietős és elvégre hol
nap is . . .

— Ember, ne legyen gyerek. Mi lenne, ha mindig
megvárnánk, amíg valaki befejezi a dolgait. Az egész
üzletet becsukhatnánk . . . Na, keljen már föl, az ég
szerelmére . . .
Kárász reménykedve ellenfelére pillantott, mintha
tőle várna segítséget, de az csak tanácstalanul nézett
rá; tehetetlenül, alig észrevehetően vállat vont; lát
szott rajta, őszintén sajnálja, amiért újra elveszíti
partnerét. . .
— Köszönöm — mondta aztán Kárász felállva. —
Nagyon sajnálom . . . De még így is igazán kelleme
sen töltöttük az időt . . . A viszontlátásra . . . — Az
után összeszedve magát, hirtelen lendülettel, nyo
mában az ápolóval, megindult a rendelő felé. Hogy
háta mögött az ápoló még cinkosan Összekacsint volt
partnerével, azt már nem vette észre.
Ütban az ajtó felé, az első lépéseknél, még mindig
inkább csak dühöt érzett. Tehetetlen, felháborodott
harag fojtogatta. Igazságtalannak, gyalázatosnak érezte
az eljárást, aminek áldozatul esik, embertelennek és
hülyének az egész intézményt, az egész klinikát,
amelynek falai körülvették. Mert hát hogyan nevez
hetné másként azt a módot, ahogyan itt a pácien
sekkel bánnak? Hogy idecsődítik, erőszakkal idekényszerítik, gyakran pedig napokon, heteken át vára
koztatják őket. Meg hogy a betegeket önkényesen,
úgyszólván találomra szólítják be: makkegészségesnek
látszó fiatalokat az utcáról rángatnak be, vagy enge
dik erőszakkal betörni őket, tehetetlen öregekről, nya
valyatörésekről, makogó hülyékről pedig mintha meg
feledkeznének. Törődnek is vele, mennyire idegeire
mennek a többieknek, mennyire lehangolóan hatnak
rájuk. Na de kerüljön csak a professzor elé, be
olvas neki, annyi szent. És megfenyegeti, hogy jelen
tést tesz majd az illetékeseknek, mi folyik itt. Mert
lehetetlen, hogy tudjanak minderről, képtelenség el
hinni, hogy ezt tűrnék. Liptáknak van igaza, az ember
ne hallgasson, hanem nyissa ki a száját. .. Már elég
közel járt az ajtóhoz, mikor egy pillanatra Csanádi
és Lipták asztala felé pillantott: a két öreg láthatóan

most is vitatkozott valamin, Lipták hevesen, inge
rülten gesztikulált. ,,Igazad van öreg, igazad van —
mondta neki gondolatban — , ne hagyd magad. Csak
hallanád, miket mondok én nemsokára, csak hallanád.
Bizonyára gratulálnál nekem. . . ” Azután még arra
gondolt, érdekes lett volna látni, vajon ezek ketten,
külön-külön vagy együtt, milyen arccal lépnek be azon
az ajtón, melyen pár pillanat múlva neki kell áthalad
nia. Hiszen az lett volna a dolgok rendje, hogy előtte
kerüljenek sorra.
Néhány lépésnyire az ajtótól azonban egyszerre
elemi erővel rohanta meg a félelem. Ekkor már
tudta, semmit sem szólhat. Vagy ha szólhat is, szavai
már csak az irgalomért esedező, a kíméletért kö
nyörgő, a kiszolgáltatott szavai lehetnek, olyan em
beréi, aki már csak egyet óhajt: hogy békében hagy
ják. Hasonló érzés volt ez, mint nemrég, mikor
önkényes behatolási kísérlete során megállásra kény
szerült, csakhogy sokkal erősebb, annak mintegy hatványozottja. Torkát jeges marok szorította össze;
remegő, egymáshoz verődő térdekkel, görcsbe ránduló
belekkel, akaratlanul is megállt. Csak mikor az ápoló
átkarolta a vállát, indult, botorkálva tovább. Halk,
rutinos biztató szavakat mormogó hangja, most sok
kal szelídebbnek tűnt fel:
— No csak bátran, bátran. Nem kell nyugtalan
kodni. Semmiség az egész. Egykettőre túl van rajta
az em ber. .. Ejnye, ejnye, maga fél. Na de ilyet,
ugyan már! Egy felnőtt, komoly ember! Hát illik
ez? Nahát! Ejnye, ejnye, ejnye . . .
Közvetlenül az ajtóban már annyira gyengének
érezte magát, hogy alig volt képes lábát a küszöbön
átemelni. Szokatlanul magasnak találta.
( 1967 )

AZ ÓRÁS

Még néhány hét és újra kezembe veszem a külön
féle kerekeket, csavarokat. A fogóimat, a csavarhúzó
imat. Üjra otthon érzem majd magam. Mintha haza
találtam volna. Vagy inkább úgy, mint aki önmagára
lel; a neki megfelelő vágányba zökken. És akkor újra
minden jó lesz . . . Csak ez a pár hét múlna el minél
gyorsabban. Az egész cirkusz, ami csak arra jó, hogy
a munkámban hátráltasson. Na de majd csak elmúlik.
Talán észre sem veszem, olyan gyorsan. Csak egy kis
kitartásra van szükség, semmi másra . ..
Egészen fiatal voltam még, amikor annak a bizo
nyos órának az ötlete először felmerült bennem. Nem
sokkal azután, hogy hosszú évekre a rács mögé zár
tak . .. Hogy miért is kerültem oda, arra már alig
emlékszem. Valahogy ki törlődött az emlékezetem
b ő l.. . Igaz, tudom, megöltem valakit, de hogy
m iért.. . Csak éppen egy holttestre emlékszem valami
kocsmában, ahogy a padlón hever. És a karomra
szoruló erős ujjakra, a kemény markokra, ahogy le
fognak és később, ahogy kivezetnek a helyiségből. . .
De mindegy, ez nem is fontos többé. Hiszen ez még
az óra előtt történt. És ami az óra előtt történt, az
ma már semmit sem számít. Nem érdekel. . . A lényeg
az, hogy először csak úgy, szinte játékból kezdtem
forgatni fejemben az ötletet és később farigcsálni rajta.
Csak hogy az üresen tovapergő perceket megtöltsem
valamivel. Mivel úgyis órás voltam. Meg az órák
mindig is nagyon érdekeltek. Na és az időre, a múlni

nem akaró időre is sokat gondoltam . . . Hát szóval
még akkor kezdődött az egész. De akkor még nem
gondoltam, hogy egyszer majd ez jelent számomra
mindent. . . Mert eleinte kimondottan borzalmas volt
a helyzetem. Hisz mondom, egészen fiatal voltam. Egy
szerre hullottam ki mindenből és találtam magam
szembe a semmivel. Az űrrel, amit nekem és csakis
nekem kellett kitölteni. Magamra voltam utalva, sen
kitől sem várhattam segítséget. . .
Legjobban talán a munkaasztalom hiányzott. Az
előttem heverő szétszedett kis szerkezetek, az asztal
lapjára kirakott rugók, csavarok, fogaskerekek, ame
lyeknek, türelemmel összerakva őket, nekem kellett
visszaadnom az életet. Meg a különböző régi órák,
állók és falonfüggők, ingaórák és kakukkosok.
A legjobban ezeket szerettem, a legszívesebben ezeket
javítottam. Némelyiküket szinte halottaikból támasz
tottam fel, roncsaikból rakva össze őket. És most,
ott a cellában szakadatlanul különféle számlapokat
láttam elvonulni a szemem előtt. Ide-oda lengő ingá
kat, lassan ereszkedő hajtósúlyokat. Álmomban, de
gyakran ébren is, ketyegést hallottam: lassút és ünne
pélyeset; sebesen, alig hallhatóan tik-tikelőt. Pedig
a cellámban nem is volt óra; legnagyobb élményemet
a fegyintézethez közel fekvő falu toronyórájának ütése
jelentette. De azt is csak kedvező szél mellett lehe
tett hallani. . .
Néha ugyan mégis akadt dolgom: a fegyőrök,
a fegyház hivatalnokai, sőt néha a börtönigazgató is,
velem javíttatták az óráikat. Egy ideig ezek az esetek
jelentették nekem a legboldogabb perceket. Csak hát
efféle ritkán adódott; meg egyik eset sem volt valami
érdekes feladat. Néhány tisztítás vagy rugótörés. Meg
lazult mutató. Márpedig én valami egészen mást sze
rettem volna. Valami nagy dolgot. A többi munka,
amit végeznem kellett, egyáltalán nem érdekelt, és
közben megint csak órákra gondoltam. Cirádás, dúsan
aranyozott, táncoló figurákkal ellátott zenélőórákra.
Később papírt és ceruzát szereztem. Rajzolgatni
kezdtem. Természetesen órákat. Kicsiket, nagyokat.

Eleinte emlékezetből próbáltam lerajzolni néhányat,
amelyeket nagyon érdekesnek és szépnek találtam. Ba
rokk és rokokó órákat. Empire-t. Biedermeiert. Meg
néhány sima modernet, csak pontokkal, vonalakkal
a számok helyén. Később magam kezdtem el külön
féle óraalakzatokat tervezni. Eleinte a látottak kom
binációi voltak. Később mind több fantáziát vittem
beléjük; egyre inkább egyéni formát öltöttek. Aztán
gyufásdobozokból, kartonpapírból óramodelleket rak
tam össze. Ki is festettem őket; vagy szépen be
ragasztottam sztaniolpapírral. Némelyikük olyan volt,
mint az igazi, csak éppen nem járt. Játékórák voltak.
Néhányat közülük a fegyőröknek, a főfoglárnak ad
tam. Vagy az igazgatónak. A gyerekeiknek vitték haza
játszani. De a legsikerültebbeket megtartottam. Fel
díszítettem velük a cellámat.
Később fából, régi bádogból, konzervdobozokból,
drótdarabkákból igazi órákat próbáltam készíteni;
majd minden alkatrészüket magam csináltam. Csak
a rugót kellett megvenni hozzá. Pénzemet, amit a fegyházbeli munkámmal kerestem, majdnem mind ru
gókra költöttem. Még a cigarettáról is lemondtam,
csak hogy többet költhessek rugókra. Valóságos ün
nepnap volt, mikor az első órám végre megindult . . .
De azért nem is sejtettem igazán, mennyire boldog
vagyok. Átalában ügy hittem, csakis azért csinálom
az egészet, hogy valamivel elüssem az időt. Hogy
ne kelljen gondolkodnom. És hamarabb érjem meg
a szabadulást. Mert ekkor még egyre ezt vártam . . .
Magához a „nagy” órához is ezért kezdtem. Vagy
legalábbis azt hittem. Hogy beletemetkezzem és siet
tessem az időt . . . Egészen különleges művészi darab
nak szántam. Óra és naptár kombinációnak; olyannak,
amely a napokat, hónapokat és éveket is mutatja.
Harangjátékkal, időnként megmozduló figurákkal,
amelyeket magam akartam elkészíteni. Faragni, esztergályozni. Különlegességnek szántam, ami egyszer ta
lán kiállításra is kerül. Még arra is gondoltam, hátha
egyszer majd megveszi valami ritkasággyűjtő. Ha
ugyan rá tudom szánni magam, hogy eladjam . . .

Még a tervezése is hosszú ideig tartott: pontosan
ki kellett számítanom mindent. A kerekek nagyságát,
fogaik számát. Hogy hány fordulatot tegyen meg az
egyik, amíg a másik egyszer körbe fordul. A tenge
lyek hosszát, vastagságát . . . Aztán az alkatrészek elké
szítését kezdtem el. Jó magaviseletű fogoly voltam,
békés természetű. Ebben az időben már megenged
ték, hogy szabadon mozoghassak a fegyintézet terü
letén. Minden szabad időmet a műhelyekben töltöt
tem. A lakatosoknál, az asztalosoknál. A többiek, azt
hiszem, kissé bolondnak tartottak, de én nem tö
rődtem ezzel. Évekig dolgoztam; már egész halom
alkatrész gyűlt össze. A különböző figurákhoz is hozzá
kezd tem, amelyeknek időnkint, előre szabályozott
program szerint kellett felvonulniuk. Különböző em
beri és állatfigurák voltak. Férfiak, nők. öregek, gye
rekek. Lovak, kutyák, madarak, kakasok. Napszakok,
évszakok jelképei. Meg egy csontváz, amelynek min
den újévkor kellett kilépni rejtekéből. Kezében táb
lát tartott: „Gondolj halálod órájára!” Erre az ötle
temre voltam a legbüszkébb. . . Ez csakis nekem
juthatott eszembe. Más egyszerűen csak boldog új évet
kívánt volna. . . Csak most fedeztem fel, milyen
ügyes faragó vagyok. Talán szobrász is lehettem
volna . . . És közben az idő mintha már nem is múlt
volna olyan lassan. Ügy számítottam, mire elkészü
lök, a büntetésem is lejár.
De a szabadulás napja mégis váratlanul ért. Mit
sem sejtve mentem fel az igazgatóhoz. Amikor közölte
velem az amnesztia hírét, néhány pillanatra belém
fagyott a szó. Szám kinyílt, de nem jött ki hang
a torkomon. Aztán az igazgató megkérdezte, örülök-e,
s én mondtam, hogy igen. De valahogy nem éreztem
semmit. Sőt egy pillanatra mintha most is az órára
gondoltam volna: Vajon azzal mi lesz? Hol fogom
befejezni? . . . De azért talán mégis Örültem. Hiszen
olyan sokáig vártam a szabadulást. Az elkövetkező
nehézségekre pedig igazán nem gondoltam. Az óra
részeit ládákba csomagolva szállítottam el a fegyházból. A munkát természetesen folytatni akartam.

De odakinn más volt minden. Bonyolultabb, össze
tetteb. Elszoktam tőle. Hiányzott a megszokott légkör.
És lakást is nehezen találtam. Meg valami fészert,
ahová az alkatrészekkel teli ládákat tehetem. Zavart,
hogy mindenről nekem kell gondoskodni. Ettől is el
szoktam már.
Meg élnem is kellett. Dolgoznom. Egy órásmester
hez jártam segíteni. Csak úgy, bejelentés nélkül. Nap
estig régi kar- és zsebórákból fújogattam a port.
Csámpás konyhai ébresztőórákat szedtem szét és rak
tam össze potom pénzért. Az én órámhoz pedig leg
feljebb este juthattam hozzá. Késő este, munka után.
Ilyenkor meg a háziasszonyom keserítette meg az
életemet. Minduntalan átkopogott a falon. Hogy ilyen
későn nem szabad kopácsolni. Meg hogy rendes ember
ilyenkor rég ágyban van már. Máskor meg át is jött
és veszekedett velem. Végül felmondott. Mondtam
neki, csak addig várjon, amíg másik lakást találok.
De másnap már meg is feledkeztem róla. És semmi
kedvem sem volt lakás után szaladgálni. Csak időn
ként arra gondoltam, mennyivel egyszerűbb volt oda
benn . . .
Aztán egy este újra bejött. Éppen munkában vol
tam. Hálóingben volt már, meg rózsaszín, virágos
hálórékliben. A- haja be volt csavarva. És rákezdte,
hogy ez tűrhetetlen, hogy ő ezt nem bírja. Hogy
a rendőrséggel dobat ki. Elítéltet, lecsukat. Egyre csak
rikácsolt. Egészen belevörösödött. Műfogsora mind
untalan ki akart ugrani a szájából.
Egyetlen szóval sem válaszoltam. Csak álltam. Ke
zem a forgáccsal teleszórt asztal lapján nyugodott. És
közben a kést néztem. A kést, amellyel éppen egy
öregembert faragtam. Szakállas öregembert, akinek
kalapáccsal egy kis harangot kellett megütnie. De
a szűnni nem akaró rikácsolás egyre jobban untatott.
Csak amikor a padlón elterült, jutott eszembe,
hogy ezzel mindent megoldottam. Leakasztottam a ka
bátomat, és az őrszobára mentem.
Az ügyeletes tiszt rosszkedvűen fogadott. Álmo
san, gyulladt szemmel pislogott rám. Amikor el

mondtam, mi történt, megkérdezte, miért tettem.
Mondtam, mert ki nem állhattam. Utáltam a becsa
vart h aját. . . Gondoltam, minek magyarázzak. Úgy
sem értene meg. Aztán vállat vont, és egy cellába kí
sértetett. Különös, de mindjárt egészen otthon érez
tem magam . . .
Most itt ülök és várok. Várom, hogy befejeződjön
a vizsgálat, a per meg az egész cirkusz. Várom a na
pokat, amikor végre békében hagynak. Amikor újra
munkához láthatok.
Mert azt az órát mindenáron be akarom fejezni.
Valami bogaras ritkasággyűjtő egyszer még meg is
veheti tőlem. Ha ugyan rá tudom szánni magam,
hogy eladjam . . .
Mert könnyen meglehet, hogy képtelen leszek meg
válni tőle.
( 1966)

A faluban mostanában újra többet emlegetnek
az emberek. Belátják, hogy mégiscsak számítok vala
kinek, és engem sém lehet csak úgy levegőnek venni;
átnézni rajtam, mintha testem még a nap sugarait
sem állítaná meg és árnyékom sem volna. Elgondol
kozva néznek végig, tűnődő pillantásokat vetnek rám,
úgy látszik, belátják, nem volt igazuk, amikor sem
mibe vettek és oly hamar elfelejtették, amit tettem.
Érzik, hogy tévedtek, és szégyellik magukat. Én meg
büszkén járok közöttük, és kihúzom magam. Csak
éjszaka félek, hogy a huhogó baglyok szétkiáltják
a titkomat, belerikoltják az éjszakába. De hát én nem
azt akartam, ami történt. Ha a felhők nem éppen ak
kor jönnek közbe . .. Akkor minden másképpen si
kerül. Akkor most újra hős volnék . . .
Volt idő, mikor egyáltalán nem fájt, hogy az em
berek semmire sem becsülnek. Azzal sem törődtem,
ha bolondnak neveznek. Nem bántam, ha haragudtak
rám, hogy még a nyájat sem lehet rám bízni. Még
csak nem is mentegetőztem emiatt. Tudtam, úgyis
hiába magyaráznám nekik, hogy nekem más, fontosabb
dolgom van, s a hegyek közt, az erdő sűrűjében
a fákkal, füvekkel, pillangókkal és madarakkal kell
beszélgetnem, az ő szavukra kell figyelnem. Mert ők
az én barátaim, szeretnek engem, meghallgatják, amit
mondok, s nem hagynak faképnél türelmetlen legyin
téssel vagy vállvonogatással, ha nem találom mindjárt
a szavakat ahhoz, amit mondani akarok. Ezért törőd

tem jó ideig inkább az erdővel és a hegyekkel, mint
az emberekkel, akik a falumban laknak, s ezért volt
elég nekem, ha reggelenkét hangos csiripeléssel köszön
töttek a madarak, s a lepkék, ha mozdulatlan ma
radtam, néha egy-egy pillanatra megpihentek a vál
lamon a déli napsütésben, amikor méhek zúgásával
volt tele a levegő. Nyáron sokszor napokig nem men
tem le a faluba; van egy kis barlang itt a hegyoldal
ban, ott húzódtam meg éjszakánként. Akkor még én
is semmibe vettem az embereket, nem gondoltam,
hogy valaha fontos lesz nekem, mit gondolnak rólam;
még a gyerekek csúfolódása sem fájt nagyon. Abban
az időben azt hittem, a fák nem tudnak kinevetni,
nem gondoltam, hogy a susogó levelek, a megreccsenő
száraz ágak és a sziklák közt sebesen a völgybe rohanó
patak is kacaghatnak rajtam. Azt hittem, ők csak
a barátaim lehetnek. Egyedül a nagy fekete felhőktől
és a villámoktól féltem, róluk mindig tudtam, hogy
ellenségeim. Ha egymásra torlódva, dagadt fehér fe
jükkel, fenyegetőn felbukkantak az égen, mindig le
rohantam a faluba, és otthon az ágy alá bújtam.
A gyerekek ilyenkor mindig kinevettek, mert rémül
ten szedtem a lábam. Ijesztgettek, hogy belém üt
a villám, azt akarták, még jobban féljek.
Az erdőn kívül csak a vonatokat szerettem; akkor
még nem féltem tőlük. Most tőlük is félek, érzem,
hogy bosszút akarnak állni rajtam. LJjabban sokkal
több dologtól félek, mint azelőtt; érzem, szaporod
nak az ellenségeim.
Akkoriban, mikor még nem féltem a vonatoktól,
mindig lementem a völgybe a sínekhez, és megvár
tam, amikor hangos zakatolással elhalad a délutáni
vonat. Mindig idejében érkeztem, tudtam, mikor
a hanyatló nap a legmagasabb fenyő csúcsa közelébe
ér, indulnom kell. Szerettem a vonatot, szerettem
a füstje szagát, valahogy úgy tűnt nekem, az ablakain
kitekintő emberek mások, mint azok, akik a falum
ban laknak, ő k nem csúfoltak, csak barátságosan
néztek rám, néhányan közülük még vissza is integettek
néha. Csak azt nem tudtam akkor még biztosan, van-e

testük vagy csupán fejből állanak. Amikor elhaladt
a vonat, visszamentem az erdőbe, és elmondtam az
öreg tölgyfának, mely a legjobb barátom volt, hogy
azok, akik a vonatban utaznak, szeretnek engem.
A tölgy csak bólogatott, igazat adott nekem.
Egy délután észrevettem, hogy a vágány menti
lejtő egészen leomlott; néhány nagy szikladarab és
egy halom föld hevert a síneken. Nagyon megijed
tem. Mi lesz a vonattal? Az én vonatommal? Tudtam,
hogy nemsokára ide kell érkeznie. Meg kellett men
tenni a vonatomat.
Egy közeli fáról nagy lombos ágat törtem le, azután
szaladni kezdtem a sínek mentén, arra felé, ahonnan
a vonat szokott érkezni. Hamarosan meg is láttam;
sebesen közeledett felém. Mit sem sejtett; ugyanolyan
volt, mint máskor. Kéményéből gyanútlanul szállt
a füst.
Megálltam a két sín között, és hadonászni kezdtem
az ággal, valahogy úgy, ahogy a kékruhás emberek
szokták lengetni a zászlót. Torkom szakadtából ordí
tottam. A vonat egyre csak közeledett. De én tovább
ugráltam és üvöltöztem. Amikor félreugrottam a sí
nekről, már lassabban haladt. A mozdony már a ka
nyarban volt, amikor végre megállt. Az emberek ki
ugráltak a vonatból, és a síneken heverő sziklákat
nézték; a szemük kimeredt, és az arcuk sápadt lett.
Aztán egyszerre körülvettek, összevissza kiabáltak,
majd ölelgetni kezdtek. Volt, aki sírt, a vállamat
csapkodták. Néhányan elővették a pénztárcájukat, és
pénzt nyomtak a markomba. Később elvezettem őket
a faluba, ásókat és egyéb szerszámokat kértek. Min
denki engem ünnepelt. Én voltam a nap hőse.
A faluban ettől kezdve egy ideig másképpen néz
tek rám. Voltak, akik azt mondták, mégiscsak derék
legény vagyok. Ebben az időben még a gyerekek sem
öltögették rám annyit a nyelvüket, és nem mondták,
hogy dülledt békaszemem van. Én emelt fővel jár
tam köztük; valahogy könnyebbnek éreztem maga
mat, min máskor. Ha valaki mégis becsmérelni mer,
mindig letorkoltam. — Hallgass, te semmit sem

tudsz — mondtam neki — , én megmentettem a vo
natot.
De ez nem tartott soká. A falumbeliek irigykedni
kezdtek rám. Biztosan az fájt nekik, hogy nem ők
voltak ott a sínek mentén. Ojra azt kezdték mondo
gatni, hogy semmit sem érek. Ha erre a vonattal
álltam elő, egyre csak azt hajtogatták: „Ezt akárki
megtehette volna. Ha én lettem volna o t t . . . ” A gye
rekek ismét göröngyökkel hajigáltak, mint azelőtt.
Furcsa, de ez most sokkal jobban bántott. Megint
csak az erdőt jártam, a fáknak és a madaraknak akar
tam elmondani a bánatomat. De ők is csak nevettek
rajtam. Mintha már ők sem akartak volna tudni a vo
natról. A szarkák gúnyosan rám csörögtek, és a töl
gyek makkal dobáltak meg. A patak csúfolódva szök
décselt a kövek között, és fehér tajtékot köpött rám.
Egészen egyedül maradtam. Mindenki elfordult tőlem.
Megpróbáltam a kövekhez fordulni segítségért. Kér
tem őket, induljanak el lefelé a lejtőn, guruljanak
újra a sínekre, hadd mutassam meg még egyszer
az embereknek, hogy mégiscsak érek valamit.
De a kövek mozdulatlanok és némák maradtak,
nem akartak meghallgatni. Erre elcsentem egy csá
kányt a faluból, s egy nagy csikla alatt, amely erősen
kinyúlva meredt a völgy fölé, üreget kezdtem vájni.
Napokig dolgoztam, senki sem figyelt rám. Az em
berek általában ügyet sem vetnek arra, mit teszek,
s a szikla közelében különben sem igen járt senki.
Egyre több földet távolítottam el a szikla alól, egyre
nagyobb lett alatta a semmi. Végül megbillent, és
nagy robajjal gurulni kezdett lefelé a lejtőn, útközben
más köveket is magával sodort. Nagy porfelhő kelet
kezett, majdnem olyan volt, mint a vonat füstje.
Ezután előrementem és várni kezdtem a vonatot.
Alig vártam, hogy újra ölelgessenek az emberek.
A lombos ágat már jó előre levágtam, hogy kéznél
legyen.
De ekkor váratlanul közbejöttek az üldözőim.
A fekete felhők és a villámok, ö k az okai, hogy nem
sikerült, amit akartam. Azt hiszem, mondtam már,
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hogy ők az én ellenségeim, összeesküdtek ellenem.
Megdördült az ég, és a sziklafalak visszaverték a ször
nyű hangot. Menekülnöm kellett. Már ömlött az eső,
amikor hazaértem.
A szüntelen égzengéstől nem hallottam, mikor fu
tott be a vonat. Nem is tudom pontosan, mi történt
akkor a völgyben. Később sem mertem odamenni;
azóta sem jártam ott. Csak azt tudom, hogy nem
sokkal azután sok autó járt arrafelé. Fehérek voltak,
az oldalukon szép vörös kereszt volt.
Senki sem tudja, hogy én löktem le a sziklát.
Ezt senkinek sem mondtam el, bár nem én vagyok
a hibás. A felhők okozták a bajt, éppen a legrosszabb
kor jöttek közbe. Menekülnöm kellett, nem tehettem
mást.
De azért az emberek így is többet emlegetnek mos
tanában. Megint nagyobb megbecsüléssel néznek rám.
Minduntalan ezt mondják: „Ha te ott lettél volna!”
De lehet, hogy ez megint nem tart soká . . .
( 1962)

TÜL A FELHŐKÖN

Napok óta voltunk már úton. Már messze a felhők
fölött jártunk, amikor a csoport nem volt hajlandó
tovább követni a csúcs felé. Pedig ragyogó tiszta
idő volt, szél is alig fújt, s a tarajos, vakító hólepelbe
burkolt, de helyenként csupasz, rideg sziklákat nyújtóztató csúcs, már nem is túl magasan fölöttünk, tisz
tán, élesen rajzolódott a szinte sötétkék ég hátterére.
Tagjaimban még erőt éreztem, de a többiek szédülésre,
fülzúgásra panaszkodtak. Kimerültén nyújtóztak a be
havazott sziklákon. Amitől tartottam, bekövetkezett:
már korábban is mind több elégedetlen hangot hal
lottam, s most egyszerre végleg megmakacsolták magu
kat. Hiába beszéltem; egyre azt követelték, forduljunk
vissza. Olyasmit is mondtak, hogy a csúcs megmászhatatlan. Különösen Vörös hajtogatta ezt, ő bujtogatta
a többit. Lehet, ha ő nincs velünk . . . Már mikor
a csoportot szerveztem, gondoltam, ki kellene hagy
nom, de aztán mégis bevettem. Ügy gondoltam, erő
teljes, kitartó, tapasztalt hegymászó, sok hasznát ve
hetjük .. . Ma már tudom, ez hiba volt; nélküle min
den rendben ment volna. És nem lett volna szabad
megfeledkeznem egykori viszályunkról, bármilyen ré
gen volt is. ő nem felejtette el. Mintha mindjárt
kezdetben egy bizonyos gyönyörűséget talált volna
az ellenkezésben. Mintha állandóan valami diadalmas
mosoly bujkált volna a szája szögletében. Mintha csak
ezt mondta volna: „én előre tudtam, hogy így lesz,

csak nem akartam a kedvedet szegni” . Leplezetlenül
élvezte kudarcomat.
— Hát most torpanjunk meg? — érveltem két
ségbeesetten. Izgalmamban hevesen hadonásztam, han
gom rekedtté vált, torkomból sípolva tört elő a ritka,
utolsó atomnyi oxigéntől is megfosztott levegő. —
Azért jöttünk fel idáig, hogy néhányszáz méterrel
a cél előtt visszaforduljunk?
Vörös ásított; mintha szándékosan még túlozta
volna is bágyadtságát:
— Vannak elérhetetlen célok is. — Valamennyiük
nevében ő beszélt, mintha valami most kirobbant,
titokban szőtt összeesküvés vezére volna.
— Különösen, ha annak hisszük őket — feleltem
keskeny re feszülő szájjal, idegesen megránduló arccal.
Vörös annál nyugodtabb volt:
— Vannak dolgok, amelyeket jobb előre elhinni,
mint meggyőződni róluk.
— És a kudarc tudata, amiről különben meg sem
győződtünk még? Az előre belenyugvás? Az önkéntes
megadás szégyene?
— Mindnyájunkat egyformán s ú jt. . . Viszont csak
egymás tanúi vagyunk, senki sem lát bennünket. Ha
akarjuk, odalenn azt is mondhatjuk, hogy fent vol
tunk. Ez esetben csakis magunk előtt kell szégyen
keznünk.
— És neked az persze semmit sem számít?
— Kevesebbet, mint az életem. Vagy akár a többiek
élete. Még a tied is, ha úgy tetszik.
— Velem ne törődj! És a többiek nevében se
beszélj! Nem tudok arról, hogy felkértek volna
erre! — Bár tudtam már, hogy hiába, még mindig
nem egészen kihunyó reménnyel a másik háromra
néztem. Fáradtnak látszottak: elnehezült szemhéjjal
pislogtak rám, szemük fehérjét halványpiros vérerek
hálózata márványozta be; Sápadt előregörnyedve,
térdére könyökölve egy sziklán ült, Szeplős és Pisze
a földön nyúlt el. Csak Vörös állt: csípőjével jégcsá
kányára támaszkodott, magabiztosan ringatózott. Né

hány másodpercig hallgattak. Aztán Sápadt szólalt
meg. Kissé mentegetőzve beszélt:
— Nem kértük fel, de igazat kell neki adnunk . . .
És semmi okunk a szégyenkezésre. Mindent megtet
tünk . . . Küzdöttünk, amíg lehetséges volt.
— Az is szégyen, ha csak azt tesszük, ami „lehet
séges” . — Tudtam, hogy nincs igazam, de azért csak
beszéltem. A düh, a dacos kétségbeesés ösztökélt.
Most újra Vörös válaszolt:
— Nem nagyobb, mint ostobaságot elkövetni.
Arcom lángra lobbant:
— Gyávák vagytok! Pipogya fráterek!
— Mondj akármit, úgyis visszamegyünk.
Vörös vérlázító nyugalmát gyűlölete fűtötte: látha
tólag a végsőkig ki akarta élvezni diadalát. Érdesen,
sakálszerűen mosolygott, sárgás fogai húsomba vág
tak: nyersén, cinikusan villantak felém, szinte kire
pültek szájából s a torkomnak ugrottak. Ekkor vilá
gosodott meg bennem, hogy ő semmit sem felejtett
el. Ma már tudom, hiba volt bevenni a csoportba;
nélküle minden rendben lett volna.
— Hát jó — mondtam lassan. — Senkit sem kényszeríthetek. Aki mégis velem tartana, jelentkezzen.
Senki sem szólt. Senki sem mozdult.
— Tehát senki?
Sápadt mintha alig észrevehetően megrezdült volna;
mindig benne éreztem a legtöbb lelkesedést, úgyhogy
pár pillanatig remélni kezdtem. De aztán, mikor Vö
rös ránézett, lehajtotta fejét.
— Akkor hát egyedül megyek.
Kis ideig még ezután sem szólt senki. Vörös szán
dékoltan félrenézett, látszólag unottan a lába elé bá
mult, a vékony, keményre fagyott hóréteg alól min
denütt kilátszó csupasz kődarabokat szemlélte. De
a másik három szemét továbbra is rám függesztette.
Döbbenten néztek rám, de egy kicsit — nyilván
önmaguknak sem vallva be — talán még csodáltak
is. Ha nincs ott Vörös, valamit esetleg építhetek
is erre a csodálatra. De így . .. Aztán Sápadt szólalt
meg végre:

— Képtelenség . . . Azt nem teheted meg.
— Majd látni fogjátok, hogy nem képtelenség.
— Jobb, ha nem győződünk meg az ellenkezőjéről.
— Kissé úgy mondta ezt, mintha Vörös beszédmód
ját utánozná; láthatólag a hatása alatt volt. De őszin
tén ijedtnek tűnt fel. Aztán egyszerre hangot váltott.
Beszéde kérlelő színezetet öltött: — Miért vagy ilyen
konok? . . . Tudhatod jól, hogy egyedül nem vállal
kozhatsz erre . . .
-r- Márpedig én vállalkozom.
— A biztos halálba mész.
— Jogom van választani élet és halál között. És
jogom van oda is eljutni, ahová ti nem követhettek.
— De mi ezt mégsem engedhetjük meg. Felelősek
vagyunk érted. — Mintegy támogatást keresve társaira
nézett. Szeplős és Pisze bólogatott; lehet, hogy túl
fáradtak voltak a beszédhez. De Vörös továbbra is
más irányba nézett.
— Nem akadályozhatjátok meg, hogy tovább
menjek.
— Ha kell, erőszakkal is levonszolhatunk.
— Legfeljebb holtan, de az sem valószínű. Külön
ben legalább egyet közületek magammal rántok a sza
kadékba.
— Ember, legyen eszed!
Vörös váratlanul fordult meg és ütötte fel a fejét.
Hangja egyszerre türelmetlen és ingerült lett:
— Hagyd! Mit nyavalyogsz vele? Ha megőrült,
menjen.
— Ha útjára engedjük, halálra ítéljük — mondta
Sápadt.
— ő maga ítéli el magát. — Vörös hangja pat
togó volt, ellentmondást nem tűrő, mint azé, aki tuda
tában van, hogy valami megdönthetetlen igazságot
mond. Mégsem bizonyos, hogy már ekkor a vesztemet
akarta. Meglehet, csak azért mondta ezt, hogy ezzel
is más elhatározásra bírjon.
Lehajoltam s a hátizsákomért nyúltam:
— Hát akkor a viszontlátásra . . .
— Lenn a völgyben — toldotta meg Vörös.

Egy pillanatra meghökkentem.
— Hogyhogy lenn a völgyben? — kérdeztem hir
telen. Erre kétségtelenül nem számítottam.
— Nagyon tévédsz, ha azt hiszed, hogy itt meg
várunk. Mi most azonnal útnak indulunk lefelé.
— Rendben van. így is lehet.
— Hát egészen megkergültél?
— Lehet, hogy igen . . . Különben pedig, most én
mondom: mondj akármit, úgyis felmegyek.
Megfordultam és elindultam. Már inkább csak
a dac hajtott előre. Még mindig hittem ugyan, hogy
képes leszek feljutni a csúcsra, de valahol mélyen
mégis úgy éreztem, őrültségre vállalkozom, s az egye
düli értelmes dolog az lenne, ha a többieket követve
visszafordulnék, de Vörös arca továbbra is ott
ragadt a tekintetemben, s elképzeltem, miként áradna
szét képén vereségem beismerésekor a diadalmosoly.
Nem, ezt soha. Néhány lépés után hátrafordulva
még egy pillantást vetettem társaim arcára: talán
az elmegyógyintézetek újonnan felvett ápoltjai
nak hozzátartozói nézhetnek így szeretett rokonukra,
ha becsukódik mögötte a cella ajtaja. De ugyanakkor
valami sértettség is kihajolt a tekintetükből: szemre
hányás, vád, tiltakozás az arcátlanság ellen, hogy
olyasmire merek vállalkozni, ami meghaladja képes
ségeiket. És ez a nézés megacélozott, még inkább
izzásba hozta elszántságomat.
Első lépéseimet még ez a lobogóra szított dac irá
nyította, de mikor társaim végleg eltűntek mögülem,
s egyedül maradtam a jeges, havas, eget hasító sziklák
között, lassan mindjobban bekerített a félelem. Teljes
magány vett körül, sehol egyetlen élőlény, sehol egy
hang, még madárkiáltás sem; csak saját nyögésemet,
zihálásomat hallottam: miközben utolsó erőtartaléko
mat is bevetve, minden egyes izmomat pattanásig
feszítve, egyik szikláról a másikra kapaszkodtam, halk
biztató szavakat mormolva igyekeztem összefogni ma
radék bátorságomat és akaraterőmet. De már nem
bíztam vállalkozásom sikerében, s egyre inkább csak
a pillanatot vártam, amikor erőm végleg elapad, el

fulladva kidőlök vagy pedig egyensúlyomat vesztve
a mélységbe zuhanok. Némely pillanatban már szinte
kíváncsi voltam, milyen lesz is ez az elkerülhetetlen
nek vélt esemény, már valósággal siettettem volna, de
aztán mégsem következett be. Tüdőm önmagát múlta
felül, minden milligrammnyi levegőből képes volt
oxigént kisajtolni, emberfeletti teljesítményre sar
kán tyúzott szívem mindig friss vérrel telítette izmai
mat. Már egészen közel jártam a csúcshoz, mikor újra
reménykedni kezdtem. Csak ekkor fogott el ismét
igazán a lelkesedés. Mégis megmutatom, tört fel be
lőlem sípolva, azért is nekem lesz igazam. Előre elkép
zeltem társaim arcát, ha újra elébük kerülök. Külö
nösen Vörös arca bomlott ki előttem elevenen.
Magán a csúcson mindössze két-három percig tar
tózkodtam. A kilátás nem olyan volt, mint képzeltem:
a völgyekben ködök pihentek, sok mindent elfedtek
szemem elől. Csak néhány felvételt készítettem, hogy
igazolhassam, valóban fent jártam. Aztán visszaindul
tam. Ahol lehetett, jégcsákányomra ülve csúsztam
lefelé.
Csak később jutott eszembe, hogy társaim eset
leg valóoan nem vártak meg, s talán már rég nélkülem
lefelé indultak. Ez kissé megrémített: a végtelen, csu
pasz kőrengetegen át, majd a sűrű fenyveseken keresz
tül való lebotorkáíás gondolata az első emberlakta
területig riasztólag hatott rám. Annál nagyobb volt
örömöm, amikor négy parányi hangyának tetszőn
mégis megpillantottam őket. Egy kis köves fennsíkon
ütötték fel sátrukat. Alig félszáz méternyire a helytől,
ahol hagytam őket.
Tőlem telhetőén sietve igyekeztem feléjük. Majd
nem könny szökött a szemembe a hálától, hogy mégis
megvártak. Sőt kicsit úgy éreztem, az előbb igazság
talan voltam velük szemben: olyasmiért hibáztattam
őket, amiről nem tehetnek. Nem hibásak, amiért
gyengébbek nálam s képtelenek arra, amit csak én
tudok véghezvinni. De közben azért a diadalérzet is
ott feszült bennem. Azt vártam, lelkesen éljenezni
fognak.

Felálltak és elém jöttek. Csodálkoztak, de nem
mutattak különösebb örömet. Előbbi ellenséges tekin
tetükből még mindig ott vibrált szemükben egy kevés.
Különösen Vörös ellenszenve volt még most is jól
tapintható. Talán csak Sápadt mosolyodott el kissé.
De ő sem egészen.
— Na látjátok, nem haltam meg — mondtam
vidáman, diadalmasan, levegőért kapkodva.
— Látjuk — szólt Vörös szárazon. A másik három
semmit sem mondott. A földet nézték. Közönyük újra
ingerültséget mozdított meg bennem.
— Na és mit szóltok hozzá? — kérdeztem kihí
vóan.
Üjra csak Vörös beszélt:
— Semmit. Szerencséd volt.
— Az irigység, ha el akarja kerülni a kijáró
elismerés megadását, rendszerint a szerencséről kezd
beszélni.
— Hogy kijár-e neked az elismerés, azt nem te
döntőd el — vágott vissza Vörös. Szeplős és Pisze
némán bólintott. Általában nemigen beszéltek, csak
bólogattak. Sápadt zsebre dugott kézzel állt, a földet
nézte.
— De igenis én döntöm el! — kiáltottam. Hirtelen
fejembe tódult a vér. — Már el is döntöttem!
— Ne hetvenkedj! Inkább köszönd meg Sápadtnak, hogy megvártunk. Ha ő nem kér rá bennünket,
már rég lementünk volna.
— Nem kértem, hogy várjatok meg! És csak azért
beszéltek így, mert fölétek kerekedtem! — Agyam
egészen elborult. Talán túlságosan fáradt voltam.
Vörös fenyegetően előrelépett:
— Nincs jogod ilyen hangon beszélni velünk!
— De van! Mert nekem lett igazam!
Most egyikük sem szólt. Csak a szemükbe ült ki
a gyűlölet. Egyszerre megéreztem gyűlöletük forrását:
ennyire csak azt lehet gyűlölni, akinek igaza van. De
mindez még dacosabbá tett.
— Vagy talán kételkedtek abban, hogy igazam

van? Tagadjátok, hogy olyasmit tettem, amire ti nem
vagytok képesek?
— Hallgass! — szólt Vörös. Hangja félelmetesen
halk volt. Keze ökölbe szorult.
Valamennyien kissé előbbre léptek. Csak Sápadt
maradt le alig észrevehetően. Félkörben vettek körül.
Némán, fenyegetően tekintettek rám. Vörös arcbőre
vörösebb volt, mint bármikor, de a többiek arca
is lángolt.
Egyszerre rémület fogott el. És kezdtem ügy érezni,
nincs is igazam. Nincs igazam, mert ők többen van
nak. Külön-külön mind kevesebbek nálam, de
együtt. . . Mert az igazság az erővel azonos . . .
Aztán Vörös egyszerre szélesen elmosolyodott.
Mintha hirtelen világosság gyűlt volna agyában.
— Egyáltalán nem vagyunk bizonyosak abban,
hogy igazad van — szólt nyugodtan.
— Szeretném tudni miért?
— Hátha fenn sem voltál? Hátha csak egy szikla
hasadékban kuporogtál mostanáig?
— Ha majd előhívom a felvételeimet, magatok
is láthatjátok.
— Add csak ide a fényképezőgépedet.
Bensőm hirtelen megrándult. Egyetlen pillanat alatt
tisztába jöttem Vörös szándékával. Egy lépést tettem
hátrafelé.
— Nem adom!
— Azt mondtam, add ide! — Üjabb lépést tettek
felém. A többiek most is némák voltak, arcuk moz
dulatlan, csak Sápadt szája szöglete rándult meg alig
észrevehetően. Pisze kissé felemelte jégcsákányát.
Hirtelen hátraugrottam, aztán megfordultam és fu
tásnak eredtem. Pár lépés után, mivel nem hallottam,
hogy üldöznének, hátrapillantottam. Előbbi helyükön
álltak, nyilván tudták, úgyis csak a fennsík pereméig
szaladhatok. Vörös épp ebben a pillanatban hajolt
le egy kőért. Kétségtelenül ő dobott először. Tudom,
nem kellett volna bevenni a csoportba; nélküle min
den simán ment volna. Ezután egymás után zúgtak
el a kisebb-nagyobb kődarabok a fülem mellett.

A velem szembeni, hozzám mind közelebb kerülő
sziklafalon csattantak. Az első találat, félig oldalról
érkezve, éppen csak súrolta a homlokomat, de vérem
rögtön kiserkent, s bő patakban, több ágra szakadva
lefelé folyt az arcomon. Aztán Vörös hangját hallot
tam: „Mit állsz, mint egy faszent? Azt hiszed, te
mindenből kihúzhatod magad?” Nem néztem hátra,
de így is tudom, ez Sápadtnak szólt. Ekkor már
éreztem, hogy elvesztem. Vörös korábbi mondata
jutott eszembe: „Csak egymás tanúi vagyunk.” A kö
vetkező kődarab a tarkómat találta; azt hiszem, Sá
padt dobása volt. Arcra buktam, néhány pillanatig
még hallottam a körülöttem lehulló, ugrálva tova
guruló kövek koppanását. Aztán kihunyt bennem
a fény. De azt hiszem, nagyon sokáig dobáltak még,
amíg teljesen megszűntem élni.
Odalenn úgy tudják, sohasem tértem vissza a csúcsról.
( 1965 )

AZ ELDORÁDÓ MULATÓ

I
Nem vitás, hogy az a kétbalkezes hülye Para
dicsom volt az oka az egésznek. Ha nem beszéli
tele a fejünket, szent, hogy minden másképp történt
volna. Vagy legalábbis nem járjuk meg úgy, ahogyan
megjártuk. Mert az Eldorádó mulatót 6 említette
először. És ő ajánlotta, hogy oda menjünk. Vala
mennyiünknek bogarat ültetett a fejébe.
Pedig ha meggondolom, mi bajunk volt nekünk
a szökés után? Kicsit talán szokatlan volt a hely
zet, mégis, odalenn a völgyben nagyjából mindenünk
megvolt. Ennivaló bőven akadt, és nem is kellett
olyan nagyon törni magunkat érte. A vidék teljesen
lakatlan volt (úgyhogy legföljebb azon törhettük a fe
jünket, hogyan is kerültünk ilyen ember nem járta
tájra), az állátok szelídek: alig menekültek előlünk,
úgyhogy — főleg az elején, amíg ki nem ismertek
bennünket — egészen könnyen elkaphattuk őket. De
még később is, mikor már félénkebbek lettek, majd
mindig dugig tömhettük magunkat szarvas-, vadkecs
ke- vagy antilophússal; számtalan nyulat is ejtet
tünk, éppen csak a hurkokat kellett ügyesen elhe
lyezni. De hát Ragyás értett az ilyesmihez, csuda
dörzsölt alak volt, meg különben is — ő legalábbis
így mondta — vadászcsaládból származott. Na és
a patak, ami a völgyünket átszelte, az is tele volt
hallal, néha még kézzel is megfoghattuk ő k et.. .
Hát szóval, jól megvoltunk. Ágakból, levelekből
egészen rendes kis viskót tákoltunk össze, éppen csak

hogy védve legyünk az eső elől, mert hideg nem
volt, sőt mondhatom, irtó kellemes volt a levegő,
meg minden. Eső után, ha kisütött a nap, különö
sen »szép volt a vidék: az ágak, levelek csillogtak
a víztől, a ragyogó cseppek néhol ügy lógtak egy
más mellett egy sorban, mint a gyöngyfüzérek, na
és a madarak énekeltek, ilyenkor énekeltek a leg
szebben. Sok tarka madár volt ott az erdőben, olya
nok, amilyeneket azelőtt sohasem láttunk . .. Mondom,
szép volt, de azért lehet, hogy csak később tetszett
így, ahogy visszagondoltunk rá, főleg akkor, amikor
végleg be kellett látnunk, hogy beestünk a szószba,
csőbe hűztak, átejtettek bennünket. . .
Mert hát néha azért unatkoztunk is, és unal
munkban egymást martuk. Na és a nők is hiányoz
tak, gokkal jobban, mint azelőtt a Telepen, a sovány
rabkoszt és a kemény meló mellett. Ugyanis onnan
a Telepről szöktünk meg: alaposan előkészítettünk
mindent, simán ment az egész és azután vetődtünk
arra a lakatlan de pompás vidékre, ami mintha
egyenesen nekünk készült volna, kár, hogy nem be
csültük meg jobban . . . Igaz, örültünk neki, de mégis
inkább csodálkoztunk: nem értettük, hogy lehet az,
hogy egy teremtett lelket sem látunk, s ez majdnem
nyugtalanított bennünket. De a legfontosabb mégis
az volt, hogy szabadok voltunk, úgyhogy nem is
olyan nagyon törtük a fejünket azon, hogy tulaj
donképpen mi is történt velünk, s főleg az elején
a leginkább még attól féltünk, hogy a smasszerok
utánunk jönnek, kutyákkal, úgy, ahogy szokták; de
szerencsére senki sem jött, sőt valahogy minden,
ami azelőtt volt, egészen eltűnt. Mintha valami tel
jesen más világba csöppentünk volna. Fura helyzet
volt, elismerem, de új és érdekes i s . . . Csak hát
nekünk nem volt maradásunk.
De hát mondom, az az istenverte Paradicsom —
a vörös haja meg a kerek vörös képe miatt neveztük
így — okozta az egészet. Hogy az Eldorádó mulató!
Hogy ott minden milyen szép meg jó! . . . Persze
nem vettük komolyan, tudtuk, hogy fantáziái. Mert

mindig ilyen fantaziálós volt: mesélte már 6 azt is,
hogy a nagybátyja nagykövet és emellett írógép
gyára is van, pedig akárcsak 6 maga, meg az egész
pereputtya, világéletében ócska kis zsebtolvaj volt.
De azt hiszem, nem is volt rendben a feje egészen,
mert valahányszor ilyesmit hordott össze mintha maga
is hitte volna, amit mond. így persze nem hittük
az Eldorádó mulatót sem, mégis meghallgattuk, mert
egyéb dolgunk úgysem akadt. És valahogy még él
veztük is a meséjét, mert senkinek sem volt közü
lünk olyan dumája, mint neki, sőt egy ideig úgy
is tettünk, mintha minden szavát hinnénk; sajnáltuk
volna, ha abbahagyja. Ha egyikünk-másikunk néha
közbe is vetett egy-egy megjegyzést, az is mindig
olyan volt, mintha nem is kételkednénk igazán, csak
ugratni akarnánk. Pedig az ábra fordított volt: úgy
mutattuk mintha hinnénk neki, és közben befelé
csak röhögtünk rajta.
Soha semmiről sem hordott még össze annyit, mint
éppen az Eldorádó mulatóról: „Ha tudnátok, mi
csoda lányok vannak ott — kezdte rá egy este,
amikor mind a tűz körül üldögéltünk. — És mind
csak arra várnak, hogy az olyan ürgék, mint mi,
az ágyukba feküdjenek. Még fizetni sem kell. Po
tyára van minden. Megrakhatod a bendődet, meg
piálhatsz is, amennyi beléd fér. És addig maradhatsz
ott, ameddig akarsz ..
Ragyás halálosan komoly képet vágott:
— Aha, értem. Az egész valami ingyen kupi,
koszttal, kvártéllyal kombinálva.
— Olyasmi — helyeselt Paradicsom buzgón, ra
gyogó arccal. — Meg még minden más is.
— Még más is? Ne mondd!
— De mondom. Mert van ott minden, ami csak
kell a népnek. Mindenki azzal szórakozik, amivel
éppen akar. Van ott mozi, színház, cirkusz, amit
csak elképzelhetsz. Még könyvtár is, ha valakinek
nincs okosobb dolga az olvasásnál.
— Tényleg? — Ragyás tovább játszotta az ájtatos csodálkozót.

— Hát persze. Mert ne gondoljátok, hogy az csak
valami közönséges lebuj, azért mert mulatónak ne
vezik. Na persze az is van ott, de nem azért hívják
így, hanem mert ott mulatság az élet. De az egész
inkább valami telep. Szórakozótelep, érted?
Egy másik pofa, akit általában Dokinak hívtunk,
erre megjegyezte:
— Telep? Na köszönöm szépen. Egy életre ele
gem van a telepekből. Nem azért szöktem meg.
Paradicsom, ha lehet, erre még pirosabb lett, mint
máskor:
— Jaj de süket vagy! Értsd meg már, ez egészen
másféle telep, mint amire te gondolsz. Ezt egyenesen
nekünk csinálták, vagyis olyanoknak, mint mi va
gyunk.
— Hát ami azt illeti — mondta erre Doki su
nyin vigyorogva — , azt a másik telepet is nekünk
csinálták. O l y a n o k n a k ,
mi nt
mi
va
gyunk.
Paradicsom most már majdhogy el nem bőgte
magát:
— De ez más! Értsd már meg! Melózni egyálta
lán nem kell. Ha akarod egész nap az ágyon dö
gölhetsz és a plafont bámulhatod. Ez csak nem ugyan
az?
Nem sok hiányzott hozzá, hogy egymásnak essenek.
De Ragyás, aki félig-meddig górénak számított köz
tünk, közbebődült:
— Kuss! — aztán külön Dokira támadt: — Hagyd
beszélni! Nagyon érdekes, amit mond. — Végül Pa
radicsom felé fordult: — Na folytasd csak! Hogy is
van ez a dolog? És aki röhögni mer . . .
Paradicsom erre tovább folytatta a szöveget:
— Csak éppen nagyon nehéz odatalálni. Mert
senki sem tudja pontosan, merre van . . .
Jó ideig beszélt így de aztán Ragyás hirtelen fél
beszakította:
— Ez mind szép, de én azt is szeretném tudni,
ki fizeti ezt az egészet?
Paradicsom meghökkenve kapta fel a fejét:

— Mondtam már, hogy ingyen van. Teljesen ingyen.
Ragyás azonban tovább erősködött. Ha ő egyszer
a fejébe vett valamit, nem lehetett éppen könnyen
lerázni:
— De azért a cechet csak fizeti valaki. Ha nem
a palik, akik odamennek, akkor valaki más. Ez tiszta
dolog. Mert ingyen’ semmi sincs, apuskám, ezt már
megtanulhattad volna.
Paradicsom képe mintha egy kicsit megnyúlt volna.
Pár pillanatig nem is szólt semmit. És amikor meg
szólalt, látszott rajta, hogy akkor ötlötte ki az egészet.
Mégis úgy beszélt, mintha csodálkozna, hogy mi még
semmit sem hallottunk arról, akiről mesél.
— Hát Mr. Goodsoul — mondta hirtelen.
— Hát az meg kicsoda? — kérdezte két hang
is egyszerre.
Erre aztán egészen úgy nézett ránk, mintha ket
tőig sem tudnánk számolni:
— Ja persze —• ütött a homlokára — , ti még
nem is hallottatok Mr. Goodsoulról.. . Amerikai.
Irtó gazdag. Milliomos. Vagy nem is: milliárdos, ő
alapította az Eldoiádó mulatót. Emberbaráti célok
ból.
— Aha. Valami biztos nincs rendben nála . . .
— Nem tudom, meglehet. De mindegy. Nekünk
ez csak a hasznunkra van . . . Mert ő csak az olyan
pasikat bírja, akik a sitről szöktek. Aki nem ült
legalább egy évig, az sohasem juthat be a mula
tóba.
— Komolyan?
— A legkomolyabban . . . A fene tudja, miért csi
nálja ezt, de így van. Meglehet, csak azért, hogy
bosszantsa a zsarukat, akik semmit sem tehetnek el
lene. Egytől egyig a zsebében vannak. Meg azt is
mondják, ő is ült valamikor. . . Hát szóval, állati
lenne, ha odajuthatnánk. Gondoljátok meg! Potyára
kapnátok mindent, amit csak szemetek, szátok kí
ván . . .
Minél tovább beszélt, annál jobban tűzbe jött. Néhányan már igazán alig állták meg röhögés nélkül,

de mert Ragyás, nehogy a murit elrontsák, görbén
nézett rájuk, mukkanni sem mertek. Csak eltakarták
az arcukat, vagy olyan képet vágtak, mintha gyo
morgörcs kínozná őket. Egypáran a hasukat fogva
odébb is álltak, hogy kedvükre kiröhöghessék ma
gukat. De Ragyás komolyan bólogatva tovább kérde
zett:
— De mondd csak, kitől hallottad ezt az egé
szet? Ki mesélte neked?
— Egy pók, akivel az E-i gyűjtőben voltam együtt.
Igaz, a mulatóban ő sem volt soha, de ismert egy ala
kot, akinek egy ismerőse járt ott és remekül érezte
magát. Akár élete végéig is ott maradhatott volna,
csak hát az ördög rávette, hogy eljöjjön onnan . . .
De azért ebben kell lenni valaminek. Mert a pacák
annyit mesélt, hogy azt nem szophatta mind a kisujjából. Mesélte például, hogy van ott egy nő, egy
fekete . . . tudom, mert a fényképét is megmutatta . . .
szóval egy nő, valami Rozalinda, hát hogy annalc
micsoda . . .
így fújta még egy jó ideig, amíg a végén már
egyikünk se bírta ki, és mindnyájunkból egyszerre
pukkadt ki a röhögés, amire aztán Paradicsom fel
húzta az orrát és elhallgatott.
De azért azon az éjszakán, bár közben egyre a ne
vetés bugyborékolt bennem, mikor a kunyhónkban a szé
nába vackoltam magam, sokáig mégis arra gondoltam,
nem is lenne éppen rossz, ha valóban létezne az a bi
zonyos mulató vagy telep, amiről ez a gőzös fejű
Paradicsom mesélt, sőt esküdni mernék, a többiek
is ugyanígy voltak ezzel. Egészében valahogy nyug
talan éjszaka volt: a legtöbben csak nehezen alud
tak el, hánykolódtak, mocorogtak. Ahogy forgolód
tunk, szöszmötöltünk, a szénaágy egyre zizegett alat
tunk.
Paradicsom ezután néhány napig alig szólt hozzánk.
Az Eldorádó mulatót pedig egyáltalán nem emle
gette. Sértetten ténfergett közöttünk, és olyan arcot
vágott, mint aki mindent jobban tud nálunk, de
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egyben azt is tudja, úgyis hiába dumálna nekünk;
valószínűleg rettentő tökfejeknek tartott bennün
ket, akikkel szóba állni sem érdemes.
Aztán egyszerre, mikor éppen a távolban kéklő
hegyeket néztük, hirtelen megszólalt. Ügy kezdte rá,
mintha közben semmi se történt volna:
— Én mondom nektek, az Eldorádó mulató ott
van valahol a hegyeken túl. A fejemet tenném rá.
A közelében kuporgó Doki ránézett.
-— Miből gondolod? — dünnyögte unottan.
— Szimatot fogtam. Márpedig ha én egyszer meg
szagolok valam it. . .
— Fajtiszta vadászkutyák lehettek az őseid kö
zött.
De Paradicsom, mintha semmit sem hallott volna,
tovább locsogott:
— Ja igaz, most jut eszembe, a tag, akivel együtt
voltam, mondta is, hogy irtó hegyeken kellett átmen
nie, amíg odaért. . . Na persze, nem ő maga, hanem
az ismerősnek az ismerőse. . . Szóval, én mondom
nektek, ezek lesznek azok a hegyek. Persze nem tu
dom biztosan.
— Akkor meg mit locsogsz? — förmedt rá Ra
gyás, akinek semmi kedve sem volt folytatni a já
tékot.
— Csak úg y. . . — mondta erre megszeppenve.
Aztán úgy folytatta, mintha csak hangosan gondol
kozna: — Mert azért nagy hülyeség lenne, ha egyszer
csak kisülne, hogy a mulató ott vár ránk a hegyek
túlsó oldalán, mi meg csak itt rohadunk a völgyben,
és a kisujjunkat se mozdítjuk, hogy odajussunk . ..
De mi persze csak legyintettünk és faképnél hagy
tuk. Később pedig, ha újra kezdte, rá is szóltunk,
hogy tartsa a száját. Untuk már az egészet; főleg
ha elénk pingálta, hogy micsoda nők vannak ott.
Mert hát ez volt az egészben a pláne; ezért nem
találtuk a helyünket éjszaka. Ragyás egyszer még le
is kent neki egyet, annyira unta már, amit nemrég
még oly murisnak talált. így aztán jó ideig senki se
emlegette a mulatót, s úgy látszott, mintha egészen

meg is feledkeztünk volna róla. De csendben a fe
jünkben csak ott motoszkált továbbra is. Mintha
belülről rágott volna bennünket.

II
De egy napon mégis fölszedtük a sátorfánkat és el
indultunk a hegyek felé. Persze nem a mulató ked
véért, mert azt mindnyájan süket dumának tartottuk,
de ügy gondoltuk, megnézzük, mi van a hegyek
túlsó oldalán. Egyikünk sem járt még ott, na és
arra is számítottunk, hátha ott lakott vidékre buk
kanunk, vagy ha nem, hát legalább vadban még
a miénknél is gazdagabb tájra.
Az igazat megvallva, nagyon untuk már magunkat
meg főleg egymást ott a völgyben. Akármilyen szép
is volt, torkig voltunk már a nomád élettel, s meg
lehet, egy kicsit talán még a mulatót is hittük vagy
legalábbis gondoltunk néha rá. Nekem mindenesetre
többször megfordult a fejemben ,,ha Paradicsom iga
zat mondott volna, akkor most a mulató felé kö
zelednénk” , és szent, hogy a többiek is gondoltak
erre. De szólni senki sem szólt; a mulatót még Pa
radicsom sem merte emlegetni: félt, hátha Ragyás
űjra a képébe mászik. Mégis, az arca csak úgy ra
gyogott. Amikor a sűrű erdőn, bozótoson át csörtetve
megindultunk, úgy nézett ránk, mintha máris min
denben igaza volna. Izgalmában újra olyan piros
lett, amennyire csak lehet. Igaz, meleg is volt; sza
kadt rólunk a verejték.
Sokáig mentünk, amíg a hegyek közelébe értünk.
Napokon át küszködtünk, vagy talán hetekig is, nem
tudom, de tény, hogy a hegyek nagyon messze voltak,
sokkal messzebb, mint gondoltuk; alaposan kidög
löttünk és elcsigázódtunk, mire valamivel közelebb
kerültünk hozzájuk. Még szerencse, hogy vad bő
ven akadt, meg mindenféle gyümölcs is, és ami
a legfontosabb, ivóvízben sem szenvedtünk hiányt;
mindenfelé a fák között tiszta vizű patakok voltak,

a hegyek felől folytak a völgy felé. így hát csak
ment a dolog valahogy, csak éppen régi, még a Te
lepről magunkkal hozott zebraruháink szakadtak el
végleg, majdnem egészen pucérak voltunk már, na
és a cipőnk is lefoszlott rólunk; leginkább fölseb
zett lábunk miatt ment nehezen a járás. De nem
törtünk le, és ez is csak azt mutatja, hogy titok
ban mégis reméltük, hogy amit Paradicsom a mula
tóról mondott, mégsem egészen hazugság. Mert más
különben hogy lett volna annyi kitartás bennünk?
Hogy lassan fölfelé megyünk, azt egy ideig inkább
csak a lábunkon éreztük; látni alig láttunk valamit,
ügy eltakartak előlünk mindent a fák. Csak amikor
a remete barlangja közelében kiértünk az erdőből,
vettük észre, hogy jócskán magasabbra kerültünk.
A hegyoldal itt sokkal meredekebb lett, és nem is
nőtte be erdő többé, csak bokrok, valamivel ma
gasabbak az embernél. Ezek borították a hegyoldalt
végig fölfelé, amíg csak a szem ellát. Igaz, nagyon
messze most sem láttunk, mert a hegyek láncát köd
takarta el.
A remete barlangja volt utunk során az első mene
dékház. Közönséges barlang volt persze, s nekünk
ugyan eszünkbe se jutott volna így nevezni, de a re
mete mondta így, és aztán elmagyarázta, hogy fölfelé
haladva még más menedékházakat is találtunk. De mi
majdhogynem mit sem sejtve haladtunk el mellette:
éppen csak a füstszagról éreztük meg, hogy valaki
tanyázik a környéken, és csak később vettük észre
a lyukat a hegyoldalban, meg a füstöt, ahogy gomo
lyog belőle. Erre aztán odamentünk, hogy megnézzük,
miféle ürge is vette bele magát. De még oda sem
értünk, a remete — biztosan, mert hallotta a han
gunkat és lépteinket — máris kibújt az odújából,
és integetve hívott magához bennünket. Fura egy
tag volt: az arca csupa szőr, ollót vagy borotvát
tán életében nem látott, meg a ruhája is valami
szőrös állatbőrből készült. Nehéz lenne megmondani,
mihez hasonlított jobban, ősemberhez vagy reme
téhez. De mi általában, akkor is, meg később is,

csak remetének emlegettük . . . Ott állt a barlangja
előtt, és hajlongva köszöntött minket. Aztán arról
kezdett beszélni, hogy tudta, jönni fogunk, és már
régóta vár ránk. Egy kicsit már erre is leesett az
állunk.
De azért mégsem ez volt, amitől mindnyájan fe
nékre ültünk. Ez csak később történt, amikor meg
kérdezte:
— Az Eldorádó mulatóba mentek?
Azt se tudtuk, mit mondjunk, annyira elcsodál
koztunk. Nem tudtuk megérteni, hogy van az, hogy
most egyszerre még valaki akad, aki a mulatóról
beszél, amiről eddig azt hittük, csakis Paradicsom
kótyagos fejében létezik. Na és persze azt se tud
tuk, oda megyünk-e. Csak néztünk egymásra, sőt
valaki a foga között meg is jegyezte: „Na,
még
egy dilis.” De aztán Paradicsom, aki hirtelen irtó
nagy legény lett, előállt, és mondta, hogy igen.
— Ó, hát akkor ti vagytok azok! — mondta erre
a remete, még mindig hajlongva. — Csakugyan ti
vagytok, akikre várok. Nagyon örülök, hogy ide
találtatok, őszintén szólva, kicsit féltem, hátha el
tévedtek. — És ahogy befelé tessékelt bennünket,
egyre tovább beszélt, egészen izgatott lett, ujjait foly
ton a szakállába fonta, ide-oda topogott, azt se tudta,
hirtelen hova is tegyen bennünket. Elmondta, hogy
őt maga Mr. Goodsoul értesítette jövetelünkről, és
bízta meg, lásson el minket mindennel, és igazítson
útba bennünket. Ahányszor Mr. Goodsoul nevét em
lítette, szörnyen tisztelettudó pofát vágott, égnek
fordította tekintetét, mi meg egészen kikészültünk
a csodálkozástól. Még hogy ilyet! .. . Vagyis kisült,
hogy nemcsak az Eldorádó mulatót, hanem még
Mr. Goodsoult sem egyedül Paradicsom találta ki.
Ezután három vagy négy napig a remeténél ma
radtunk. Egész álló nap a füstös barlang mélyén húz
tuk a lóbőrt vagy kívül a barlang előtt sütkérez
tünk, a remete meg a fölsebzett lábunkat kenegette,
kötözgette. Irtó törte magát, hogy a kedvünkben
járjon, bár ami az ellátást illeti, hát az jobb is le-

hetett volna: állati kemény szárított húst adott meg
kecsketejet. Ragyás meg is jegyezte: „Na, szép kis
milliárdos lehet, ha ilyen ágrólszakadt megbízottja
van. Ettől még megfújni se érdemes semmit.” De
mielőtt továbbálltunk, a kőbaltáját mégis elcsórta tőle;
mert hát Ragyás már ilyen,* csak úgy szokásból is
szajrézik, nehogy kijöjjön a gyakorlatból. Pedig a re
mete igazán rendes volt; a végén még föl is ruhá
zott bennünket. Durva bőrből készült ruhákat adott
és bocskorokat; ő maga varrta őket már jó előre,
pontosan tízet, vagyis annyit, ahányan voltunk; vi
lágos hát, hogy csakugyan várt ránk. Különben so
kat kérdezgettük, szerettünk volna minél többet meg
tudni az Eldorádó mulatóról meg Mr. Goodsoulról,
de kisült, hogy sokat ő se tud az egészről: a mula
tóban sosem járt, de Mr. Goodsoult se látta sohasem.
De mintha nem is nagyon akart volna beszélni ezek
ről a dolgokról, rendszerint azzal húzta ki magát,
hogy ő se tud mindent, és sok dolgot nincs is jo
gában előre elmondani. Mégis egyre csak biztatott,
menjünk bátran, holtbiztosak lehetünk, hogy nem fog
juk megbánni.
fgy indultunk el újra, anélkül, hogy pontosan
tudtuk volna, mi igaz az egész meséből, mi nem,
és egyáltalán, hogy mire számíthatunk. De azért
rettenetesen fölcsigázódtunk, és irtó kedvünk kere
kedett. Ügy láttuk, valaminek csak kell lenni a dolog
ban, mert sehogy sem eshetett meg, hogy Paradi
csom és a remete összebeszéltek volna, hiszen szent,
hogy azelőtt sohase látták egymást. Na igen, sok
mindent nem értettünk, mégis, egyszerre alig fértünk
a bőrünkbe, ha arra gondoltunk, hogy túl a hegyeken
talán mindenféle jóval várnak ránk. Már a barlang
ban is meg később az úton fölfelé, folyton Para
dicsomot nyúztuk: nagyokat csaptunk a vállára, ol
dalba bokszoltuk, meg időnkint a fenekére is húztunk:
„Az istenit — mondtuk neki — , még majd ki
derül, nem is olyan hülyeség, amit összehordtál. De
hát ki gondolná egy ilyen őstulokról, hogy valamiben
igaza is lehet. Paradicsom meg fölült a magas lóra,

úgy járt köztünk mintha csak degeszre tömött
pénztárca lapulna a zsebében, és be nem állt a szája:
szakadatlanul a mulatóról mesélt, már amit állítólag
az ismerőse ismerősétől hallott róla, úgyhogy a ka
paszkodás fáradságát szinte meg se éreztük. Pedig itt
már igazán nem volt könnyű a járás: a bokrok tüs
kés ágai egyre belénk akadtak, néha meg a bőr
ruhánkat is elszakították, átdöfték a bocskorunkat
és a talpunkba fúródtak. Még szerencse, hogy el nem
tévedhettünk, mert itt valami kis út mégiscsak volt;
s a remete a lékünkre kötötte, hogy ahhoz tartsuk
magunkat. Nem tudtuk ugyan biztosan, ember vágta
ösvény-e, ami ott a bokrok közt hol eltűnt, hol
újra felbukkant vagy csak valami vadcsapás, de
mégis tudtuk, merre menjünk. Azelőtt, odalenn az
erdőben, csak vaktában haladtunk előre, s így máig
is rejtély, hogy esett, hogy éppen a remete barlang
jához jutottunk.
így értünk el, öt vagy hat nap múlva, a máso
dik menedékházhoz. Éppen jókor, mert a szárított hús,
amit a remetétől kaptunk, ugyancsak elfogyott már,
vadnak pedig nyomát se láttuk errefelé. Ez már
mégis valami házforma volt, ha csak amolyan viskó
is, dorongokból, levelekből összeróva, s a füst is
csak az ajtót helyettesítő nyíláson tódult ki, de az
a fő, hogy itt is vártak ránk, kajával meg minden
nel, ami kell. Az itteni ürge már valamivel rende
sebben festett: igaz, a ruhája neki is csak bőrből volt,
de szebben kikészítve, na és a szakállát is jobban
rendben tartotta. A szárított húshoz, ami különben jobb
is volt, mint a remetéé, még valami fekete kemény le
pényt is adott: valami óriási íze ugyan nem volt,
de jól esett, mert amióta a Telepről megszöktünk,
főleg csak húst ettünk, és hát azt is megunhatja az
ember.
Akárcsak a remete, ez is Mr. Goodsoul emberének
mondta magát, és ahogy mondta, szintén előre várt
ránk. A mulatóról is mesélt, jóval többet, mint a re
mete, de persze nem annyit, mint Paradicsom, mert
rajta senki se tett túl. A mulatóban persze ő se

járt, neki is csak úgy meséltek mindent, olyanok, akik
megint csak másoktól hallották a dolgokat. A végén
ó is adott útravalót, amije volt, meg új ruhát és
bocskort, olyat, amilyet 6 viselt. Mi meg egészen
fölvillanyozódtunk. Mert Paradicsomot is beszámítva
most már hárman voltak, akik tudtak a mulatóról,
úgyhogy egyszerre egészen biztosra vettük, hogy a vé
gén csak odaérkezünk. Nem csoda hát, hogy jóllakottan és kipihenten, ugyancsak nagy gőzzel vágtunk
neki az útnak.
Az út itt már valamivel szélesebb volt, és egyál
talán nem látszott többé vadcsapásnak, de ugyanakkor
még meredekebb is lett. Körülöttünk pedig vala
hogy sivárabb lett minden: kétoldalt a bokrok már
nem voltak olyan magasak, mint előbb, és meg is
ritkultak valamennyire; néhol kisebb-nagyobb füves
részek is voltak közöttük, az úton pedig helyenként
csupasz sziklák is meredeztek a földből, néha iga
zán olyanok voltak, mint a lépcsők, annyira, hogy
sokszor nem tudtuk, nem lépcsők-e tényleg, ember
csinálta lépcsők — volt aki azt mondta, igen, volt
aki nem — , de mindenesetre elég jól járhattunk raj
tuk, néha alaposan ki is döglöttünk közben. De ezt
egyelőre föl se vettük, inkább az zavart, hogy az
utat szinte csak az orrunk előtt láttuk, mert előt
tünk a látóhatárt mindig köd borította. Fura köd
volt, vagy harminc-negyven lépésnyire kavargott előt
tünk, de bele sohase kerültünk, mert ahogy köze
ledtünk hozzá, mindig visszahúzódott: sohase tudtuk
előre, mihez közeledünk, akármi volt is előttünk,
mindig, csak akkor láttuk meg, mikor már egészen
közel volt hozzánk. De még emiatt se gyulladtunk be,
gondoltuk, magas hegyeken ez így szokott lenni:
mert ilyen magasan még sohase jártunk. A követ
kező menedékháznál aztán kérdeztük is a ködről az
ürgét, aki várt bennünket, s az mondta is, hogy
ez mindig így van errefelé.
Az itteni menedékháznak már egészen normális po
fája volt. Fából épült ugyan, csak az alapja volt kő
ből, de már ablaka is volt meg kéménye is. Kaját

pedig igazán pompásat kaptunk: sült húst, tojást,
jó kenyeret, sőt bort is. Az itteni alak, aki valami
parasztformának látszott — öreg pók volt már, vas
tag harcsabajusszal, és ugyancsak bőven vedelte a
piát — elmondta, hogy Mr. Goodsoul üdvözletét
küldi, szeretettel vár bennünket, és további kitartást
kíván. De amikor íjiegkérdeztük tőle, mikor üzente
ezt, nem tudta megmondani. Hebegni kezdett: lehet,
hogy tegnap, de az is lehet, hogy hosszú évekkel
ezelőtt. Mi ebben sem találtunk semmi gyanúsat,
úgy gondoltuk, a2ért van ez így, mert túl sokszor
szopja le magát. Ezenkívül még egy fényképet is
mutatott, amiről azt mondta, az Eldorádó mulató
ban készült. Sokat ugyan nem láthattunk rajta, csak
valami pucéran táncoló lányokat, meg egészben is
nagyon elmosódott volt már, töredezett és koszos,
ki tudja, mikor kerülhetett az öreghez, aki úgy
látszik, unalmában folyton nézegette, azért piszko
lódott el annyira. De minket ez is megnyugtatott,
fene tudja, miért. Érdekes, hogy mi, akik máskor
annyira dörzsöltek voltunk, most még nem is sej
tettük, hogy egyszerűen pofára ejtettek bennünket.
Nem is gondoltunk már rá, hogy a dologban valami
hézag is lehet. Talán mert Paradicsom annyira te
ledumálta a fejünket. . .
De a következő menedékháznál, ami már szabályos
kőépület volt, egy kicsit mintha mégis szimatot fog
tunk volna. De mégse komolyan, mert ha belül be
is gerjedtünk egy kicsit, úgy tettünk, mintha minden
rendben volna. Na és inkább csak utólag kezdtünk
gyanakodni. Pedig itt már nem is vártak ránk az ajtó
előtt, mint eddig; úgy kellett bezörgetnünk, sőt ugyan
csak dörömböltünk, amíg a tag előbújt végre. Lát
szott rajta, hogy ugyancsak durmolhatott, mert egyre
a szemét dörzsölte, és egészen hülyén nézett ránk. Aztán
meg megkérdezte, mit akarunk, s csak ezután tért
észhez.
Hirtelen a fejéhez kapott:
— Já persze, persze. Maguk az Eldorádó mu
latóba igyekeznek — kezdte, mert ez már magázott

bennünket. — Értem már, hogyne érteném, persze
persze . . . — És ez volt egy kicsit gyanús nekünk vagy
inkább lehetett volna. Meg az, hogy hirtelen föl
elevenedve, irtó nagy igyekezettel sürgölődött körü
löttünk, egyre nevetgélt, rötyörészett, de ha a mu
latóról kérdezgettük, legtöbbször a süketet játszotta.
Néha ugyan mondott olyasmit, bhogy ,,hát igen, az
Eldorádó mulató, mesés hely az, kérem, csodás egy
hely, boldog, aki odakerülhet” , de amint csak te
hette, másról kezdett beszélni: az apjáról, aki tenge
rész volt és egy cápa falta föl, meg a sógoráról,
akinek lóversenyen úszott el minden pénze, úgyhogy
a végén fölakasztotta magát. Vagy vicceket mesélt;
rengeteg jobbnál jobb viccet tudott, nemegyszer szinte
gurultunk a nevetéstől. Ugrabugrálós, pergő nyelvű kis
pók volt, szakadatlanul szórakoztatni akart bennün
ket, nekünk meg csak utólag jutott eszünkbe, hogy az
egészet talán azért csinálta, nehogy a mulatóról kér
dezgessük. Még egy régi tölcséres gramofont és né
hány őskori, agyonkoptatott lemezt is előkerített.
Ezenkívül még a borbély mesterséghez is értett, sőt
mint mondta, az eredeti foglalkozása is éppen ez
volt: valamennyiünket megnyírt, megborotvált, mert,
ahogy mondta, torzonborz, elvadult külsővel nem il
lik az Eldorádó mulatóba lépni. És ezzel csak átej
tett bennünket: igazán azt hittük, most már a mu
lató közelében járunk.
Búcsúzóra különben bőségesen megpakolt bennün
ket: hátizsákunkat kolbásszal, füstölt hússal, tojás
sal tömte meg, sőt italt is adott. Általában ez már
így volt: ahogy följebb kerültünk, az ellátás min
dig jobb lett. így volt ez a fekvőhelyekkel is: a re
mete barlangjában csak valami szénavackon aludtunk,
a második menedékházban már valami pokróc is volt
a szénára dobva, a piás öregnél szalmazsákokat ta
láltunk, itt meg már egész rendes vaságyak voltak,
matraccal, lepedővel, párnával, úgy, ahogy kell. De
nem is ezzel lett volna baj, hanem amikor kétnapi
lépcsőmászás után — mert itt már egészen szabá
lyos lépcsők voltak, még ha durván faragottak is —

újra egy menedékházhoz érkeztünk, még gyanúsabbnak látszott az ábra. Itt már két pofa is volt: az
egyik nyilván a góré, akinek még irodája is volt
és egy afféle mindenes legény, aki takarított, meg
kiszolgált minket. A góré csak úgy, az Íróasztal mö
gött fogadott bennünket, egy nagy könyvben lapoz
gatva, a szemüvege fölött pislogott ránk, s már ez is
nagyon nem tetszett nekünk. A nevünket kérdezte,
a személyi adatainkat és hogy hová megyünk. Amikor
pedig megmondtuk, hogy az Eldorádó mulatóba aka
runk menni, egy-két pillanatig úgy nézett ránk, mintha
halvány gőze sem volna, mi az Eldorádó mulató. Ra
gyás erre megkérdezte, hogy Mr. Goodsoul megbízá
sából van-e itt, majd amikor a pacák még ipindig
nem értette miről van szó, elmondta, hogy a többiek
a menedékházakban mind azt mondták, hogy Mr.
Goodsoul szolgálatában állnak.
Erre mosolyogva bólogatni kezdett:
— Hát, ha amazok az ő megbízásából vannak
ott — mondta — , akkor feltehetőleg engem is
Mr. Goodsoul bízott meg. Ez már csak azért is
valószínű, mert nehezen képzelhető el, hogy az egyes
menedékházak gondnokait nem ugyanaz a személy
vagy intézmény bízta volna meg. Én azonban sajnos
nem emlékszem, kik, mikor és milyen körülmények
közt bíztak meg ezzel a feladattal.. .
Később aztán hirtelen a homlokára bökött és
megjegyezte, hogy egyszer tényleg hallott a mula
tóról, sőt Mr. Goodsoulról is, de nagyon régen, s
azóta se gondolt rá, úgyhogy teljesen kiment a fejé
ből. Aztán, talán mert látta, hogy olyan képet vágunk,
mintha a saját temetésünkön volnánk, vigasztalni kez
dett bennünket. Elmondta, hogy ő azért szentül meg
van győződve, a mulató igenis létezik, és ha nagyon
akarjuk, el is érjük egyszer. Erre aztán már nagyon
furcsán néztünk egymásra, nem tudtuk, mit is szól
junk az egészhez. Később a mindenes legénnyel pró
báltunk szóba állni, hátha belőle szedhetünk ki va
lamit. De az csak kerekre nyitotta szemét, hülyén
bámult ránk, és értelmetlen nyöszörgő hangokat adott

ki. Hamarosan megállapítottuk, hogy süketnéma; lát
szott rajta, hogy beszédünkből egy kukkot sem ért.
És mégis, akármennyire láttuk is, hogy valahogy
almás a helyzet, csak nekivágtunk egy újabb lépcső
sornak, ami most is valahova föl a ködbe vezetett.
Némán, összeszorított fogakkal mentünk tovább. So
káig egyikünk se merte kibökni, hogy úgy érzi, va
lami nincs rendben.

III
De később, az egyik pihenő alatt — mert ez
a lépcső már olyan meredek volt, hogy folyton meg
kellett állnunk kifújni magunkat — Doki mégiscsak
kimondta, ami már jó ideje ott motoszkált bennünk:
— Csak azt tudnám, meddig megyünk még —
szólalt meg fújtatva. — És hogy mi a fenének me
gyünk egyáltalán?
Hirtelen mind feléje fordultunk, és meghökkenve
néztünk rá. Egy kicsit máris fölment bennünk
a pumpa. Ragyás fenyegetően végigmérte, aztán dü
hösen fölnevetett.
— Mért? Te talán nem tudod? — És oldalvást
máris egy lépést tett feléje.
De Doki a szemébe vigyorgott:
— Nem.
Ragyás hangja még fenyegetőbb lett. Érdekes, valahányunk közül talán ő lett a legdühösebb, pe
dig valamikor ő is csak röhögött Paradicsom hantáin,
és csakis a muri kedvéért hallgatta végig. •
— Na nézd csak, talán elfelejtetted?
— Én nem is tudtam sohasem.
— Hát akkor mit tudtál, ha olyan okos vagy?
— Azt, hogy ez az egész mulató-história egyetlen
óriási hülyeség. Csak nem gondoltátok komolyan, hogy
beveszem ezt a maszlagot?
Ragyás még egy lépéssel közelebb lépett hozzá:
— Ügy? Szóval neked ez maszlag? Szóval bennün
ket hülyének tartasz?

Doki erre elsápadt; úgy látszik, érezte, hogy ve
szedelmes helyzetbe került. Nem felelt, csak a száját
húzta el. Ragyás fölemelte az öklét, hogy megüsse,
de a mellette álló Paradicsom megfogta a karját.
— Hagyd, Ragyás — mondta. — Mondjon, amit
akar. — Érdekes, amióta úgy látszott, a mulatóból
mégis lesz valami, Ragyás mennyire hallgatott rá.
Üjabban folyton egymás közelében voltak, egyre pus
mogtak, azt hiszem, Paradicsom állandóan a mulató
ról mesélt, és egészen teledumálta Ragyás fejét. Most
Ragyás elé állt, és Dokihoz fordult. — Ne hülyés
kedj — szólt rá. — Talán nem elegen mondták
már neked, hogy a mulató létezik?
Doki reszkető szájjal felelt:
— Hallottam.
— Na és?
— Az én szememben ez akkor is hülyeség. Üres
duma . . . Vagy mit tudom én . . . Hátha csak át akar
nak ejteni bennünket. Nem tudhatjuk, hova jutunk.
— Ha berezelünk, akkor sehova. De ha merünk
és nem borulunk ki, egyszer csak megérkezünk.
— Igen. A pokolba.
Nem is tudom, hogy is mert ilyet mondani. Pedig
látszott az arcán, hogy fél tőlünk, különösen Ragyás
tól. Talán a fáradság készítette ki.
Erre aztán Ragyás újra elbődült:
— Te állat! Csak nem azt akarod mondani, hogy
hiába kaptattunk föl egészen idáig? Hogy hiába va
gyunk féldöglöttek a fáradtságtól? — Úgy nekivadult,
hogy azt hittük, menten fasírozottat csinál Dokiból,
aki erre már komolyan begyulladt, egészen zöld lett
a képe, s visszakozni is kezdett valamennyire, de
még mindig nem egészen. Olyasmit kezdett makogni,
hogy ez a mulatóról szóló dolog egészen talán még
sem hazugság, mert valami biztosan van ott a csú
cson vagy a csúcson túl, de egyáltalán nem biztos,
hogy az a valami az Eldorádó mulató, vagy ha mégis,
akkor se biztos, hogy ott minden olyan szép és jó,
ahogy nekünk Paradicsom bedumálta.

Ragyás erre valamivel halkabban, mint az előbb,
megkérdezte:
— Ugyan miért ne lenne olyan?
— És mért lenne olyan? — kérdezte vissza Doki
óvatosságból néhány lépéssel hátrább húzódva.
Mire Ragyás:
— Azt se hittük, hogy egyáltalán létezik. És mégis,
most m i n d e n k i úgy tudja, hogy igenis van. És ki
hitte volna azt is, ami eddig történt? A menedék
házakat meg mindent. . . .
De Doki csak nevetett, begerjedten, fogvacogva, de
nevetett, és rákezdett, hogy amiért a mese egyik fele igaz
lett, az még nem jelenti azt, hogy a másik is az lesz,
és inkább nyitottuk volna ki jobban a csipánkat, mert
akkor észrevehettük volna, hogy amint följebb jutunk,
a menedékházi ürgék mindig kevesebbet tudnak a
mulatóról, pedig, mivel közelebb vannak hozzá, en
nek éppen fordítva kellene lenni. Vagy talán nem
vettük észre, hogy az utolsó pók már éppen csak
úgy ránk hagyta a dolgokat? Ha tehát csak egy kis
sütnivalónk is volna, láthatnánk, hogy valami nincs
rendben, sőt hogy az egész mesét valószínűleg a zsa
ruk főzték ki, hogy csőbe húzzanak bennünket. Leg
okosabb lenne hát, ha visszafordulnánk, amíg nem
késő ... .
Alig lehetett elhallgattatni. Akkor hagyta csak abba
végre, mikor már komolyan azon voltunk, hogy ala
posan megruházzuk. Mert ekkorára már mind úgy
kivoltunk, hogy eszünkbe se jutott végiggondolni, ta
lán igaza is lehet. Meglehet, azért, mert nagyon föl
voltunk villanyozva, hogy így a mulató meg úgy,
és egy ideig annyira biztosak voltunk már benne,
hogy oda jutunk, hogy most sehogy se tudtuk le
nyelni ezt a békát. Éppen azért lettünk zabosak rá,
mert kimondta, amit mi csak m a g u n k b a n gondol
tunk, és amiről mindenki azt hitte, csak amolyan rém
látás, ami csak neki jutott eszébe. Meg talán az is
baj volt, hogy éppen ő mondta ki. Mert ezt a Do
kit különben se nagyon bírtuk: valahogy nem tarto
zott egészen közénk, nem volt igazán szakmabeli,

csak valami sikításért ítélték el, és csak azért hoztuk
magunkkal, nehogy beköpjön bennünket; még ott
a Telepen valahogy megszagolta, hogy olajra akarunk
lépni, s aztán okosabbnak láttuk, ha bevesszük a buliba.
Na és azért se szerettük, mert mindig tökfejnek tar
tott minket, mindent jobban arakt tudni nálunk,
mi pedig nemigen szenvedhettük a tojásfejeket. Persze
doktor azért mégsem volt, ezt a nevet csak úgy
ráragasztották. Pedig talán jobb lett volna, ha hall
gatunk rá.
De megint csak továbbmentünk, fölfelé a lépcső
kön, amelyek itt már rendes sima betonlépcsők vol
tak, csak nagyon meredekek. És sehogy sem akartak
véget érni. A köd most mintha még sűrűbb lett volna,
egészen elzárta előlünk a látást. De ahogy visszahú
zódott, mögüle mindig újabb és újabb lépcsőfokok
bukkantak elő.
És ahogy mentünk, talán még gyorsabban is halad
tunk, mind eddig. Lábunk eleinte sajgott, nyilallott,
térdünkben időnként hasító fájdalmat éreztünk, tal
punk égett, de később mintha már alig éreztük volna
a lábunkat, mintha elzsibbadt, elhalt volna. Mégis,
mint valami fölhúzott gép, magától járt és vitt föl
bennünket, szinte magunk se értettük, hogyan. Mintha
a mulató húzott volna fölfelé; mert most már c s a k
a z é r t i s bíztunk benne, hogy nem üres duma az egész
Magam is egyre csak azon voltam, n e h o g y D o k i
s z a v a i r a g o n d o l j a k , mert ha csak egy pillanatra
is eszembe jutott, amit összehordott, mindjárt az is meg
fordult a fejemben, hogy mondott egypár dolgot, amire
nem lett volna éppen könnyű felelni; és tudom, hogy
a többiek is erre gondoltak, még ha nem is szóltak
róla. Mert egyikünk se akart gondolni ezekre a dol
gokra, és főleg egyikünk se m e r t beszélni róla, s
ezért csak belefeküdtünk a lépcsőmászásba, hogy se
i d ő n k , se e r ő n k ne maradjon azon gondolkozni, ho
vá is vezetnek a lépcsők, amelyeken fölfelé kapaszko
dunk. Ezért is mozogtak talán olyan veszettül a lá
baink, ezért is haladtunk olyan gyorsan fölfelé.
így értünk el egy újabb menedékházig, ami már

valóságos kis luxushotel volt, csuda remek kétágyas
szobákkal, a padlón szőnyeggel, hideg-meleg vízzel,
vagyis olyan kényelemmel, amilyenben legtöbbünknek
soha életében nem volt része; négy-öt főnyi sze
mélyzet is sürgölődött körülöttünk. De a góré —
elegáns, kövér, kopaszodó alak — már úgy nézett
ránk az íróasztala mögül, mintha egytől egyig dili
sek volnánk.
— Hát maguk még mindig hiszik, hogy az Eldo
rádó mulató létezik? — kérdezte feje búbjára sza
ladó szemöldökkel, amikor kiböktük, mi járatban va
gyunk. Amikor pedig Ragyás, aki ragaszkodott hozzá,
hogy ilyenkor mindig ő beszéljen, elmondta, hogy
ő úgy tudja, a mulató létezik, s hogy a tulajt Mr. Goodsoulnak hívják, még jobban csodálkozott: — Nahát —
mondta, a fejét csóválva — , maguk még Mr. Goodsoulban is hisznek? Ez igazán meglepő. Bár ha meg
gondolom, igazán szép dolog és nagyon dicséretre
méltó . . . — Ragyás erre még tovább erősködött, hogy
mi már sokat hallottunk a mulatóról, s valaminek
csak kell lenni benne, de aztán, ahogy a pasas még
mindig furcsán názett rá, egy kicsit mintha össze
zavarodott volna; úgy látszik, rá akarta szánni ma
gát, hogy kerek-perec megkérdezze, mi is hát az ábra,
de ekkor Paradicsom, nem törődve vele, milyen za
bos pillantást vet rá Ragyás, hirtelen kivette szá
jából a szót, és elkezdte darálni, hogy mi igenis biz
tosan tudjuk, hogy amit a mulatóról és Mr. Goodsoulról hallottunk, elejétől végig szent igaz. Erre
aztán a góré, aki úgy látszik, lusta volt vitatkozni,
és különben is jámbor, jólelku alaknak látszott, egé
szen ránk hagyta: — Kérem, nehogy azt higgyék,
hogy én határozottan állítom, a mulató egyáltalán nem
létezik, sőt felteszem, hogy maguk ezt jobban is
tudják. Akik ezeket a dolgokat maguknak mond
ták, feltétlenül tudják, miért mondták így, s fel
teszem, hogy igazat is mondtak. Menjenek csak bát
ran tovább, és próbáljanak szerencsét. Én a magam
részéről őszintén kívánom, hogy vállalkozásuk siker

rel járjon . . . — És a végén megint csak anélkül in
dultunk tovább, hogy valami biztosat tudtunk volna.
Mégis, talán mert a pihenő alatt megerősödtünk,
összeszedtük magunkat, induláskor nem is láttuk
olyan gyászosnak a helyzetet. Csak Doki vágott to
vábbra is savanyú képet: a homlokát ráncolta, meg
a száját húzta el, valahányszor valaki a mulatót em
legette; így mutatta ki, hogy színhülyéknek tart ben
nünket, amit aztán Ragyás észre is vett, úgyhogy
ráordított, ha nem tud tisztességes pofát vágni és to
vább rontja a nép kedvét, esküszik, úgy lelöki a lép
csőn, hogy egyetlen ép csontja se marad, amire Doki
olyasmit morgott, csak úgy a foga között, hogy bánja
is ő, lökje le, így legalább előbb vége lesz az egész
kínlódásnak. De azért csak jött velünk, igaz, a sor
végén, talán mert ő fáradt ki a legkönnyebben, de
talán azért is, mert félt, hátha a kifacsart citrom ké
pével túlságosan feldühít bennünket. De persze a mi
jókedvünk se tartott éppen soká; az első párszáz lép
csőfok után újra belénk állt a kimerültség, talán
jobban is, mint eddig: minden ízületünk meg-megcsikordult, egyre többször kellett megállnunk, hogy ki
fújjuk magunkat. És bár még egyikünk se szólt, lát
szott rajtunk, közel állunk a kiboruláshoz, percek
kérdése csak, hogy valamelyikünknek kikészüljenek
az idegei, és akkor bizonyos, hogy a többi se bírja
tovább.
De Paradicsom mintha megérezte volna, hova ju
tottunk:
— Ide figyeljetek — mondta lelkesen, mikor egy
rövid pihenő után, föltápászkodva a lépcsőkről, újra
neki akartunk vágni — , ha most útnak indulunk,
ismételjétek hangosan: M r. G o o d s o u l l é t e z i k ,
a m u l a t ó v a n , és meglátjátok, nem is érzitek
a fáradtságot. Most csak az a fontos, hogy le ne
lombozódjunk.
Nem mondhatnám, hogy valami nagyon lelkesedtünk
az ötletéért, de talán mert semmi kedvünk se volt vele
vitatkozni, csak beleegyezően bólogattunk. Meg ahogy
a lelkesen csillogó szemébe néztünk és a sűrűn szeplős
7 Várószoba
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képébe, ami olyan volt, mint valami hagymahéjjal
festett húsvéti tojás, és úgy ragyogott az izzadtságtól,
mintha szalonnabőrrel fényesítették volna, akármilyen
hülyének tartottuk is, csak földerültünk. Mert az
ördög tudja miért, szeretni is lehetett valahogy, Doki
nál mindenesetre sokkal jobban. Így aztán, bár a mon
dókát eleinte csak ő hajtogatta, később, mikor Ragyás
bikahangja is hozzátársult, talán azért is, mert féltünk,
ha nem követjük, zabos lesz ránk, mi is rákezdtük:
„Mr. Goodsoul létezik, a mulató van!” Lábunkat tak
tusra vertük a lépcsőkön, és esküszöm, valahogy úgy
belemelegedtünk ebbe a játékba, hogy csakugyan
majdnem egészen megfeledkeztünk a fáradtságról.
Később meg már olyan lett az egész, mintha ala
posan beszeszeltünk volna: szemünk előtt szikráztak
a lépcsők, és szinte szaladtak a lábunk alá, vittek
bennünket fölfelé. Agyunk átforrósodott, szakadt ró
lunk a víz, lázban voltunk.
Csak mikor már egy újabb menedékház elé értünk,
fogyott ki a szusz belőlünk. Annyi erő se volt már
bennünk, hogy az épületbe vánszorogjunk. Ügy terül
tünk el lihegve a ház előtti térségen, mint a túlhaj
szolt állatok. Valami szolgák jöttek, és azok támogat
tak be a házba. Hűsítő iatalokat hoztak, és ágyba
fektettek bennünket.

IV
Másnap reggel aztán a góré elé álltunk. Az itteni
góré kis sovány tag volt: ideges, szüntelenül izgőmozgó, mintha szakadatlanul bolha csípné vagy a
beleiben nyüzsögnének a férgek. Arca folyton ránga
tózott; hol a szemöldöke húzódott föl, hol az arcizma
vagy a szája rándult meg, mintha alattomban tűvel
oldalba szúrnák. íróasztalán magas aktacsomók tornyo
sultak, keze ügyében három telefon is volt, hol az
egyiket, hol a másikat kapta föl, biztosan nagyon
sajnálta, hogy csak két kézzel született. Amíg velünk
beszélt, egy ideig nem is tette le a kagylókat, hol

ebbe, hogy abba köpött be néhány szót, és egyszerre
három-négyfelé is figyelt; szeme folyton ide-oda ug
rált. Amikor a mulatóval meg Mr. Goodsoullal hoza
kodtunk elő, már az első szavak után félbeszakított
minket.
— Ugyan kérem — szólt ránk éles, pattogó han
gon — , igazán nem értem, hogy felnőtt ember lé
tükre hogyan hihetnek ilyen dajkamesékben. Az efféle
áru gyerekeknek készült.
— De nekünk azt mondták, hogy létezik — da
dogta Ragyás elsápadva, egyszersmind fenyegető han
gon.
Ám a góré csak legyintett:
— Mondták, mondták. Sok mindent mondanak.
De hát az a mese az alacsonyabb régióknak lett
szánva. Maguk pedig azokon már rég túljutottak.
Annyi eszük igazán lehetne, hogy ezt belássák.
Erre aztán Ragyásban egészen fölment a pumpa:
— Nézze, főnök — kiáltotta — , ez nekem kínai.
Hogy alacsonyabb régiók meg ilyesmi. Mondja meg
világosan, mi a helyzet azzal a mulatóval!
A kis mitugrász tetőtől talpig végigmérte Ragyást,
aztán dühösen lecsapta a telefonkagylókat, amelyeket
még mindig a kezében tartott:
— Megható lenne, ha nem kiabálna velem — ri
kácsolta. — És beszéljen tisztességesen! Vegye ki
a kezét a zsebéből!
Ragyás erre elvigyorodott. Mindig örült, ha sike
rült a hivatali mókusokat felpaprikáznia. Aztán kivette
a kezét a zsebéből, és meghajolt:
— így jó? — kérdezte.
Az ürge újra végimérte:
— Megjárja.
— Nahát akkor. Halljuk a szöveget! Mi van a mu
latóval? Van vagy nincs?
— De hiszen éppen azt magyarázom, hogy nincs.
Erre a mesére csak azért volt szükség, hogy az ala
csonyabb régiókban, azaz hogy megértsenek, lejjebb,
ahol az út igen fáradságos és helyenként szinte járha
tatlan, a hegymászáshoz kellő kitartást és reményt

biztosítson. De idefent, ahol már kényelmesek a lép
csők, és amint rövidesen meggyőződhetnek róla, az
út mind kevesebb erőfeszítést kíván, ez a mese már
teljesen fölösleges, és nem is tartható fenn tovább.
Azt hiszem, elég világosan fejeztem ki magam, remé
lem megértettek.
— Azt hiszem, igen — mondta Ragyás. — Vagyis
egyszerűen átejtettek bennünket.
A pasas erre felsóhajtott, majd egy zsebkendővel
megtörölte a homlokát. Aztán, mint aki a türelmét
szedi össze, mélyet lélegzett, fölállt és két kezével
az íróasztalra támaszkodott. Ahogy így pózba vágta
magát és megköszörülte a torkát, rögtön láttuk, hogy
hosszabb szöveget kíván leadni. A képe is egészen
megváltozott: egyszeriben eltűnt róla az idegesség,
egészen papos formát öltött.
— Nem helyeselhető, hogy így fejezi ki magát,
mert önöket tulajdonképpen senkinek sem volt szán
dékában félrevezetni. Csupán az idáig, illetve az alábbi
állomások valamelyikéig vezető út megtételét kellett
a szóban forgó mese által biztosítanunk az önök szá
mára. Meg kellett óvnunk önöket attól az elhatározás
tól, hogy reményüket vesztve visszaforduljanak. Az
egészben csak az a különös egy kissé, hogy ez vala
hogy túl jól sikerült. Mintha nem számoltunk volna
eléggé az önök hiszékenységével. A túlzott illúziókat
pedig az illetékeseknek már valamelyik alábbi állo
máson el kellett volna oszlatniuk, sajnos azonban
a jelek arra mutatnak, hogy az illető személyek —
eléggé el nem ítélhető módon — ezt nem tették meg.
Ügy látszik, nem merték vállalni a felelősséget arra
az eshetőségre, ha önök csüggedten visszafordulná
nak, ami viszont részben érthetőnek is látszik. így
aztán a hálátlan feladat, hogy közöljem önökkel, mi
szerint a mulató létezésének feltevését a legkisebb jel
sem igazolja, teljesen reám hárul. Ennek ellenére most
arra kell kérnem önöket, ne csüggedjenek, útjuk to
vábbi folytatásához pedig sok szerencsét kívánok.
Ügy adta le a mondókáját, mintha előre bevágta
volna. Az utolsó szó után kissé meghajtotta magát,

aztán kimerültén a székébe roskadt, és újra megtö
rölte a homlokát.
Néhány percig mind úgy néztünk rá, mintha megkukultunk volna. Aztán egyszerre Doki szólalt meg;
amióta majdnem megbunyóztuk, először nyitotta ki
a száját:
— Nagyon szép beszéd volt, apuskám, csak most
azt mondja még meg, ha már egyszer kisült, hogy
az egész meséből egy szó se igaz, akkor mi az isten
nyilának menjen tovább fölfelé az ember?
Erre aztán az ürge megint csak sóhajtott, és újra
fölállt: megint úgy beszélt, mintha előre betanult
szöveget szavalna el. Meglehet, az előbb csak azért
hagyta abba, mert azt remélte, hátha kevesebbel is
beérjük.
— önök szabad emberek — folytatta újra ünnepé
lyes képet vágva — , és most már olyan régiókba
kerültek, ahol szabadon dönthetnek, szabadon vá
laszthatnak a lehetőségek között. Ami pedig a lehető
ségeket illeti, lényegében négy megoldásról lehet szó:
Vagy folytatják útjukat fölfelé, amit elsősorban aján
lanék, bár azt sem hallgathatom el, hogy a további
út hosszát és célját illetőleg semmiféle felvilágosítással
sem szolgálhatok — egyszerűen azért, mert erről ne
kem sincs tudomásom. A dolgok mechanizmusa
ugyanis úgy van felépítve, hogy az egyes állomások
vezetői csak az alattuk levő állomások helyzetét és
körülményeit ismerik, míg a fölöttük levőkről maguk
sem tudnak semmit. A második számú lehetőség
a visszafordulás, a visszatérés oda, ahonnan jöttek,
ami azonban azt is jelentené, hogy kiszolgáltatják ma
gukat a kegyetlen természet zord szeszélyeinek és ve
szélyeinek. A harmadik lehetőség szerint egyelőre
itt maradnának, és itt, állomásunkon várnák meg, amíg
sorsukra nézve további intézkedés történik, ami vi
szont megint csak a bizonytalanságot jelenti. Ugyanis
egyáltalán nem tudhatjuk előre, milyen intézkedés
várható, mikor következik be, sőt azt sem, történik-e
egyáltalán valami intézkedés. Az egyedüli, amit szava
tolhatunk, az a mindenre kiterjedő gondoskodás és

teljes ingyenes ellátás, amiben itt-tartózkodásuk alatt
részük lehet. A negyedik megoldást már csak a tel
jesség kedvéért említem, de egyben előre is bocsátom,
hogy én a magam részéről semmiképpen sem ajánla
nám. Amennyiben tehát a fenti megoldások egyike
sem felelne meg önöknek és minden további fárado
zást kilátástalannak ítélnének, intézményünk nem
gördíthet akadályt azon szándékuk elé sem, hogy
szabad elhatározásból életüknek önkezűleg véget ves
senek, sőt ezt illetőleg is hajlandó önöknek minden
nemű technikai vagy szükség esetén manuális, azaz
emberkéz által való segítséget nyújtani. Ismétlem
azonban, erre a ’ kétségbeesés diktálta megoldásra
semmi komoly ok sem áll fenn, mert bármennyire is
érvényes az a megállapítás, hogy a fölfelé vezető út
a bizonytalanságot jelenti, ne feledjük el, hogy ez
nemcsak az ismeretlen veszélyek lehetőségét hordozza
magában, hanem, lényegében ugyanilyen valószínű
séggel, akár a számunkra elképzelhetetlen boldogság
lehetőségét is. Mindezt figyelembe véve ajánlom tehát
elsősorban mégis az út folytatását, és tenném ezt még
az esetben is, ha az itt említett korlátlan lehetőségek
fenn sem állnának, s teszem fel, az út sehová, a vég
telenbe vagy éppenséggel a semmibe vezetne, egysze
rűen azért, mert mélységes meggyőződésem szerint,
a felfelé haladás, a mind magasabbra jutás lehetősége,
az erőfeszítés folyamata már önmagában is olyan bol
dogságot jelent, amihez képest az Eldorádó mulató
naiv és gyermeteg meséje, minden ott várható élvezet
és szórakozás lehetőségével egyetemben, egyszerűen
semmiségnek látszik. Nem szeretném azonban befolyá
solni önöket: ismétlem, a választás szabad, minden
az önök elhatározásától függ.
Aztán, mint aki végleg kifogyott a szuszból, újra
a székébe rogyott. Utána néhány pillanatig egészen
kikészülve dőlt hátra székében, és szemét lecsukva
lihegett; homlokáról és képéről szakadt a víz, de most
már annyi ereje se volt, hogy letörölje. Aztán hirte
len, mintha csak ostorral jó rásóztak volna, két kézzel
is a telefonkagylók után kapott; eddigre már egészen

eltűnt az arcáról a paposság, és újra az az ideges
bolond lett, aki a dumája előtt volt. Rólunk meg
mintha egészen elfeledkezett volna. Mi pedig egy
ideig csak álltunk, mint akiket fejbe vágtak; hol
egyik, hol másik lábunkra nehezedtünk, tisztára hü
lyéknek éreztük magunkat. Amikor végre valaki kö
zülünk elköhintette magát, az ürge újra ránk nézett:
— Na mi az? Maguk még mindig itt vannak? —
kérdezte, s látszott rajta, hogy a pokolba kíván ben
nünket.
— Hát szóval. . . — kezdte Ragyás szédülten, mert
most már egyenesen tökmamlasznak látszott, pedig
máskor milyen dörzsölt volt mindig, de Paradicsom
váratlanul a szavába vágott. Mint aki hirtelen rajz
szögbe ült, úgy üvöltött fel:
— De az nem lehet, hogy a mulató ne létezzen!
Az nem lehet, érti! Mondhat akármit, én é r z e m ,
hogy van! És Mr. Goodsoul is van! Van, érti! Van,
van, van! ! !
Erre aztán a pasas egészen kiborult. Fölugrott, és
az asztalra csapott:
— De most már elég volt! — ordította. — Több
dolgunk nincs egymással! Én a magamét elmondtam.
Ha nem hiszik, nem tehetek róla. Éppen elég időt
vesztettem már magukkal. Rengeteg dolgom van még.
Megnyomott az asztalon egy csengőt, majd újra,
mintha ott se volnánk, fejét az előtte heverő iratok
közé rejtette. A csengetésre belépő szolgának föl se
nézve morogta:
— Vezesse őket a tanácskozó terembe. — De ami
kor kifelé indultunk, hangosan mégis utánunk szólt:
— Amint mondtam, maguknak kell eldönteni, hogy
mitévők lesznek. Tárgyalják meg a dolgokat. A vi
szontlátásra.
A szolga egy nagy szobába vezetett bennünket. Irtó
elegáns hely volt: a bőrfotelek, ahogy rájuk ül
tünk, úgy formálódtak, hogy fenekünknek a legké
nyelmesebb legyen; a nagy asztal pedig mindenféle
itallal, cigarettával volt tele, mintha ki tudja micsoda
fejesek, nagykövetek vagy vezérigazgatók volnánk,

akik valami igazi ülésre gyűltek össze. De ahogy egye
dül maradtunk, pár percig egy kukkot se tudtunk
kinyögni: lógó orral csak az asztal lapját bámultuk,
aztán, hogy egy kicsit fölsrófoljuk magunkat, az ital
nak és a cigarettának estünk.
Elsőnek mégis Paradicsom szedte össze magát. Alig
néhány perccel azután, hogy megtudtuk: a mulatóról
ugyan hiába ábrándozunk, máris olyan bizakodó képet
vágott, mintha semmi se történt volna:
— Én mondom nektek — kezdte lelkesen csillogó
szemmel — , nem szabad letörni. Semmi ok a kiboru
lásra. Ez a góré tökhülye, csakis azért mondhat olyat,
hogy a mulató nem létezik. Vagy ha nem az, hát csőbe
akar húzni bennünket. Esküdni mernék rá, hogy a he
kusok pénzelték le, hogy fordítsa vissza a menetet;
így akarnak lépre csalni bennünket. De ha mi nem
ugrunk be, senki se árthat nekünk . . . Ha pedig nem
ez az ábra, akkor Mr. Goodsoul rendezte ezt az egé
szet, mármint ezt a beugratást. Márpedig ő biztosan
tudja, mért csinálta így.
— Na és ugyan mért csinálta? — szólt közbe egy
hang. — Szerinted, nagy ész, mért csinálta?
— Biztosan azért, hogy kipróbálja, bízunk-e benne.
Nem szereti a begerjedős pasasokat. Persze meglehet,
hogy egy kicsit dilis a vén mókus, de ha meggon
doljuk, hát igaza van. A mulató végül is az övé,
a saját pénzét fektette bele, és így megkövetelheti,
hogy az ürgék, akik az üzemébe kerülnek, bízzanak
benne, hogy ő is megbízhasson bennük. Ez csak vilá
gos.
— Mint a nap — szólt közbe Doki vigyorogva.
— Ügy van, mint a n ap —* folytatta Paradicsom. —
Még annál is világosabb. És én most még mindig
azt mondom, tovább kell menni. Ha pedig leher
vadunk, vagy úgy érezzük, túlságosan kiálltunk, hát
hajtogassuk, mint eddig is, hogy a mulató létezik meg
minden, és a végén csak megérkezünk . . .
óriási dumát vágott ki, de most mi megint úgy
voltunk, mint az elején, hogy leginkább csak röhögni
volt kedvünk. Sőt egyre többen kezdték emlegetni,

hogy talán mégis vissza kellene fordulni, úgyhogy
Paradicsom egyszerre csak kijelentette, egytől egyig
olyan marhák vagyunk, amilyeneket még nem hor
dott hátán a föld, elmondta, hogy ő ugyan egyedül
és akár hason csúszva is, de csak fölfelé megy, aztán
fölhúzta az orrát és egy szót se szólt többet hozzánk,
úgyhogy ezután nélküle folyt a haditanács.
És ekkor már majd mindenki azt tartotta, semmi
értelme tovább kapaszkodni fölfelé, ha nem tudjuk,
mi vár ránk, sőt a többség határozottan a visszatérés
mellett volt, bár olyanok is akadtak, akik inkább itt
helyben maradtak volna, hiszen ha meggondoljuk, ez
a menedékház már majdnem olyan volt, amilyennek
a mulatót képzeltük. Pija, kaja volt bőven, és melózni
se kellett, csak éppen azok a bizonyos lányok nem
voltak sehol, de hát mi félig-meddig meg is szoktuk
már így az életet. Doki viszont úgy gondolta, leg
okosabb lenne, ha a negyedik lehetőséget választa
nánk, és csendben, szép sorjában felkötnénk magun
kat.
— A mi helyzetünk egészen bizonytalan — magya
rázta — , mert az, hogy idáig eljutottunk, még egyál
talán nem jelenti azt, hogy simán vissza is mehetünk.
Ki tudja, milyen akadály keletkezett azóta az úton
lefelé . . . — Az ördögbe is, mintha megérezte volna.
Aztán még hozzátette: — Meg különben is, mikor
az ember már visszafelé megy, akkor úgyis megette
a fene az egészet. Mi értelme, hogy a végén oda jus
sunk, ahonnan elindultunk?
Így vitatkoztunk egy darabig, és amikor már úgy
látszott, a legtöbben a visszatérés mellett vannak,
a szobában hirtelen egy hangszóró bődült el. Valahol
a falban lehetett elrejtve: „Fel a fejjel! — ordította.
— Bátran előre! A boldogság odafenn van. Nincs
szebb a felfelé haladásnál! Csak a gyáva csügged! Csak
a gyáva fordul vissza!” — meg más hasonlókat. Aztán
a szoba egyik sarkában egy függöny húzódott félre,
és a mögüle előtűnő vetítővásznon is olyasféle szö
vegek jelentek meg, hogy: „Törj a magasba! A magas
ság a dicsőséget jelenti!” , sőt még olyanok is, mint:

„Aki fent van, leköphet azokra, akik lent maradtak,
és akik lent maradtak, ezt meg is érdemlik” , közben
zene is szólt, csinnadrattás indulók, amiből aztán csak
azt láttuk, hogy a góré és az egész titokzatos tröszt,
aminek a hatalmába kerültünk, tulajdonképpen mégis
azt szeretné, ha tovább fölfelé mennénk, és ami
a végén csak megzavart bennünket. Vagy legalábbis
jó néhányat közülünk.
Mert végül is két részre szakadtunk. Fölfelé hatan
mentek: elsősorban persze Paradicsom, aztán Ragyás,
akit, ügy látszik, nagyon megszédített az olyasféle
duma, hogy visszafordulni szégyen, és még négyen,
akik valamikor Ragyás egykori bandájához tartoztak,
és még most is mindent Ragyás után csináltak, s min
denben a főnöküknek tekintették. Mi négyen pedig,
Doki, aki kijelentette, hogy egyedül mégse köti föl
magát, meg különben is látni szeretné, mi sül ki
ebből az egészből, jómagam és még két, Fülesnek és
Csámpásnak nevezett tag, ügy határoztunk, hogy in
kább lefelé megyünk. Ami engem illet, rettenetesen
beleuntam már a lépcsőmászásba, és dög fáradt is vol
tam, még a néhány napos pihenő után is, emellett
még valahogy vissza is kívánkoztam a völgyünkbe,
a vadkecskék közé; talán még azt se bántam volna, ha
életem végéig ott kell maradnom, de azért reméltem
is, hátha a völgyből másfelé indulva, egyszer még
lakott helyre juthatunk. A többi három, aki velem
jött, nyilván szintén így gondolkozott.
Búcsúzóra ugyan a góré még egyszer megjelent, és
ünnepélyes arcát véve föl, arról kezdett papolni, mi
lyen mélységesen fájlalja, hogy így határoztunk, de
még most sem késő, az utolsó percben is meggondol
hatjuk magunkat. De mi csak legyintettünk, és elfor
dultunk tőle. Amazoktól elváltunk, szerencsés utat kí
vántunk egymásnak. Arcunkon — mindkét oldalról —
látszott, hogy kölcsönösen azt hisszük, nekünk lesz
igazunk.
Lefelé a lépcsőkön sokkal könnyebben ment a járás.

Eleinte szinte jókendvűen mentünk lefelé a lépcsők
végtelen során. Valahogy egyáltalán nem éreztük úgy,
hogy beletört a bicskánk valamibe. Szüntelenül a völ
gyünkre gondoltunk, úgy éreztük, ott lehetünk csak
igazán szabadok, még ha a kunyhónk fedelét sokszor
el is sodorja a szél a fejünk fölül, vagy borig is ázunk
néhányszor, tüskék is fúródnak a talpunkba és kar
molják össze a bőrünket, vagy akár korog is a gyom
runk néha. Na igen, akkor ezek a dolgok már olyan
semmiségnek látszottak, olyan régen estek meg velünk,
olyan irtó-irtó régen, hogy inkább csak arra emlékez
tünk már, ami szép és kellemes volt. Majdnem futva
mentünk lefelé, simán, mintha olajon siklanánk; me
net közben még fütyültünk is, valami régi-régi dalla
mot: a fene tudja, miért jutott éppen most az
eszünkbe. Amolyan ringatós dallam volt, mint valami
bölcsődal, mégis gyors taktusú, ahogy sebes lépése
inkhez igazodott. Csak Doki rontotta a kedvünket
néha:
— Csak lassan a testtel! Meglátjátok, nem megy
ez mindig ilyen könnyen.
— Mért ne menne? — kérdezte Füles meghökkenve; máris kicsit zabosnak látszott.
— Kérdés, hogy egyáltalán lejuthatunk-e.
— De mért, te állat? Azt mondd már meg! Ahogy
följöttünk, úgy le is mehetünk. Ez csak világos.
Mire Doki:
— Mit tudhatod, mi történt közben. Hátha lesza
kadt a lépcső.
— A lépcső? Mért szakadt volna le?
Doki csak vigyorgott:
— És m é r t n e szakadhatott volna le?
— Az előbb még semmi baja se volt.
— Az előbb? Mikor jártál ott?
— Üristen, de hülye vagy. Hát amikor fölfelé
jöttünk.
— Csakhogy az nem az előbb volt, kisapám.
— Na mondd már. Pár nappal ezelőtt.

— Pár nappal ezelőtt? Jó vicc! . . . Sokkal ré
gebben.
Megállva a lépcsőkön egy-két pillanatig ijedten néz
tünk rá; tudtuk, hogy zöldségeket hord össze, mégis
begerjedtünk.
— Milyen régen? — kérdezte aztán Csámpás.
Doki a homlokát ráncolta, és beszívta a száját:
— Pontosan nem tudom, csak azt tudom, hogy
nagyon régen. Kimondhatatlanul régen. És azóta ren
geteg dolognak kellett történnie, mindennek meg kel
lett változnia. Ha nem a lépcső szakadt le, akkor
valami más történt. Lehet, hogy megsincs a völgyünk
már. Vagy kiszáradtak a patakok, csupa sivatag lett
az egész. Az éghajlat, ha nem tudnátok, a földön ál
landóan változik. És annyi idő a la tt. . . Talán rá se
ismernétek többé. Vagy az is lehet, hogy odalenn
a hekusok várnak ránk .. .
De erre már csak legyintettünk és elfordultunk tőle.
Csámpás meg is jegyezte:
— Ne is törődjetek vele! Tisztára dilis lett.
Doki meg vállat vont:
— Rendben van. Én megmondtam. Majd meglát
játok.
Többet aztán, ahogy továbbmentünk, nem is be
széltünk erről, de a kedvünk egy kicsit mintha
máris kicsorbult volna. Nem vettük ugyan komo
lyan Dokit, mégis, amit mondott, egyre a fejünkben
járt. Én legalábbis egyre azon törtem a fejem, mennyi
idő telhetett el azóta, hogy a völgyből fölkerekedtünk,
de sehogy se tudtam kiokosódni; néha úgy tetszett,
valóban csak néhány hétről van szó, máskor meg
úgy éreztem, állati sok idő múlt el, s ha erre gon
doltam, görcs állt a gyomromba, annyira begyullad
tam. Mégis, erről senkinek se szóltam, csak fütyültem
tovább azt a bölcsődalfélét; attól féltem, ha csak
egy mukkot is kinyögök az egészből, a többiek azt
hiszik, én is becsavarodtam. Pedig lehet, sőt esküdni
mernék rá, ezzel ők is ugyanígy voltak.
így értünk le az első menedékházig — már úgy
gondolom, onnan számítva, ahonnan visszaindultunk

— , de ott se sokat rostokoltunk, csak éppen alaposan
föltankoltuk magunkat, meg útravalóval is megrakod
tunk, és máris mentünk tovább. Egyre lejjebb kerül
tünk, de valahogy mégse vettük észre, hogy a völ
gyünkhöz közelednénk: a lenti tájból semmit se lát
tunk, pedig ha meggondolom, olyan magasan voltunk,
hogy alattunk az egész vidéket látnunk kellett volna.
Csakhogy a fehér köd most alattunk gomolygott, mint
valami fátyol takarta el a látást, és mintha szél ka
varta volna, hol sűrűbb lett, hol ritkább — egy-két
részlet itt-ott mégiscsak előtűnt alóla néha, anélkül,
hogy ismerősnek találtuk volna — , de el nem oszlott
egészen. Ahogy a nap fölülről rásütött, vakítóan fehér
volt; szemünk belefájdult a nézésbe. És mintha nem
értünk volna közelebb hozzá, mindig egyformán messze
maradt tőlünk.
Aztán egyszerre vége lett. Nem mehettünk tovább.
Elsőnek, mert éppen ő haladt elöl, Füles vette észre.
Mi először csak azt láttuk, hogy hirtelen megáll. Aztán
megfordult; és az arca majdnem olyan fehér lett,
mint a köd odalenn. Mondani akart valamit, de csak
a száját nyitotta ki.
Csámpás rászólt:
— Na mi van?
— A lépcső . . . — motyogta.
— Mi van vele?
— Nincs tovább.
Doki inkább csak magában dünnyögte:
— Na mit mondtam? — De talán ő se akarta
elhinni.
Aztán mi hárman is Füles mellé értünk. Ügy volt,
ahogy mondta: a lépcsőnek egyszerre vége lett, a hegy
függőleges sima falban esett le és lent, valahol a köd
ben veszett el.
Néhány percig egyikünk se tudott szólni; tehetet
len, szárazra vetett halaknak éreztük magunkat. Egy
ideig álltunk, majd amikor éreztük, hogy a lábunk
bemondja az unalmast, a lépcsőre ültünk. Csak néz
tünk: a ködöt bámultuk, egy kicsit most mintha rit
kult volna.

Elsőnek Csámpás szólalt meg:
— Ha ejtőernyőnk volna . . .
Doki fölnevetett:
— Ezzel az erővel akár angyalszárnyakat is kíván
hatnál magadnak. Csámpás angyalról még úgysem
hallottam.
— Vagy kötél kellene — ábrándozott Csámpás to
vább, mintha Doki megjegyzését nem is hallotta volna.
— Jó hosszú, hogy leereszkedhessünk.
— Helyes — mondta Doki. — Egyéb híján majd
valakinek a beleit kell hozzá felhasználni. Majd abból
fonjuk. Persze kérdés, elég erős lesz-e?
De ekkor Füles elbődült:
— Szűnjetek meg, az anyátok szentségit! Szűnjetek
meg, mert isten bizony, lelöklek benneteket! Le
a mélybe! — Aztán egészen kiborult: bőgött, jajveszékelt, mintha akasztani vitték volna.
Doki még annyit morgott:
— Nem is rossz ö tle t. . . Ugorjunk le szépen. Ejtő
ernyő nélkül. Kollektív halálugrás, és vége az egész
cirkusznak.
De erre senki sem szólt. Csak Füles zokogása hal
latszott. Vinnyogva sírt, mint valami rémült állat.
Üjra csak lefelé bámultunk.
Aztán egyszerre a köd odalenn oszlani kezdett.
Vagy inkább, mintha felszívódott volna. Mert hirte
len mindent láttunk: az egész tájat alattunk, hegye
ket, folyókat, tavakat, de az egész szörnyen messze
volt, az apróbb részleteket ki se vehettük; meg né
hány helyet azért felhők takartak el. Most láttuk
csak, milyen magasra kerültünk; fogunk vacogva
verődött össze.
— Na ez aztán egy tészta — szólalt meg Csámpás
hirtelen. — Görbe a látóhatár. Ki látott már ilyet?
Doki úgy beszélt, mint aki nem is csodálkozik:
— Na persze. Mert olyan magasan vagyunk, hogy
gömbölyűnek látjuk a földet.
Csámpás elhűlve hebegte:
— De hát az nem leh et. .. Olyan hegy nincs is . ..
Ahonnan gömbölyűnek látni a földet.

Doki vállat vont:
— Amint a mellékelt ábra mutatja, mégis van.
És valóban, a látóhatár majdnem teljesen félkör
alakban húzódott alattunk, ha pedig jobban megnéz
tük, tisztán kivehettük a világrészeket és tengereket;
mintha csak térképet láttunk volna. Ojra némák let
tünk; egy árva kukkot se tudtunk kinyögni.
Később, miközben csak ültünk, mintha a lépcső
höz ragadtunk volna, és ki meredt szemmel a mélybe
bámultunk, újra Csámpás szólalt meg. A legjobb
szeme, úgy látszik, neki volt.
— Figyeljétek csak. A felhők a hegyből jönnek . . .
— Baromság — szólalt meg Füles az orrát húzva.
Eddigre nagyjából már abbahagyta a sírást, és most
üresen bámult anélkül, hogy igazán látott volna.
— Inkább nyisd ki jobban a csipádat. . . Az a kis
csücsök. . . itt, egyenesen a lábunk alatt, az előbb
még egyáltalán nem volt. És most, látjátok, mindig
nagyobb lesz, mindig több látszik belőle .. . Mintha
csak a hegyből bújna k i . ..
Erre magam is a felhőket kezdtem figyelni: a kis
csücsök tényleg mindig nagyobb lett, aztán félig-meddig háromszög alakban egészen előbújt a hegyből vagy
inkább a hegy alól. És rögtön utána egy másik felhő
darabka tolta ki a hosszú keskeny csápját. De aztán
kiderült róla, hogy nem is felhő; mert ahogy egyre
többet láttam belőle, lassan fehér tekergő szalag lett,
és az alakja is mindig egyforma maradt; inkább folyónak látszott, az is lehetett. Egy helyen valami fehéres
sárga folt volt körülötte, talán valami város lehetett.
Egyszerre világos lett előttem az ábra. De kimondani
mégse mertem.
De Doki ekkor már meg is szólalt:
— Forog a föld alattunk.
Csámpás meg én egyszerre kérdeztük:
— De hát ez hogy lehet? . . . Hogy mi nem forgunk vele.
Doki a mélységbe köpött:
— Nagyon egyszerű. Elszakadtunk a földtől.
— Elszakadtunk?

— El. Az egész hegy, a lépcsőkkel meg a menedék
házakkal együtt magasan a föld fölött lebeg, és semmi
köze már hozzá.
— Akkor hát? . . . — kérdeztem bambán, resz
kető hangon. — Nem is juthatunk vissza? — Egész
testemet elöntötte a hideg verejték.
Doki nevetett:
— Csuda dörzsölt vagy, hogy rájöttél. Esküszöm,
ilyen koponyát még életemben nem láttam.
Annyira begyulladtam, hogy még csak zabos se let
tem rá, hogy így beszél velem:
— És akkor? . . . Most mit csinálunk?
Doki újra nevetett, egész fogsorát kivillantotta;
mintha élvezte volna a helyzetet:
— Szabad emberek vagyunk, választhatunk. Vagy
újra fölfelé megyünk, vagy testületileg szépen leugrunk
és porhüvelyünket az enyészetnek adjuk át. — Aztán,
mikor egyikünk se szólt, hozzátette: — Na nyomás!
Döntsük el. Az ülést ünnepélyesen megnyitom.
De ekkor Füles hirtelen felüvöltött, és futásnak
eredt fölfelé a lépcsőkön. És erre, mintha csak elpat
tant volna bennünk valami, mi is futni kezdtünk.
Mint az eszeveszettek, úgy rohantunk; magunk se ér
tettük, hogyan is tudunk olyan gyorsan futni fölfelé.
Aztán egyszerre újra a menedékház előtt találtuk
magunkat. A menedékház előtt, ahonnan nemrég le
felé indultunk. Ha lehet még, kimerültebbek voltunk,
mint mikor először ide értünk. Szinte alig voltunk
már.

VI
Ezután néhány napig újra az ágyat nyomtuk. Mint
a hullák, úgy aludtunk. Nehéz lett volna megmondani,
vajon valóban csak a fáradtságtól vagy inkább a féle
lemtől készültünk ki ennyire.
Csak mikor már valamennyire összeszedtük magun
kat, tudtuk meg, hogy a többiek még nem indultak
el fölfelé; mintha csak megszagolták volna, hogy meg

kell várniuk bennünket. Amikor pedig megmondtuk
nekik, hogy áll a helyzet, mármint hogy nincs visszaút,
mintha nem is csodálkoztak volna annyira, ahogy
vártuk. Paradicsom képe meg egészen kivirult a hír
hallatára.
— Na látjátok — zendített rá — , ez is csak azt
mutatja, hogy Mr. Goodsoul meg a mulató igenis
létezik. Mert ki más tüntethette volna el azokat a lép
csőket, ha nem éppen ő, aki ezt az egész trösztöt
igazgatja. Éspedig azért, mert tudja, milyen beszari
alakokkal van dolga, tudja, milyen könnyen kiborul
tok, és nem akarja, hogy visszamenjetek. Mondjatok,
amit akartok, de ennek csak örülni lehet. A fejemet
teszem rá, hogy még egy kicsit és megérkezünk . . .
És a többiek — mármint azok, akik közben egész
idő alatt idefönt maradtak — csillogó szemmel hall
gatták, mint akik egészen odavannak érte. Mert most
már inkább ő számított főnöknek, még Ragyás szemé
ben is, a hangja meg közben egészen berekedt; ebből
is látszik, mennyit dumálhatott, amíg mi távol vol
tunk, hogy ezt elérje. De érdekes, később, amikor
továbbmentünk, már én is így voltam ezzel, meg
a másik három is, akik velem voltak: ha nagyon ki
készültünk és nagyon sötétnek láttuk a helyzetet,
a dumái, akármilyen szószokat adott is le, valahogy
csak fölvillanyoztak. Különben, mielőtt elindultunk,
a menedékházi góré is beszélt még egyszer: a mula
tóról és Mr. Goodsoulról persze egy szót se szólt,
csak a kitartásról, a fölfelé törekvés szépségéről és
dicsőségéről hordott össze mindent. Paradicsom az
egész idő alatt csuda fölényes pofát vágott, mint
aki úgyis mindent jobban tud nála, és a fene tudja,
valahogy nekünk is jobban tetszett, amit ő hantáit
össze, még ha a kettő közül ez volt is a nagyobb
hülyeség. Na de világos: most, hogy tudtuk már,
csakis egyfelé mehetünk, valamiben csak reménykedni
kellett.
így aztán, a végén megint csak eléggé felsrófolva
mentünk tovább. Paradicsom pedig meg is tett min
dent, hogy tartsa bennünk a lelket. Hogy a járás
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jobban menjen, vezényletére nótára gyújtottunk. Régi,
agyonnyúzott dallam volt, de a szövege új, azt is Para
dicsom tákolta össze, s arról a sok szépről és jóról
szólt, ami a mulatóban vár majd ránk. Szörnyű rigmu
sokból állt, de Paradicsom nagyon büszke volt rá.
És ahogy az orrunk előtt lebegő ködöt magunk
előtt hajtva, az égbe nyúló lépcsősorokon megint csak
fölfelé mentünk, torkunk szakadtából egyre ezt a nó
tát bőgtük; alighogy a strófákból kifogytunk, rögtön
elölről kezdtük. Egy idő múlva pedig, talán még ha
akartuk se tudtuk volna abbahagyni, mert amíg fújtuk,
valahogy úgy éreztük, valóban a mulatóhoz közele
dünk, néha már láttuk is saját magunkat csuda klassz,
pucér lányok közt heverészni, de amint egy pillanatra
elhallgattunk — ha csak annyi időre is, hogy egy
kis szuszhoz jussunk — , rögtön gondolkozni kezdtünk,
hogy mikor és hogy is lesz vége ennek az útnak, mi
is lesz velünk, meg minden, de ha újra rázendítettünk,
minden jó lett megint. De ugyanígy voltunk a meg
állással is: hiába éreztük fáradtnak magunkat, hiába
hittük, hogy menten leszakadnak a lábaink, hiába do
bogott a szívünk egyre erősebben és szúrt a mell
kasunk, ha csak egy pillanatra is megálltunk, irtó
félni kezdtünk: sokszor úgy tetszett, hekusok hada lo
hol a nyomunkban, és rögtön elkap, ha egy percre is
megpihenünk. Később meg már hiába is akartunk
volna megállni, lábunk magától vitt tovább, mind
gyorsabban, szinte futólépésben: a végén már egészen
gyorsan kellett énekelnünk a nótát, alig tudtuk kö
vetni a lábunk járását. Én legalábbis, mert néha úgy
éreztem, rögtön összecsuktok, többször próbáltam meg
állni, de hiába parancsoltam rá a lábaimra, azok csak
vittek tovább, amíg aztán ügyetlenül bakalászva össze
nem akadtak és el nem vágódtam. De ekkor már
a többiek is mind a lépcsőkön hevertek, ki hason,
ki hanyatt, ki oldalt, egymáson átesve, összekevere
dett tagokkal; lábunk a levegőben kalimpálva jó ideig
továbbra is úgy mozgott, rángatódzott, mintha még
mindig fölfelé kapaszkodnánk. Mert ahányan csak vol
tunk, mintegy vezényszóra, mind egyszerre buktunk

föl, mint akik csak arra vártak, valaki elkezdje az
egészet: egyik-másik közülünk még csúszott is lefelé
néhány lépcsőt, amíg végre megkapaszkodhatott.
Azután végre mozdulatlanul hevertünk, sípolva zi
háltunk; néhányunknak az orra is vérzett vagy a feje,
ahogy elesve valamelyik lépcsőfok élébe verte.
Egy ideig senki se szólt: túl fáradtak voltunk, túl
ságosan sajgott minden csontunk, semhogy beszélni
tudtunk volna. Aztán végre csak megszólalt valaki.
Azt hiszem, Füles volt:
— Meglátjátok — suttogta erőtlenül — , nemsokára
jönnek és kinyírnak bennünket.
— Kik? — kérdezte Ragyás rekedt, hörgő hangon.
— Nem tudom . . . Valakik . ..
Erre Paradicsom szólalt meg:
— Legyetek nyugodtak. Mr. Goodsoul nem hagy
a pácban bennünket.
— Marha — jegyezte meg Doki vastag hangon. De
aztán már megint nem szólt senki. Elaludtunk vagy
elájultunk, nem tudom. Vagy lehet, hogy csak én
aludtam e l . . .
Aztán egyszerre csak arra ébredtem, hogy valami
furcsa zúgást hallok. Mintha a lépcső alatt, a hegy
gyomrában valami gép dolgozott volna; és ugyanakkor
éreztem, hogy a lépcső mozog alattunk, sebesen föl
felé. Aztán a többiek hangját hallottam. Egy kicsit
mintha fölélénkültek volna, de még mindig kifulladva
ültek vagy hevertek a lépcsőkön.
— Mozgólépcső — mondta valaki. — Klassz, hogy
megindították.
— A disznók — szólt egy másik hang, valószínűleg
Dokié. — Most indították meg, amikor már féldög
löttek vagyunk. Amíg szusz volt bennünk, persze
hagyták, hadd kínlódjunk.
De Paradicsom rászólt:
— Nyugi. Biztosan tudják, mért csinálják így. Azt
hiszed, Mr. Goodsoul majd mindig úgy intézi a dol
gokat, hogy te a tökfejeddel is értsed. Na nem, kis
apátit, bízd csak rá az ügyeket.
Doki meg dühösen sziszegte vissza:

— Hát én nem tudom, mihez kell inkább tökfej.
Nem érteni ezt a baromi helyzetet, amibe a nyavalya
tudja, hogyan csöppentünk, vagy elhinni, hogy
Mr. Goodsoul létezik és hamarosan a mulatóba érke
zünk.
Paradicsom egy ideig hallgatott, és csak aztán szólt.
Még sohasem láttam ilyen komolynak az arcát:
— Akármit mondasz is, de amit én hiszek, az leg
alább hasznos.
— Szeretném tudni, mért?
— Mert szükséges volt. Mert nélküle idáig se ju
tottunk volna.
— Szép kis haszon, mondhatom. Miatta jutottunk
a pácba. Nélküle el se indultunk volna.
— De elindultunk. És most már nem szabad ki
készülnünk.
— Mintha az érne valamit, ha nem készülünk ki.
Majd m á s o k szépen kikészítenek bennünket.
— Kik?
Doki ültében kicsit fölemelkedett:
— Azok ott — mutatott fölfelé.
Erre mindnyájan fölnéztünk: a köd közben eltűnt,
észre se vettük mikor, és most egészen a csúcsig lát
hattunk. Odafönn a tetőn valami irtó magas, felhő
karcolószerű épület állt, még egészen messze volt tő
lünk, a tetejét nem is láthattuk, valahol az égben
veszett el.
— Ott van — kiáltotta Paradicsom. — A mulató!
A lépcsők oda visznek bennünket. Na, balfácánok,
most mondjátok, hogy nem volt érdemes idáig jönni.
Most legyetek okosak!
És a többiek is, majd mind, ugyanúgy odavoltak,
mint ő. Sőt magam is komolyan azt hittem, valóban
a mulató van előttünk. Csak Doki húzta el a száját:
— Seggfejűek. Honnan tudjátok, hogy az a mulató?
Okosabban tennétek, ha megvárnátok a végét.
Paradicsomot majd szétvetette a belső nyomás:
— Hát mi a nyavalya lenne más?
— Akármi más is lehet. Például valami csuda klassz,
nagy sitt, ahol majd szépen hűvösre tesznek bennün-

két. Vagy szép gyengéden kitoloncolnak az életből.
Na, ehhez mit szólnál?
— Semmit.
— Azt elhiszem. Mert egy kukkot se tudnál ki
nyögni.
— Nem azért. Hanem mert erről beszélni se érde
mes. Mert amit te mondasz, az ki van zárva. — De
mikor Doki megkérdezte: „ugyan mért lenne kizárva?”
erre már semmi okosat se tudott mondani. Egyre
csak azt ismételte: „ki van zárva, ki van zárva . . . ”
Mi többiek meg csak néztük azt az irtó nagy tor
nyot, a ki tudja hány emeletével meg a millió abla
kával, ahogy egyre közelebb kerül hozzánk. Még min
dig túl fáradtak voltunk, semhogy beszélni legyen ked
vünk, és közben nem is tudtuk, mit gondoljunk . . .
Mert én valahogy sehogy se tudtam bevenni, hogy ez
legyen az a bizonyos mulató, amiről annyit álmodoz
tunk, egy ilyen dög nagy betontorony, zárt szobákkal,
ha ugyan nem cellákkal — mert mi mást lehetett ettől
várni. És én valahogy nem is így képzeltem el a mu
latót, hanem egészen másképp: tudom is én, valahogy
kis paVillonokat képzeltem, kertekkel, fürdőmeden
cékkel, meg mindenfélével, szóval, hogy kényelmesen
szórakozni meg kószálni is lehessen benne; és tudom,
a többiek se így képzelték, biztosan mindenki egy
kicsit másképpen . . . na de mindegy, az biztos, hogy
látszott az arcukon, egy kicsit csalódottak, és hogy
azok lennének még akkor is, ha kisülne, hogy ez
valóban a mulató. De azért csak biztattam magam:
ne kámpicsorodj el, várd meg, amíg belekerülsz, most
már úgyse tehetsz sem m it. . .
A lépcső meg közben csak egyre vitt bennünket,
mind gyorsabban fölfelé. A toronyház lassan már
akkora lett, hogy minden mást eltakart előlünk; már
az eget se láttuk többé, sőt az egész épületből is csak
az alsó emeleteket láthattuk.

Aztán egyszerre csak megállt velünk a lépcső, és
mi ott voltunk a bejárat előtt. A hatalmas kapu szár
nyai még csukva voltak, de pár pillanat múlva — bi
zonyára, mert valami gépezet működtette őket —
halk zúgással lassan kinyíltak; látszott, hogy odabenn
már várnak ránk. De mi egy-két percig csak bámul
tunk, mintha nem is tudnánk, mit csináljunk. Aztán
sajgó tagokkal, nyögve, mégis föltápászkodtunk.
Odabent valami óriási teremben találtuk magunkat;
amolyan előcsarnokféle lehetett. Irtó nagy volt, pa
zarul kivilágítva: a mennyezeten legalább húsz gömb
alakú csillár égett, de a terem túlsó végét még így is
alig láthattuk; csillogott, ragyogott benne minden,
a márványpadló meg a tükrök a falon. De egy árva
szék vagy pad sem volt benne sehol, ahová a fene
künket lerakhattuk volna. Reszkető lábbal csak topo
rogtunk hát, forgolódtunk, nem tudtuk, merre is
mehetnénk tovább; ajtót kerestünk, hogy benyissunk
valahova, gondoltuk, majd csak találunk valakit, aki
útba igazíthat. De egy ideig hiába néztünk körül.
Aztán, nem is tudom, honnan, két hórihorgas
egyenruhás alak lépett elő. Egyenruhájuk ismeretlen
volt, csöppet se hasonlított a zsaruk vagy a smasszerok egyenruhájához, mégis mindjárt gyanús lett ne
kem, hogy ahova kerültünk, az bizony minden lehet,
csak éppen mulató nem. Aztán pedig, mikor kinyi
tottak egy ajtót, ránk is kiáltottak: „Na előre, indu
lás!” Na ez aztán szép kis fogadtatás, gondoltam erre,
mert hát én is, akár a többiek, valamikor úgy kép
zeltem, lenge ruhás lányok ugranak majd a nyakunkba.
És amikor nagy keservesen vánszorogni kezdtünk, még
tovább is kiabáltak: „Na gyerünk, mit mozogtok úgy,
mint a tetvek, mozgás, mire vártok!” , sőt taszigálni
is kezdtek bennünket.
Kisebb, elég szűk helyiségbe lökdöstek. Aztán kí
vülről ránk zárták az ajtót. Ülő- vagy fekvőhely itt
sem volt: továbbra is állnunk kellett; néhányan a pad
lóra kuporodtak.

Később vettük csak észre, hogy alighanem valami
liftbe kerültünk, mert egy kis ablakon át, mintha
a kivilágított lépcsőházba láthattunk volna. Aztán
zúgni kezdett valami gép és hirtelen megindultunk
fölfelé. A kivilágított emeletek először csak egészen
lassan haladtak el a kis ablak előtt, de aztán mind
gyorsabban váltották egymást; a végén már egészen
összefolytak a szemünk előtt, olyan irtózatos sebes
séggel mentünk. De az útnak mégse akart vége lenni:
százezer vagy talán millió emelet is volt. És ahogy
fölfelé mentünk, egy ideig egyikünk se szólt. Aztán
Ragyás hangját hallottam:
— Na szép kis tészta. Ez lett az egészből. Üres
hanta volt.
Paradicsom hangja éles, szinte kukorékoló volt:
— Most mondod ezt, amikor már meg is érkez
tünk?
— Csak éppen az a kérdés, hogy hova.
Paradicsom hangján érzett, hogy még egy kicsi és
elbőgi magát:
— Már te se hiszel, Ragyás? Már te se hiszed,
hogy . . . Pedig te mindig .. .
— Jó vicc, hogy hiszek-e. Óriási barom voltam,
hogy egy szavadat is hittem . . . Hát nem látod,
hogy . . . — Aztán hangosan felröhögött.
Paradicsom erre tényleg elbőgte magát. Mint aki
egészen kivan’ úgy ordította:
— Márpedig ez a mulató, még ha beledögöltök is!
Ha beledögöltök is, értitek?
Ragyás most csak sercintett és elfordult tőle. De
helyette Doki szólalt meg:
:— Lehet, hogy beledöglünk, sőt biztosan az lesz
a vége. De ha ez a mulató, akkor én püspök vagyok.
— De hát akkor mi a nyavalya? — kérdezte Para
dicsom fulladozva és a fogát csikorgatva.
— Hát egy sitt. Egy ennivaló, cuki kis siti. Itt
aztán most úgy a hűvösre ültetnek bennünket, ahogy
még soha. Innen, amíg élünk, nem szabadulunk.
Paradicsomot egy ideig még tovább rázta a sírás.
De aztán váratlanul megint a régi hangján szólalt meg:

— Olyan sitt nincs, ahonnan meg ne lehetne
szökni. . . És ha ez nem is a mulató, a mulató azért
biztosan létezik valahol. Csak meg kell találni. És
egyszer biztosan meg is találjuk.
De erre már senki se telelt. Még arra is fáradtak
voltunk, hogy a szánkat kinyissuk.
Később, egy kis csend után Füles szólalt meg:
— Te atyaisten! Csámpás! Mi van veled?
Csámpás furcsa idegenes hangon visszakérdezte:
— Éppen velem? . . . Miért? Mi lenne?
— Megvénültél. Esküszöm, megvénültél.
— Na és? Te talán nem?
Hirtelen mind feléjük néztünk: képük csupa ránc
volt, szemük mély lyukból pislogott felénk, hajuk
megritkult, és mintha szemlátomást őszült volna. De
ugyanígy voltak a ráncok is: ahogy néztük őket,
a meglevők egyre mélyültek és újak is támadtak. Fü
lesnek elöl néhány foga is hiányzott. Csámpás reszelős
hangon ránk kiáltott:
— Mit bámultok? Nézzétek meg magatokat! —
és reszkető csontvázkezével ránk mutatott.
Erre a többiekre néztem; mindnyájan egymásra néz
tünk: a kabinban csupa kiszikkadt vénember kupor
gott vagy ácsorgott reszkető térddel. Csak mintha
Paradicsom lett volna valamivel fiatalabb a többinél:
vörös hajában csak kevés ősz szál csillogott, a szeme
pedig már megint úgy ragyogott, mint máskor. Aztán,
mert tükör nem volt sehol, gyorsan a kezemre néz
tem: ujjaim bütykösek voltak, kiaszottak, kezem háta
foltokkal volt tele. Csak néztünk egymásra és resz
kettünk: Hát hogy lehet ez? Ki tette ezt velünk? . . .
Aztán Ragyás, nyelvével kilökve egy meglazult fo
gát, ami hangosan koppant a padlón, hirtelen nevetni
kezdett. Rekedten, sípoló hangon, mintha egészen be
csavarodott volna.
Paradicsomban hirtelen fölment a pumpa:
— Most mit röhögsz? Mondd, hogy mit röhögsz!
Ragyás az oldalát fogta:
— Még kérdezed? . .. Hát nem látod, hogy meg
vénültünk? . . . Most aztán jöhet a mulató! Sokra

megyünk majd a te Rozalindádnál meg a többiek
nél .. . — És mint aki nem tudja abbahagyni, tovább
röhögött.
Ekkor hirtelen megálltunk; a gépezet zúgása el
hallgatott. Olyan csend lett, hogy még a lélegzetünket
is hallani lehetett; halálos csend. A kis ablakon át
meg semmit se lehetett látni, kívül mintha teljesen
sötét lett volna.
És néhány percig semmi se történt. Csak vártunk,
hogy jöjjenek és kiengedjenek bennünket. Ragyás
néhányszor dörömbölt is az ajtón és kiáltozott: „Nyis
sák ki! Nyissák ki!” , de aztán abbahagyta, nekünk
többieknek meg még ehhez se volt erőnk. Csak
a verejték szakadt rólunk. A hideg verejték.
Aztán kívülről léptek hallatszottak. Először csak
halkan, aztán mind erősebben; csizmás lábak köze
ledtek. Ahogy jöttek, Füles hirtelen vonítani kezdett:
„Most aztán végünk van — jajveszékelt. — Jönnek
és kicsinálnak bennünket! Mind egy szálig!” Erre
mások is siránkozni kezdtek. Csak Paradicsom szeme
ragyogott még most is: „Ne féljetek. Ha csak egy
ujjal is hozzánk mernek nyúlni, megjelenik Mr. Goodsoul és kinyírja az egész bandát.” De azért nagyon
halkan beszélt, szava a közeledő lépések hangjába
fulladt.
A zárban kulcs fordult meg, és a felpattanó ajtóban
egy egyenruhás alak jelent meg, hasonló azokhoz,
akikkel odalenn az előcsarnokban találkoztunk. Meg
állt a küszöbön és ránk kiáltott: „Kifelé!” Mi pedig
lassan, nyögdécselve föltápászkodtunk, és egymás után
kivánszorogtunk a lift ajtaján.
Homályos, alig megvilágított folyosóra kerültünk,
ahol még néhány egyenruhás vett körül bennünket.
Megint indulást parancsoltak, mi pedig engedelmesen,
mint a birkák, megindultunk előttük; mind sejtettük
már, hogy végünk lesz, mégis, meg sem próbáltunk
ellenkezni; még csak nem is kérdeztünk semmit, ehhez
is túl fáradtak voltunk. Csak mentünk libasorban
előre a hosszú folyosón. Ragyás ment legelöl, utána
a többiek; magam a sor legvégére kerültem, előttem

Paradicsom haladt. A folyosó hol balra, hol jobbra
fordult. És nem akart vége lenni. De egyszerre csak
Ragyás hirtelen megállt. Mintha visszalökték volna.
Erre aztán mind megálltunk.
Az őr ránk ordított:
— Lóduljatok! Előre! Mit bámultok?
Ragyás visszafordult, és fogatlan szájával öregesen
motyogta:
— I t t . . . itt egy lyuk van . . . Nem lehet to
vább . . . — És a lába előtt csakugyan egy nagy négyszögletes sötét nyílás tátongott; mintha valami mély,
feneketlen kút lett volna. Megkerülni nem lehetett,
egész szélességében elállta a folyosót.
De az őr tovább ordított:
— Ne törődj vele! Csak tovább! Lódulj!
Ragyás egy pillanatig dülledt békaszemekkel még
bámult, száját kitátotta, mintha még mondani akarna
valamit, de aztán csak legyintett, mint akinek már
úgyis mindegy. Hirtelen előrelépett és a következő
pillanatban p á r semmit se láttunk belőle.
Mi továbbra is tágult szemmel néztünk. De az őrök
megint csak ordítottak ránk és taszigálni, lökdösni
kezdtek. Másodiknak Csámpás tűnt el, aztán Füles.
Doki, mikor rákerült a sor, hirtelen kiugrott a sorból
és visszafelé próbált futni. De az őrök elkapták és
a kúthoz vonszolták. De még így is alig bírtak vele:
kapálódzott, rúgott, harapott; sohase gondoltam volna,
hogy kis nyápic ember létére ennyi erő van benne;
és úgy ordított, mintha nyúzták volna. Ahogy az őrök
kel dulakodott, még ránk is kiáltott: „Mit álltok,
marhák?! Mit bámultok, ahelyett, h o g y ...” De mi
csak álltunk és néztünk. Egyetlen szó se jött a szánkra.
Aztán a többiek következtek. Egymás után tűntek
el a kút fekete torkában. Mikor lassan már csak mi
ketten maradtunk, Paradicsom felém fordult:
— Csak semmi begerjedés — suttogta még min
dig csillogó szemmel, mintha valami nagy titkot árulna
el. — A mulató biztosan lenn a pincében van. És
most egyenesen odahullunk.
— Te hülye. Hiszen palacsinta lesz belőlünk.

De Paradicsom csak mosolygott, mint aki úgyis
jobban tud mindent:
— Ugyan már! Odalenn biztosan egy kifeszített
ponyva van. Vagy háló, vagy ilyesmi. . . Majd meg
látod, nem lesz semmi vész . . . — És fürgén, szinte
vidáman beugrott a nyílásba.
Azután én következtem. Egy pillanatig álltam még
a kút szélén; a mélybe néztem, de csak sötétséget
láttam. Aztán az egyik egyenruhás a térdével fenéken
taszított. Vaksötét, irtózatosan mély aknában zuhan
tam lefelé.
De azért, miközben testem egyre sebesebben hullott,
lefelé pörögve a fekete űrben, még mindig nem
tudtam elhinni, hogy mindennek vége.
( 1966 )

A MÁRTÍR

A Terrotex konfekcióüzem elsó üzlete egészen vá
ratlanul tűnt fel a Városban. Pintér az elsők között
figyelt fel a cégtábla alatti kissé szokatlan reklámszövegre, amely „emberre szabott” ruházati cikke
ket ígért. Az ízlésesen elrendezett kirakat, a jól
szabott öltönyök és a viszonylag mérsékelt árak
megnyerték tetszését, és bár általában szabónál dol
goztatott, egy kissé zöldes színben játszó, acélkék,
könnyű szövetből készült öltöny láttára mégis úgy
határozott, hogy az elsők között lép az új vállalat
vásárlóinak sorába.
öltözködésére elég kényes és meglehetősen vá
lasztékos ízlésű lévén, mindig bizonyos aggodalom
mal, de egyben örömteli izgalommal készült a ruha
vásárlásra; szerette a sima tapintású finom szövete
ket és általában a vadonatúj textilnemű friss szagát,
s kellemes közérzetét ezúttal még az üzlet lakktól,
műanyagtól, nikkeltől csillogó berendezésének új volta
is fokozta.
A világosszőke, hullámos hajú, rokonszenves arcú
segéd barátságosan fogadta. Amikor Pintér meg
mondta, mit kíván, rögtön leemelt a kirakatban lát
ható acélkék öltönyből egy példányt, és feléje nyúj
totta.
— Óhajtja felpróbálni? — kérdezte továbbra is elő
zékenyen mosolyogva, majd Pintér igenlő válaszára
a helyiség végében levő ajtóra mutatott.
Kisebb, földig érő tükörrel ellátott öltözőhelyiségbe

vezette. Miután felöltötte, s figyelmesen megszem
lélte magát a tükörben, Pintér a ruhát tökéletesen
alakjára illőnek, kifogástalan esésűnek találta, s már
éppen jelezni akarta, hogy fizetni kíván, amikor
a hibát észrevette. Mielőtt azonban megszólalt volna,
a segéd máris leolvasta arcáról a megütközést:
— Valami baj van? — kérdezte, s arcán látszólag
őszinte segíteniakarás tükröződött.
— Tökéletesen megfelelne — szólalt meg Pintér
nevetve — , csak éppen a nadrág . . .
— Mi van vele?
Pintér továbbra is nevetett:
— De hiszen maga is láthatja. Véletlenül éppen
egy hibás példány.
A segéd csodálkozó arcot vágott:
— Hibás? Miben van a hiba?
— De hát világos — mondta Pintér most már
kissé megütközve. — Az egyik szára sokkal rövidebb
a másiknál. Éppen csak azon csodálkozom, hogy nem
vettem azonnal észre.
A segéd magasra vont szemöldökű arca azonban
továbbra is értetlenül bámult rá:
— Bocsánatot kérek, de én semmit sem látok.
Mindkét szára tökéletesen egyformának látszik.
Pintér hol a nadrágra, hol a segéd mélységes meg
győződést kifejező arcára nézett:
— De ember! Hiszen legalább öt centi különbség
van közöttük.
— Az lehetetlen, uram. Látnám, ha így volna . . .
És különben is, mi nem tartunk hibás árut.
— Kérem, micsoda rossz tréfa ez? Elvégre nekem
is van szemem . . .
Kis ideig még vitatkozott, aztán egy váratlan ötlet
tel taktikát változtatott; úgy gondolta, így sokkal
egyszerűbben intézheti el a kérdést:
— Akár látja a hibát, akár nem, kérem, cserélje
ki a nadrágot.
— Ahogy kívánja — mondta erre a nyugalmát
mindvégig megőrző segéd, ezúttal is kifogástalan udva
riassággal. — Bár biztosíthatom, hogy ez a nadrág

ugyanolyan hibátlan, mint azok, amelyeket ezután mu
tathatok.
Pár pillanatra magára hagyta Pintért, majd kezé
ben három űjabb tökéletesen vasalt, acélkék nadrág
gal tért vissza.
Pintér egymás után vette szemügyre őket, de leg
nagyobb megrökönyödésére valamennyi ugyanabban
a hibában szenvedett: bal száruk mintegy öt centi
méterrel volt rövidebb a jobbnál.
— Érthetetlen — mondta tanácstalanul széttárt
karral, és már arra gondolt, minden vásárlás nélkül
hagyja el az üzletet, de aztán újabb ötlete támadt:
— A kirakatba tett nadrágot kérném. Ügy látom,
az az egyetlen épkézláb példány.
A segéd azonban a fejét rázta:
— Ezt a kívánságát sajnos nem teljesíthetem. A ki
rakatba tett árut ugyanis kizárólag abban az esetben
adhatjuk ki, ha másutt már nincs belőle.
— Ez ugyanannyi, mintha nem volna. Mert ezek
a példányok itt hasznavehetetlenek. Hívjanak Tóbiás
nak, ha csak egyetlen darabot is elad belőle.
— Bármit is állít uram, ezek ugyanolyan hibát
lanok, mint az, amit a kirakatban lát.
Később számtalanszor sajnálta, hogy ekkor nem for
dult sarkon és hagyta faképnél a segédet, s az egész
üzletet, de a segéd értelmetlen makacssága felinge
relte, az érthetetlen módon szabványos hibában szen
vedő nadrágok pedig arra ösztökélték, hogy a rejtély
végére járjon.
— Magának, úgy látszik, nincs okosabb dolga,
mint hogy ostobán a bolondját járatja velem — csat
tant fel, most már komolyan dühösen. — De szeret
ném emlékezetébe idézni, hogy az ilyesfajta viselkedés
nem a legjobb reklám egy újonnan megnyílt üzlet
számára.
A segéd mosolya semmit sem vesztett nyájasságából:
— Tessék elhinni, hogy eljárásom a legszabály
szerűbb, s hogy udvariasságom a türelem legvégső
határáig terjed.
— De az enyém nem. Kérem az üzletvezetőt.

A szinte azonnal előkerített üzletvezető negyvenes
éveiben járó, enyhén hízásnak indult, rokonszenves
barna férfi volt. Modorának simasága és előzékeny
viselkedése talán még a segédénél is rendíthetetle
nebbnek látszott. Pintér legnagyobb elképedésére
azonban a segéd magatartását mindenben helyénvaló
nak találta, és a nadrágokat illetően is teljesen neki
adott igazat.
— Csakis azt ismételhetem, hogy mi nem tartunk
hibás árut — mondta Pintér indulatos kitörésére — ,
s következésképpen ez az áru sem lehet hibás. Cégünk
ugyanis oly kifogástalanul és zökkenésmentesen látja
el feladatát, hogy az ilyesmi teljességei kizárt dolog
nak tekinthető. De ha, tegyük fel, érthetetlen módon
mégis megesne, hogy akad egy vagy uramisten két
hibás darab az áru közt, az már mindenképpen abszo
lút képtelenség, hogy valamennyi nadrágunknak
ugyanaz a felette szembetűnő hibája legyen. Mert tes
sék csak elgondolni: tegyük fel, hogy a gyárban
valahogy tömegesen elkövetnek ilyen mindenkinek
szembetűnő hibát, hát csak nem képzeli, hogy rend
kívül éber minőségi ellenőreink egy egész sorozatot
engednek a piacra ugyanazzal a hibával. Azt hiszem,
ha kissé végiggondolja ezt a dolgot, pn is be fogja
látni, hogy csakis nekem lehet igazam.
Pintér túljutva a bosszankodáson, most már újra
nevetett:
— De ha egyszer látom, amit látok.
Az üzletvezető mindössze egy sóhajjal jelezte, hogy
ő is ember, aztán arcán a megvádolt ártatlanság
mélységesen szomorú, de egyben mindent hősiesen
vállaló kifejezésével újra megszólalt:
— Bármit is lát — mondta szinte könyörögve — ,
higgye el, rágalom. Cégünk még új a városban, nem
vert még gyökeret, s a konkurrencia el is követ
mindent, hogy ennek útját állja. Se szeri se száma
a rágalmaknak, amelyeket ránk szórnak, s ennek foly
tán teljesen érthető, hogy ez erősen befolyásolja egye
sek szemléletét. Nyilván ezzel magyarázható, hogy
kifogástalan és minőségben felülmúlhatatlan árunkat

hibásnak látja. Nagyon helytelen azonban, hogy ön
bedől ezeknek a koholmányoknak, amelyek végső fo
kon csakis önre nézve jelenthetnek hátrányt. Mert
bármit állítsanak is rólunk, biztosíthatom, hogy ilyen
árut máshol sehol sem kaphat.
— Semmiféle állításoknak sem dőltem be, sőt
a cégüknek eddig még a hírét sem hallottam. Azt
viszont készséggel elismerem, hogy „ilyen” árut sehol
másutt nem kaphatok . . . Nos, ajánlom magamat, a vi
szontlátásra . . .
Sarkon fordult, hogy kilépjen a helyiségből, de az
üzletvezető, arcán félreismerhetetlen kétségbeeséssel
sietve útját állta.
— Csak nem akar elmenni, uram? — kérdezte;
hangjában riadalom rezgett.
— Sajnos, ez a szándékom.
— Vásárlás nélkül?
— Tekintve, hogy nem tudtak kielégíteni, nincs
más hátra.
Üjra megindult volna, de az üzletvezető kezét
a karjára tette:
— Uram, ezt nem teheti velünk!
— Márpedig eltökélt szándékom.
Az üzletvezető szeme mintha nedvesen csillogott
volna; hangja, közel az elcsukláshoz, erősen remegett
a felindulástól:
— Fájdalmam nem ismer határt. De mielőtt még
visszavonhatatlanul elkövetné ezt a végzetes lépést,
utolsó kísérletként szeretném még megkérni valamire.
Nagyon kérem, tegye meg nekem.
A kétségbeesett arcot látva, Pintér alig volt képes
feltörő nevetését visszafojtani:
— Attól függ, miről lenne szó?
— Arra szeretném megkérni — mondta az üzlet
vezető reménytől felcsillanó szemmel —, szíveskedjen
átfáradni velem a felvilágosító osztályra, ahol Salgó
kartárs, az osztály vezetője, nálam sokkal nagyobb
hozzáértéssel, próbálja majd meggyőzni önt árunk
kifogástalanságáról és felülmúlhatatlan minőségéről,
s általában kimerítően elmagyarázza majd cégünk je

lentőségét és egész korszakalkotó misszióját. Nagyon
kérem, hallgassa végig. Mélységes meggyőződésem,
hogy érvei hatására belátja majd, mennyire tévesen
értékelte árunkat, és hogy cégünket egészében is hely
telenül ítélte meg.
Pintér először kereken meg akarta tagadni az üz
letvezető kérését, de aztán mégis kíváncsisága kererekedett felül. A játék — mert e pillanatban még an
nak tartotta — sajátos oldalfurdaló érdeklődéssel töl
tötte el: szerette volna tudni, ugyan miféle érvekkel
kísérli meg az a bizonyos Salgó, hogy a mindenki
által láthatóan hibás nadrágokat hibátlannak tüntesse
fel.
— Na jó — mondta nagylelkűen. — Halljuk hát
Salgó kar társat. . . De talán a nadrágok közül is meg
mutatnék neki néhányat. . .
— Természetesen. Éppen kérni akartam rá.
Az üzletvezető egy irodahelyiségbe vezette, amely
ben, legalábbis pillanatnyilag, senki sem volt. „Ha
megbocsát, itt most magára hagyom. Salgó rögtön itt
lesz” — mondta, és Pintér válaszát meg sem várva,
megfordult és becsukta maga mögött az ajtót.
Egyedül maradva némi szorongással nézett szét
a kényelmesen berendezett szobában: a tükörsima
lapu íróasztal, a két párnázott, fémvázú szék s ál
talában a berendezési tárgyak hideg csillogása va
lahogy még az irodahelyiségek viszonylatában is ri
degen és elutasítóan hatott. Sokáig azonban nem
szemlélődhetett, mert hamarosan kinyílt a helyiség
túlsó végében levő ajtó, és két férfi lépett a szo
bába.
Mindkettő magas, széles vállú, erőtől duzzadó,
durva vonású alak volt; egyikük, a magasabb és va
lamivel karcsúbb, húszas éveiben járhatott, a másik
valamivel alacsonyabb, testesebb volt, s vagy más
fél évtizeddel idősebbnek látszott. Szó nélkül léptek
be, és csípőre tett kézzel megálltak előtte. Szúrós
tekintettel méregették.
Pintér, kezében a nadrágokkal, bizalmatlanul pis
logott rájuk; előbbi kíváncsiságából jóformán semmi
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sem maradt, a legszívesebben elmenekült volna. Mégis
beszédre szánta magát:
— Salgó urat keresem — mondta félénken.
— Az vagyok — mondta az idősebbik, nyers, kel
lemetlenül reszelős hangon. — Mit akar?
Pintér tőle telhetőleg röviden igyekezett előadni
az egész ostoba nadrághistóriát. Salgó kissé hátra
dőlve, háta mögött két nagy szőrös kezével az író
asztal lapjára támaszkodva hallgatta végig; arca köz
ben mindinkább gúnyos kifejezést öltött, majd ami
kor Pintér befejezte, nagy bulldogfejével bólogatva
így szólt:
— Értem már, értem. Szóval rágalmazunk.
Pintér érezte, hogy fejét hirtelen forróság önti
el.
— De kérem — kezdett tiltakozni — , hogy ál
líthat ilyesmit, amikor . . . — a másik azonban félbe
szakította.
— Na nem kell úgy izgulni, édesapám. Nem olyan
nagy ügy ez. Egy kicsit eladtad magad a konkur
enciának, ennyi az egész. Csak hát mi azért nem
szeretjük az ilyesmit, és éppen ezért azt ajánljuk, jól
gondold meg, amit mondasz, mert különben .. .
Pintér egy lépéssel hátrább lépett, de ugyanakkor
torkából felháborodott, és az izgalomtól magas, riká
csoló hangok törtek elő.
— Kikérem magamnak ezt a hangot. . . és a tegezést. . . és egyáltalán, milyen jogon . . . ?
De Salgó továbbra is csak gúnyosan csillapítva
szólt:
— Na de nyugalom. Mondtam, hogy nem olyan
veszélyes az ügy.
— Nem hiszem, hogy nekünk már bármiféle ügyünk
is lehetne ezek után egymással. Most elmegyek, és
aligha teszem be ide még egyszer a lábam. — Amint
azonban az ajtóra pillantott, észrevette, hogy a má
sik, arcán főnökéhez hasonló mosollyal, időközben
elállta a kijárást.
— Alig hiszem, hogy ez könnyen menne —
mondta Salgó. — De azért nem kell begyulladni.

Szépen fizetsz, elviszed a nadrágot vagy az egész
öltönyt, ha akarod, és minden el van boronálva.
— Nagyon téved, ha azt hiszi, hogy ilyen vacakért
akár egy vasat is adok.
Salgó két kezét elvéve az íróasztalról, a zsebébe
süllyesztette.
—-■ Ugyan miért? — kérdezte vigyorogva. — És
miért nevezted vacaknak a mi cégünk áruját, ha sza
bad kérdezni?
— De hiszen hibás! Valamennyi nadrágjuk egyik
szára rövidebb a másiknál. Csak nem vagyok bolond,
hogy megvegyek ilyesmit.
Salgó felfújta az arcát. Aztán, mint aki sajnálja,
amiért valami számára kínos feladat végrehajtására
kényszerül, felsóhajtott:
— Hát szóval nem hagyod abba?
Pintér térdében gyengeséget érzett.
—' Mit? — kérdezte gyámoltalanul, reszkető ál
lal.
Salgó egy lépéssel előrébb lépett:
— Hát a rágalmazást, édesapám. Pedig már mond
tam, hogy nem szeretjük.
Pintér lassan hátrált a fenyegetőn feléje közeledő
alak elől, bár ugyanakkor tudta, úgyis hiába; egy
pillanatra sem feledte el, hogy menthetetlenül a má
sik karjába hátrál.
—• Egy szót se akarok váltani többé magukkal! En
gedjenek el!
— Fogd a nadrágot, hoci a pénzt, aztán mehetsz.
— Nincs joguk erőszakkal vásárlásra kényszeríteni.
Azonnal engedjenek ki, mer t . . .
Salgó hatalmas lapáttenyere kissé még a fülét is érte,
amely azonnal zúgni és csengeni kezdett, alsó ajka a le
csapódó tenyér és a fogai közé szorulva felrepedt,
s szinte pillanatok alatt megdagadt. Egy pillanatra
megtántorodott, de a padlóra végül is Salgó társának
előrerúgó lába segítette.
Gyors egymásutánban még néhány ütés érte. Azután
a fiatalember hátracsavarta a karját, Salgó pedig, el
szedve pénztárcáját, az íróasztalra számolta a pénzt,

majd erőszakkal rákényszerítve a nadrágot, egy mel
lékajtón át az utcára lódította.
Másnap, arcán és homlokán néhány ragtapasszal,
valamint a corpus delictiként szolgáló nadrággal a
rendőrségre ment. A példátlan eljárás feletti felhábo
rodásánál talán csak a helyzet érthetetlenségén való
csodálkozása volt nagyobb. A Terrotex eljárását
ugyanis képtelen volt megmagyarázni: érthetetlen
nek látta, ygyan miféle üzleti sikerre számít a vál
lalat, ha egyrészt tömegesen hibás árut dob piacra,
másrészt a reklamáló vevőkkel szemben ilyen lehe
tetlen és jninősíthetetlen módon bánik el. Ezen túlmenőleg azonban rendkívül egyszerű és tiszta ügynek
látta az egészet, s egy percig sem kételkedett benne,
hogy a lehető legrövidebb idő alatt teljes jogorvos
latban lesz része.
A rendőrségen azonban újabb elképesztő megle
petés várta. A szolgálatban levő tiszt kedvetlenül, sőt
szembetűnően aggodalmas arccal hallgatta végig; úgy te
kintett rá, mint aki rendkívül bonyolult és kellemetlen
üggyel került szembe. Pintér beszámolóját végighall
gatva csak hosszabb tűnődés után szólalt meg végre.
— Nehezen hihető, hogy egy ilyen jó nevű cég,
mint a Terrotex, amely városunk iránt oly messze
menő jóindulatot tanúsított, hogy nem kis áldozatok
árán fióküzletet nyitott nálunk, csak hogy polgáraink
végre igazán jó minőségű és olcsó konfekcióáruhoz jus
sanak, így bánt volna magával. És mindamellett ál
lítását valamivel bizonyítania is kellene.
Pintér egy pillanatra csüggedtséget érzett. E percben
merült fel benne először a gyanú, hogy a Terrotex
a Városban különleges kiváltságokat élvez, s hogy
ügye voltaképpen valami sötét összeesküvés részét ké
pezi. Ez valóban, mivel bizonyíthatná be, hogy a Terrotexnél verték meg? De aztán mégis a nadrágot
szedte elő:
— Azt viszont mindenki láthatja, hogy ez a nad
rág a Terrotextől való. És azt is, hogy az egyik
szára legalább öt centivel rövidebb a másiknál. Ha
pedig egy kissé szétnéznének az üzletben, láthatnák,

hogy a többi nadrág semmiben sem különbözik ettől,
kivéve azokat, amelyek a kirakatban láthatók.
A rendőrtiszt összeráncolt homlokkal, kedvetlenül
méregette a nadrág két szárát, hol távolabbról né
zegette, hol egészen a szeméhez emelte, mintha csak
azt remélné, így mégis sikerül majd észrevennie a hi
bát, amit egyébként sehogy sem képes felfedezni.
— Hát igen — mondta aztán — , az egyik szára
egy kicsit mintha valóban rövidebb volna. De azt
hiszem, szakértőkkel kell majd megvizsgáltatnunk,
és ha valóban rövidebbnek bizonyul, természetesen
kivizsgáljuk az ügyet.
Pintér csak azért nem tört ki hangos, tiszteletlen
kacagásban, mert nem akarta elrontani ügyét, amely
nek számára kedvező kimenetelében különben már
nem túlságosan bizakodott. De kissé bátortalanul
mégis megjegyezte:
— Talán egyszerűbb lenne lemérni, s máris ponto
san tudnánk, mennyi a különbség a két szár hossza
között. Odahaza ezt különben meg is tettem már,
s meg is mondhatom: a különbség pontosan öt cen
timéter és hét milliméter.
A rendőrtiszt azonban felcsattant:
— A tényállás megállapítása már nem tartozik ma
gára. És a tanácsait is tartsa meg inkább! Nekünk
megvannak a magunk módszerei. — Aztán, pár pil
lanat múlva, valamivel szelídebben tette hozzá: —
Most elmehet. Egy idő múlva majd értesítjük, mire
jutottunk.
Az értesítésre azonban hiába várt, amíg végül is
megunva a várakozást, újra a rendőrségre nem ment,
hogy ügyének állása felől érdeklődjön. De a rendőr
tiszt ezúttal kifejezetten nyersen tudtára adta, hogy
a szakértők a nadrágot tüzetes vizsgálat után töké
letesen hibátlannak találták, s a Terrotexre vonat
kozó minden egyéb panasza sem bizonyult megalapo
zottnak, majd mikor Pintér fenyegetőzni kezdett, hogy
az ügyet semmiképpen sincs szándékában ennyiben
hagyni, rendkívül határozottan figyelmeztette, hogy
e meggondolatlan lépése igen súlyos következmények

kel járhat. Pintér a rendőrségről távozva, többé már
egyáltalán nem kételkedett abban, hogy az ügy mögött
rendkívül sötét dolgok lappanganak: s hogy nyilván
való: a Terrotex és a rendőrség, feltehetőleg az
együttműködésből kölcsönös hasznot húzva, szemér
metlenül összejátszik, és noha cseppet sem becsülte
le a veszélyeket, amelyeket ezáltal magára zúdíthat,
beadvánnyal fordult az ügyészséghez, amelyben á
Terrotex eljárásának, valamint a rendőrség munkájá
nak kivizsgálását kérte. Válasz azonban ezúttal sem
érkezett, s Pintér egy idő múlva kénytelen volt be
látni, hogy nem is számíthat rá, sőt időközben a Vá
rosban egyre több olyan esemény történt, ami mind
inkább arról győzte meg, hogy — bármennyire sértse
is az igazságérzetét és ártatlanul megtiport emberi
méltóságát — egyelőre feltétlenül ésszerűbb, ha min
den további lépéstől tartózkodik.
Mert mint valami kezdetben egyetlen példányban
képviselt, de észrevétlen földalatti sarjadzással mind
több helyen felszínre törő mérges gombafaj, a Terrotex
üzletei mindinkább sokasodni kezdtek, amíg csak egé
szen hatalmukba nem kerítették a Várost.
Eleinte ártatlan reklámhadjáratnak látszott az egész.
Pintér már embrionális állapotában felfigyelt rá: Nem
sokkal kellemetlen és felette felháborító esete után
ugyanis mind gyakrabban kényszerült rá, hogy inge
rülten lecsavarja a rádiót vagy a televíziós készü
léket, mert a helyi rádió illetve televízió egyre sű
rűbben reklámozta a Terrotex termékeit, akárcsak
az újságok, amelyek minduntalan hatalmas, gyakran
oldalas keretes hirdetéseket tettek közzé: nem volt
ritka a Város felett keringő, füstbetűket író vagy
színes röpcédulákat szóró repülőgép sem, hogy a fa
lakat mind sűrűbben ellepő falragaszokról ne is be
széljünk. A reklámok szövege kezdetben alig tért
el a megszokottól; Pintér „egyedülálló,,} „felülmúl
hatatlan” , „verhetetlen” minőségről olvashatott, sőt
olyasféle mondatokat is, mint „tönkreteszi az életét,
ha nem Terrotex ruhát visel” vagy „csak a gyengeelméjűek nem viselnek Terrotex öltönyt” , később

azonban a reklámszövegek egyre szokatlanabbá, mond
hatni baljósán támadó hangneművé váltak: bizonyos
idő múlva már a „ne vásárolja a konkurrencia sze
métre való áruját” vagy éppen a „le a konkuren
ciával ”-féle szöveg sem volt ritkaság többé. A kon
kurens cégek erre rágalmazással és tisztességtelen
versennyel vádolva a Terrotexet, megkíséreltek az
ilyesminek gátat vetni, de panaszuk az illetékes igaz
ságügyi szerveknél teljességgel süket fülekre talált;
sőt ugyanilyen némák és mozdulatlanok maradtak
a fenti hatóságok akkor is, mikor a konkurrencia e
lépését a Terrotex úgy torolta meg, hogy vetélytár
sainak kirakatait felizgatott és felbérelt huligánban
dákkal verette be, amelyek ennek során (bár a Terro
tex utólag sajnálkozását fejezte ki emiatt) persze a
konkurrencia alkalmazottainak fejét sem kímélték.
Szinte felesleges említeni, hogy mindazok, akik ezek
után a Terrotex termékeiben bármiféle kivetnivalót
merészeltek találni, kivétel nélkül Pintérhez hason
lóan jártak, sőt olyasmi is megesett, hogy a Terrotex
boxerekkel, kerékpárláncokkal és ólmos botokkal fel
fegyverzett huligánjai csakis azért vertek meg vala
kit, mert az utcán vagy egyebütt nyilvános helyen,
a cég áruira és példátlan üzleti módszereire panasz
kodott. Általában a szóban forgó huligánbandák min
denben a cég rendelkezésére álltak, sőt mondhatni lel
kes híveivé váltak. A Város békés és jóravaló pol
gáraival ellentétben, szívesen viselték a Terrotex öl
tönyeit, sőt a felemás szárú nadrágokat kimondottan
eredetinek találták, amit a cég persze nem is mulasz
tott el kihasználni, s hogy az illető ifjakat végérvé
nyesen meghódítsa, kedvezményes áron vagy éppen
ingyen bocsátotta rendelkezésükre őket. Mindez azon
ban mit sem változtatott azon, hogy a nadrágok
a cég állítása szerint továbbra is kifogástalanok vol
tak, sőt jaj volt annak, aki a huligánok bármelyiké
nek is olyasmit mert mondani, hogy felemás nadrág
ban jár. És bár a mind tűrhetetlenebbé váló állapo
tok miatti elégedetlenkedők száma nőttön nőtt,
egyelőre senki sem merte elszánni magát, hogy a

Terrotex egyre növekvő hatalma ellen bármit is te
gyen. Pintérben ugyan nemegyszer felmerült a gon
dolat, hogy mindezen csakis szervezett akcióval le
hetne segíteni, sőt komolyan foglalkoztatta az az el
képzelés, hogy aláírásokat gyűjtve, erélyes hangú pe
tíciót nyújt be a városi hatóságoknak, amelyben a Vá
rosban eluralkodott helyzet kíméletlen felszámolását
követeli, de a Terrotex mind erőszakosabb módsze
reinek láttán képtelen volt megkockáztatni, hogy
újabb brutalitásoknak tegye ki magát, sőt annyira
hatalmába kerítette a félelem, hogy a Terrotexről
csakis otthonának falai között, bizalmas körben mert
őszinte véleményének hangot adni.
És rövidesen ki is derült, hogy óvatossága cseppet
sem volt alaptalan. Mert hamarosan elérkezett a pil
lanat, amikor a Terrotex hivatalosan vagy legalábbis
félhivatalosan is a hatalom hordozójává vált. Ebben
az időben alakult meg, főleg a már eddig is tevé
kenyen közreműködő huligán elemekből, a Terrotex
Barátainak Egyesülete, amely a különben is már
alig lélegző konkurrencia teljes felszámolását tűzte
ki célul. Az Egyesület ezután nagygyűléseket rende
zett, amelyeken jól szervezett, ütemes tapsvihar kísé
retében a Cég vezető emberei szónokoltak a Vállalat
azon célkitűzéséről, hogy a város lakosait végre iga
zán emberre szabott öltözékkel lássa el, s amelyeken
a Város hatalmi tényezői, a Városi Tanács tagjai
és a rendőrség is képviseltették magukat, sőt felszó
lalásaikban a Terrotexet a városi hatóságok legmeszszebbmenő támogatásáról biztosították. Hamarosan sor
került aztán arra is, hogy a Terrotex vezetőit a Vá
rosi Tanácsba, a Város polgármesterét s a Tanács
néhány tekintélyes tagját pedig a Vállalat igazgatósá
gába válasszák, ami után igazán nehéz lett volna
megmondani, hol is végződik tulajdonképpen a Vál
lalat és hol kezdődik a Városi Tanács. Ezek után
született meg a Városi Tanácsnak az a határozata,
amely „kifejezve a lakosságnak azon óhaját, hogy
mától kezdve a Város lakosainak felruházásáról ki
zárólag a Terrotex gondoskodjék” , a „konkurrencia

aljas mesterkedéseit” hivatalosan is törvényen kívül
helyezte. A konkurrens üzleteket vagy bezárták, vagy
pedig a Terrotex tulajdonába mentek át, sőt elkövet
kezett „a múlttal való leszámolás nagy napja” is,
amikor a Terrotex Barátai a Város lakosainak va
lamennyi nem Terrotex gyártmányú ruhadarabját össze
szedve, a város szélén elterülő lóversenytérre hordták,
s a jelenlevő hatalmas tömeg eszeveszett üdvrivalgása,
sőt fékevesztett tánca kíséretében, benzinnel leöntöttték és felgyújtották. A szintén jelenlevő Pintér, aki
nem éppen makulátlan múltja miatt ajánlatosabbnak
látta, ha nem kelt olyan benyomást, mintha bármi
alól is ki akarná magát vonni, a benzinfüsttől és a ha
talmas tömegű égő pamut- és gyapjúholmi súlyos sza
gától majdnem rosszul lett ( ez talán csak azért nem kö
vetkezett be, mert életösztöne világosan tudtára adta,
hogy ez ünnepélyes alkalommal a hányás bizonyára
végzetes következményeket vonna maga után), sőt
utána napokon át gyötrő fejfájást érzett.
Mindent összevetve elérkezett tehát a pillanat,
amitől kezdve a Város minden egyes polgára akarvaakaratlan, kizárólag Terrotex ruhában és alsóneműben’
járt. És noha más választása nem is volt többé,
mindez mégsem jelentette azt, hogy a féktelen rek
lámhadjárat akár a legcsekélyebb mértékben is alább
hagyott volna, sőt rövidesen határozat született, amely
kizárólag a Terrotex termékeinek reklámozását enge
délyezte, s minden más árucikk hirdetését — még ha
annak a legkisebb köze sem volt a textiliparhoz — ,
nehogy a közönség figyelme másfelé fordulhasson,
a legszigorúbb tilalommal sújtotta. De ugyanezt szol
gálta. a Város kulturális életének átszervezése is:
a festők kizárólag a Terrotex áruit reklámozó pla
kátokon dolgoztak, az írók és újságírók csakis a
Terrotex termékeit magasztalták, a költők a Terrotexről zengtek ódákat, a zeneszerzők pedig Terrotex
indulókat komponáltak.
Noha a konkurenciával való leszámolás és a Ter
rotex egyeduralma szinte a végsőkig teljes volt már,
mindez mégsem jelentette azt, mintha a konkurren-

cia nem létezett volna többé, vagy legalábbis nem azt,
hogy az illetékesek ne követtek volna el mindent,
hogy a Város polgárait, szüntelen éberségre buzdítva,
minduntalan a konkurrencia aknamunkájára ne emlé
keztessék. Bizonytalan és ellenőrizhetetlen vádak alap
ján mind több polgárt vettek őrizetbe: elég volt
akár a Terrotex rovására tett leghalkabb és legártat
lanabb megjegyzés is, vagy akár egy bosszúra áhí
tozó haragos, illetőleg vagyonra vagy pozícióra éhes
irigy is, aki állítólag ilyen megjegyzést hallott, hogy
valakit a konkurrencia bérencévé nyilvánítsanak, s en
nek megfelelően bánjanak el vele, aminek következ
ménye végül is az lett, hogy miután mindenkit egy
kalap alá vettek, a tényállást, hogy vajon a konkur
rencia tett-e lépéseket egykori pozícióinak visszaszer
zésére, senki emberfia sem állapíthatta meg többé.
És bár mindaz, ami a Városban történt, Pintér
szemében a legmegfoghatatlanabbnak látszott, mégis
leginkább egy dolgot nem értett. Miért nem tett
semmit a Terrotex, hogy árui minőségét feljavítsa?
Mert ha már kíméletlen módszereivel és egyeduralmá
val a lakosság tekintélyes részének (egyelőre ugyan
néma) ellenszenvét kiváltotta, miért nem igyekszik
azon, hogy vásárlóit végre v a l ó b a n megfelelő ru
haneművel lássa el. Hiszen idővel ily módon vala
hogy csak megszilárdíthatta volna helyzetét, s meg
kímélhette volna magát attól a kétségtelenül sok
költséggel is járó fáradságtól, hogy uralmát rettegés
segítségével tartsa fenn: mert ha az áru valóban el
fogadható, a lakosságnak végeredményben édes mind
egy lett volna, hogy ruházati cikkeit hol szerzi be,
a Cég régebbi gaztetteit pedig bizonyos idő múlva
kétségtelenül elfelejtette, sőt meg is bocsátotta volna.
Csakhogy a Terrotex öltönyei és egyéb ruhaneműi
továbbra is csak hivatalosan voltak emberre sza
bottak, mert a kezdeti hibák rendületlenül tartották
magukat, s legfeljebb jellegük változott: a nadrágok
nak hol a bal, hol a jobb szára volt rövidebb, a za
kóknak és felöltőknek is hol egyik, hol másik ujja
sikerült hosszabbra, hol a rajtuk levő gombok voltak

túl nagyok a gomblyukakhoz, hol a gomblyukak
a gombokhoz, úgyhogy egyszerűen lehetetlen volt be
gombolni őket, sőt az is előfordult, hogy a gombok,
illetve a gomblyukak száma nem felelt meg egymás
nak, esetleg egyikük vagy másikuk teljesen hiány
zott, az olyasmi pedig, hogy, némely kabátra felül
eggyel több gombot varrtak, illetve alul több gomb
lyukat készítettek vagy fordítva, csekélységnek szá
mított már. Se szeri, se száma tehát az elképesztőbbnél elképesztőbb hibáknak, melyeknek már puszta
kieszeléséhez is, kétségtelenül rendkívüli leleményre
volt szükség, és amelyeket mintha kizárólag a pol
gárok bosszantására találtak volna ki. Pintér leg
alábbis sehogyan sem tudott szabadulni a feltevéstől,
hogy végső fokon ebben kell keresni a hibák és ál
tálában a Terrotex rémuralmának okát: Hátha a Cég
valamelyik nagy hatalmú vezetője, esetleg ismeretlen
okból eredő bosszúvágytól hajtva, egyenesen abban
leli kedvét, hogy a Város lakóit minél jobban meg
alázza és nevetségessé tegye. De mindez mégsem je
lentette azt, hogy a Város polgárai valamennyien hi
bás és félresikerült öltözetben jártak: mert a Cég
bennfentesei, a Város vezetői és bizonyos számú
egyéb kiváltságos polgár, hibátlan és remekül szabott
öltönyökben feszített, a Cég állítása szerint azonban
ezek öltözete semmiben sem különbözött a többieké
től, azaz, helyesebben, a többiek öltözete is ugyan
olyan volt, mint az övék, minden olyan állítás pe
dig, amely ezt kétségbevonni merte, csakis a kon
kurrencia megátalkodott aknamunkájának volt be
tudható, s ennek megfelelő elbírálásban is részesült.
A letartóztatottak és elítéltek száma nőttön nőtt: a Vá
rosban a rémület lett az úr.
De Pintér ebben az időben egyre inkább úgy
érezte, az egész már nem tarthat soká. Csak egy
parányit feszítsenek még a húron, és akkor vala
minek történnie kell. Türelemre intette magát: a hát
ralevő kis időt majd csak kibírja még.
Egyelőre azonban semmi sem történt. Legfeljebb
annyi, hogy a lakosság egy része, megelégelve a Ter-

rotex önkényuralmát, mind nagyobb számban tá
vozott a Városból, míg végül is a hatóságok arra
kényszerültek, hogy erős fegyveres őrséggel vegyék
körül a Várost, majd mikor ez sem bizonyult elég
hathatós intézkedésnek, hivatalosan azzal az indok
lással, hogy ,,a konkurrencia kémei és felforgató ügy
nökei beszivárgásának” vetnek gátat, magas, őrtornyok
kal tagolt falat emeltek a Város köré. A szökések száma
ezek után jelentősen csökkent ugyan, mégsem szűnt
meg egészen: szép számmal akadtak ugyanis olyanok,
akiknek megfelelő összeköttetések és méregdrága, bo
nyolult utón szerzett hamis eltávozási engedélyek vagy
az őrség megvesztegetése segítségével mégis sikerült
távozniuk. És ahogy az idő múlt, Pintér mind több
ször kapta magát rajta, hogy azon gondolkodik, nem
lenne-e a legokosabb, ha ő is erre szánná magát:
elvégre nem tudhatja, melyik pillanatban ássák ki
múltjának sötét foltját (hogy ez eddig nem történt
meg, azon épp elégszer csodálkozott), és kerül miatta
a rács mögé. Óvatos körültekintéssel lassan kezdte
eladogatni értékesebb tárgyait.
De ekkor valami olyan döbbenetes dolog történt,
aminek hatása elhatározásának gyökeres megváltozta
tására kényszerítette.
Egy este otthonának biztos fészkében, egy bizal
mas barátjával beszélgetett. Mint oly gyakran, ez
úttal is a Terrotex sötét őzeiméiről és árucikkeinek
minősíthetetlen minőségéről esett szó.
— De talán bennünk, a mi szemléletünkben is van
hiba — jegyezte meg a barátja hirtelen.
Pintér megütközve pillantott rá:
— Hogy érted ezt?
— Hát úgy, hogy talán nem is olyan rossz a Ter
rotex áruja. Éppen csak mi nem vagyunk képesek
vele megbarátkozni.
— Ugyan már. Nézd meg például ezt a kabátot.
A jobb hajtókája teljesen más szabású, mint a bal.
Vagy vegyük éppen a te nadrágodat. Egyik szára
sokkal bővebb a másiknál.
Barátja tűnődve a nadrágjára pillantott:

— Hát igen . . . De hátha ez csupán a felszíni lát
szat, ami mögött valami olyan rejtett kiváló tulaj
donság lapul, amit mi, előítéleteink hatására, még
nem vagyunk képesek észrevenni és értékelni.
Pintér e pillanatban nem tudta, sírásban vagy
nevetésben törjön-e ki inkább:
— És mire alapozod ezt a feltevésedet?
Barátja vállat vont:
— H á t .. . Tudom is én . .. Éppen csak arra gon
doltam, ha már annyira mondják, hogy minőségileg
utolérhetetlen, hát csak kell lenni benne valaminek.
Mert hát ilyesmit talán mégsem lehet csak úgy,
minden alap nélkül állítani. . .
Pintér e percben ébredt rá, hogy a Terrotex fék
telen és minden ellenvetést elsöprő reklámhadjárata,
úgy látszik, lassan az emberek agyában is fészket ver,
s talán nincs is már messze az idő, amikor a
Város polgárai saját szemüknek sem hisznek már,
s ha ez valóban bekövetkezik, semmiben sem remény
kedhet többé.
Ekkor döbbent rá hirtelen, hogy mégsem hagy
hatja el és sorsára a Várost. És ekkor érlelődött meg
benne a nagy elhatározás.
Életösztönétől és „józan eszétől’* hajtva, eleinte
minden erejével küzdött ellene. De kitűnőnek ér
zett ötlete és ennek nyomán mindinkább erősödő
felemelő meggyőződése, hogy küldetése van, fogva
tartotta; mintha életében először érezte volna igazán
fontosnak önmagát.
Egy napon aztán festéket és ecsetet vásárolt, majd
egy nagy fehér kartonlapot kerített. A feliratot, ne
hogy bárki is rajtakaphassa, éjszaka készítette el; so
káig pepecselt rajta, igyekezett minél szebb betűket
festeni. Hajnalban, indulás előtt megfürdött; maku
látlanul tiszta akart lenni, s ezért sokáig áztatta tes
tét a kádban; tetőtől talpig háromszor is leszappa
nozta magát. Azután éppencsak hogy szárazra töröl
között, majd úgy, ahogy volt, meztelenül, nyakába
akasztotta a táblát, s a tetejébe csak egy bő, bokáig
érő, egyelőre mindent eltakaró fürdőköpenyt öltött

magára; remélte, hogy így sikerül akadálytalanul a Vá
ros főterére jutnia. A nap éppen felkelőben volt,
amikor az utcára lépett.
A köpenyt csak a főtérre érkezve dobta le ma
gáról. A hajnali levegőt csípősnek, dermesztőén hi
degnek találta; teste lúdbőrös lett. És bár igyeke
zett a napfényben maradni, az első napsugarak még
alig melegítettek valamit. Csak a tábla szövegét tették
messziről és világosan olvashatóvá:
INKÁBB PUCÉRAN, MINT TERROTEX
RUHÁBAN
A tér egyelőre kihalt volt, úgyhogy jó ideig aka
dálytalanul sétálhatott. Határozottan, mindenre el
szántan, öntudatosan lépkedett; néha ügy tetszett
neki, mintha lába nem is érintené a talajt többé.
Felmagasztosultnak, tökéletesen boldognak érezte ma
gát.
( 1966 )

AZ ÉJSZAKAI LÁZADÁS

Noha váratlanul következett be, az esemény nem
lepte meg különösebben a fiatalembert. Pillanatnyi
lag ugyan nem számított rá, rég megszokta már, ami
történt; mondhatni mindennapos eseménynek számí
tott a szemében. Cseppet sem csodálkozott a villany
váratlan kialvásán, csak éppen szokott dühe öntötte
el: na tessék, pont most, amikor legjobban bele
mélyedt a tanulásba, mint valami beomló homok
bánya rázuhan és maga alá temeti a sötétség . . .
Fogai közt halk szitkokat mormolt, de nem moz
dult még. Kis ideig várakozott, remélte, az áram
szünet néhány másodpercig tart csupán: hiszen gyak
ran megtörtént, hogy csak egészen rövid ideig tar
tott. De türelmetlensége máris meg-megvonaglón fe
szült benne, s ujjai ropogtatására késztette.
Időnkénti nagy tanulási korszakai egyikének kel
lős közepén tartott. Mint mindig a vizsgák előtt, már
napok óta elszánt nekibuzdulással temetkezett a köny
veibe, annyira, hogy néha már úgy érezte, agyára
fáradtság telepszik; gyakran enyhe fejfájást is érzett,
ilyenkor attól félt, a túlzott megerőltetés talán meg
árt neki. Gyakran gondolta, talán fölösleges is eről
tetnie magát, de anélkül, hogy ennek tudatára éb
redt volna, egyfajta félelemtől kényszerítve, továbbra
is makacsul a könyvhöz tapadt: bármilyen magabiz
tos volt is, a felszín alatt mégis balsikertől rettegett;
nem is annyira a bukástól tartott — ezt úgyszólván
lehetetlennek vélte — , az esetleges gyengébb ered

ményt azonban szintén balsikernek érezte volna. Pe
dig mindennek ellenére határozott meggyőződése volt,
hogy a tudást voltaképpen mégsem a vizsgák ered
ményei tükrözik igazán. Hogy például máris féligmeddig tanársegédi feladatokat hajt végre, hogy ta
nárai túlnyomó többségükben rendkívül sokra tart
ják, az mindenesetre ékesszólóbban bizonyítja tudá
sát és képességeit. De éppen ezért tartotta fontosnak,
hogy vizsgáin is kiválóan szerepeljen: a legcseké
lyebb kárörvendő mosolyra sem akar lehetőséget nyúj
tani. Mindent összevetve azonban biztos volt benne,
hogy bármitől tartson is most, a döntő órában kris
tálytiszta fejjel, röviden, szabatosan felel majd, pon
tosan, logikus rendbe szedve a válaszokat. Ami pe
dig a legfontosabb, értve is mindent, nem csupán
„megtanulva” , mint sokan. Mert ez jelenti csak az
igazi tudást, s ez az, amiért társai közül sokan, nyil
vánvaló irigységből, nagy képűnek tartják. Persze meg
lehet, nem is alaptalanul; határozottan úgy vélte azon
ban, hogy a tényleges tudás és általában a magas
értelmi képesség bizonyos fölényes magatartásra fel
tétlenül fel is jogosít, sőt társai csodálattal vegyes
irigységét gyakran kellemesnek is találta. Mert mindez
mintha csak feléje sugárzó tükörként bizonyított
volna; emellett pedig igazán semmi oka rejtegetni
képességeit; nem ő tehet róla, hogy az emberek egy
része (hajlamos volt azt hinni, túlnyomó többsége)
egyszerűen képtelen megérteni a civilizációt, amely
ben él, képtelen eligazodni benne, sőt képtelen e ci
vilizáció alkotta eszközök egy tetemes részének mű
ködését megérteni (olyanokét is, amelyeket naponta
használ). Jól olajozott gépként működő agya, szinte
nem is volt képes felfogni, hogyan is lehetséges ez,
amikor ő általában mindent olyan egyszerűnek talál,
annyira, hogy úgyszólván kezdettől fogva mindig
is ezen az egyszerűségen csodálkozik. Valahányszor
újabb ismeretek küszöbére érkezett, mindig sokkal
nehezebben érthetőnek hitte őket (vagy legalábbis
utólag előszeretettel hitte, hogy így volt), mint ami
lyenek valójában voltak, s éppen ezért találta érthe-

tétlennek, hogy egyesek számára oly sok nehézséget
vagy éppen legyőzhetetlen akadályt jelentenek. Az
olyan véleményeket pedig, melyek szerint a technika
túl gyors fejlődése bizonyos veszélyeket is rejteget,
ha nem is tartotta éppen agyrémnek, mint nem reá
tartozókat, rendszerint bizonyos zavart bosszúsággal,
tüzetesebb vizsgálat nélkül lökte félre. Az ember
sokszor csak azért tart veszélyesnek bizonyos dolgo
kat, mert nem érti őket, gondolta gyakran, s ilyen
formán természetesnek találta, hogy sokan riasztónak,
szédítőnek érzik a fejlődést. Képtelenség lenne azon
ban ezeknek a ,,nem értőknek” a véleményét is fi
gyelembe venni; ki várhatja el, hogy az „értők” rá
juk is tekintettel legyenek? . . .
De a kigyulladó fényre ezen az estén egyelőre
hiába várakozott; az óraketyegés szabdalta sötétség
sehogy sem akart véget érni.
Megunva a várakozást, végül is felállt, és gyu
fát gyújtva a szekrényhez indult, hogy a gyertyát
előkeresse. Csak mikor már a szekrény előtt állt,
jutott eszébe, hogy utolsó szál gyertyáját már a múlt
héten elégette. Félig dühösen, félig csüggedten só
hajtott; annál is inkább bosszankodott, mert nem
először járt így: a gyertyavásárlással szemben követ
kezetesen furcsa ellenállást érzett, s ezzel kapcsolatos
makacs feledékenysége is nyilván ennek volt tulajdo
nítható; valósággal felháborítónak érezte, hogy a
technika legmodernebb vívmányairól, a különböző
elektronikus szerkezetekről — többek között kiber
netikus gépekről is — mint valami középkori szer
zetesnek, gyertyafénynél kelljen tanulnia. „Az anyjuk
keservit” — mondta félhangosan, anélkül, hogy tudta
volna, kit is szid tulajdonképpen.
Pár pillanatig tanácstalanul állt. Először arra gon
dolt, a háziaktól kér gyertyát vagy lámpát, de órája
meggyőzte, hogy bizonyára rég lefeküdtek már. Nem
tudta, mit tegyen: időközben előkerített zseblám
pájának fénye nem elég a tanuláshoz, alig világít már,
az elem a végét járja. Ha pedig lefeküdne, aligha
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lenne képes egyhamar elaludni. Irtózott az álomkereső
hánykolódástól az ágyban.
Gondolatai néhány percig üresen lógtak a leve
gőben. Azután váratlanul Edit jutott az eszébe: jó
lenne, ha most itt volna nála. Vagy pedig ő a lány
nál. Ügy érezte, nagyon is jól jönne most az a kis
felfrissítő kikapcsolódás, amit Edit jelent a számára,
sőt váratlanul hevesen kívánni is kezdte a lányt; egy
pillanatig a combját látta, a meztelen, rózsaszín húscsíkot a nylonharisnya és a felcsúszott szoknya kö
zött. Ügy találta, elég rég nem is volt már együtt
vele: az utóbbi időben talán túlságosan is elhanya
golta. Részben az időhiány miatt, részben pedig, mert
igyekezett elkerülni mindent, ami ezekben a hetek
ben elvonhatná figyelmét a lényeges dolgokról. Álta
lában úgy találta, hogy sokakkal ellentétben, képes
szilárdan kezében tartani ösztönéletét, sőt határozottan
büszke volt rá, hogy érzelemvilágát egészében is ta
nulmányai és pályafutása követelményeinek rendeli
alá, e percekben azonban úgy érezte, hogy a puszta
időtöltésen kívül, éppen az egyensúly érdekében lenne
jó, ha most együtt lehetne a lánnyal. Arra gondolt,
talán felkerekedik és elmegy hozzá. Bizonyára Edit
is megörülne, ha váratlanul betoppanna, kicsit ta
lán máris neheztel rá, noha úgy állapodtak meg, hogy
a vizsgák idején kevesebbet látják egymást. És ta
lán éppúgy nem tud most mit kezdeni magával, mint

ő...
Üjra órájára nézett, de sajnálkozva állapította meg,
hogy már ehhez is késő, ilyenkor nem mehet fel
hozzá, legalábbis nem anélkül, hogy senkit fel ne
ébresszen a házban, sőt még csak le sem hívhatja
a lányt, hogy együtt elmenjenek valahová. Különben
is, az óra háromnegyed tizenkettőt mutat, Edit való
színűleg rég alszik már . . . Ügy látszik, nem marad
más hátra: le kell feküdnie. Okosabbat úgy sem
tehet. Elalvás előtt megpróbálja még újra végiggon
dolni a ma este átvett anyagot. . . De nem, még
vár egy kicsit. Bármely pillanatban újra világos le
het.

Cigarettára gyújtott, leült egy székre, és várako
zott. De a villany a második és harmadik cigaretta
után sem gyulladt fel. És kívülről az ablakon át
sem szűrődött be semmi fény, láthatólag az egész
város sötétbe borult; még abban sem reménykedhet,
hogy talán a házban történt rövidzárlat, pedig a
biztosítékot játszva megjavíthatná. Űjra felsóhajtott,
majd tehetetlen idegességében a körmét kezdte rágni.
Aztán egy ideig mintha semmire sem gondolt vol
n a .. .
Később, egészen váratlanul, mégis úgy határozott,
hogy felkeresi Editet. A sötét magányt annyira nyo
masztónak érezte, hogy nem bírta tovább. Remélte,
hátha szerencséje lesz, s valamilyen módon majd
csak bejut észrevétlenül a lányhoz vagy pedig le
hívja valahogy. Ha pedig ez nem megy, hát még
egyedül sétálni is jobb, mint itt ülni a sötét szo
bában vagy az ágyban feküdni és a messzeszökött
álomra vadászni. Zseblámpáját szorongatva, csendben
surrant le a lépcsőn. Senkit sem akart fölverni a ház
ban.
A kapun kilépve megkönnyebbült: szinte felszaba
dult örömet érzett. Na persze az egésznek csak úgy
lenne értelme, hűtötte le aztán magát, ha észrevét
lenül felsurranhatna a lányhoz. De hirtelen kivirágzó
örömében még azt sem tartotta lehetetlennek. Majd
csak megoldja valahogy. Vagy a legrosszabb esetben
becsenget. Na és? Miért ne? . ..
Odakint, bár a sötétbe borult utcákat a sápad
tan fénylő erőtlen félholdon kívül semmi sem vilá
gította meg, mégis jól tájékozódott. Tökéletesen
ismerte a környéket, s így zseblámpáját is csak időnkint kattintottá fel, ha valami nagyobb épület ár
nyékába került. Nemegyszer látta már így sötétbe
roskadva a várost, csöppet sem érezte nyugtalanító
nak, s így jó ideig nem is gyanította, hogy valami
rendkívüli dolog történt. Az időről időre a sötétből
hirtelen előbukkanó járókelőkön sem talált semmi
furcsát: a vele szembejövő néhány arc nyers, durva
és mindenekelőtt ostoba kifejezése, még ha látta is

a holdfényben, nem tűnt fel neki különösebben: merő
véletlennek hitte, hogy mindig éppen ilyen ember
kerül az útjába. De nem is igen nézelődött; sietős
léptekkel haladt, szeretett volna minél előbb Editnél
lenni.
Csupán később, amikor lassan mindinkább úgy
érezte, eltévedt, vett erőt rajta bizonyos nyugtalan
ság. Nem is annyira azért, mert eltévesztette a já
rást, hanem mert képtelen volt megérteni, hogy
ez hogyan is eshetett meg vele. Hiszen számtalanszor
megtette már ezt az utat, nappal és éjszaka egy
aránt, kivilágított utcákon és áramszünet alkalmával
is, s mégis, most azt kell látnia, hogy egyre lehetet
lenebb helyzetbe kerül. Határozottan tudta, hogy Edit
lakásáig három sarkot kell mennie, de az ismerős sa
roképületet az önkiszolgáló üzlettel hiába kereste, még
az ötödik-hatodik sarkon is, és bármennyire biztos
is volt a dolgában, néhányszor mégis azt hitte, em
lékezete csalja meg, s valójában sokkal nagyobb a két
lakás közötti távolság. Eleinte ez inkább csak boszszúsággal töltötte el, s komolyabban félni csak később
kezdett, a nyolcadik, kilencedik, tizedik sarok után.
Valami belső, megmagyarázhatatlan érzés egyre azt súgta
csakis ebben az irányban érkezhet el a lányhoz. Ké
sőbb azonban, látva, hogy sehová sem érkezik, zseb
lámpájának fénykörével az utcanévtáblákat kezdte ke
resgélni, de a mázas fehér bádoglapokról csupa isme
retlen, eddig soha nem hallott utcanév tekintett rá.
Ekkor végre megállt és tétován körülnézett. Néhány
percig senkit sem látott, az utca még az éjszakai órák
hoz képest is szokatlanul kihalt volt; de aztán mégis
lépteket hallott. Egy férfit látott: sietős léptekkel
közeledett.
Alig volt képes megállítani; láthatólag észrevét
lenül akart elsurranni mellette.
— Bocsánat — kiáltott rá — , nem mondhatná
meg, a város melyik részében járok? Érthetetlen,
de ez a környék teljesen ismeretlennek tűnik.
A magát sorsának megadó alacsony, vékonypénzű,

ritkuló hajú emberke riadtan bámult rá a zseblámpa
fénykoréból. Felelet helyett kérdéssel válaszolt:
— Életbevágóan fontos az útja? Éppen most, ezen
az éjszakán?
A fiatalember meglepetten vonta fel szemöldö
két.
— Attól függ, mit nevezünk annak.
— Tehát nem életbevágóan fontos?
— Azt hiszem, valóban nem. De miért kérdezi?
—) Mert ez esetben azt tanácsolnám, menjen haza,
amilyen gyorsan csak lehet.
— De miért? Tartani kell valamitől?
— Hallgasson rám. Higgye el, ma semmiképpen
sem ajánlatos az utcán mutatkozni.
A fiatalember örlkéntelenül is szimatolni kezdett,
de nem érzett alkoholszagot a másik leheletén. A rá
meredő arc kerekre nyílt szemű rémülete viszont egy
pillanatnyi derültséget keltett benne.
— De hiszen maga is az utcán van — jegyezte meg
kicsit kötekedő hangon.
— Az én utam életbevágóan fontos volt. De sze
rencsére már elintéztem, és most rohanok hazafelé.
Nagyon kérem, engedjen utamra.
—I Csak éppen azt mondja meg, hol találhatnám
meg a V . . . utcát?
— Az istenért, mért fontos ez most? Értse meg,
hogy nagy veszély fenyegeti. Istenem, csak ezt az éj
szakát ússzuk meg!
— De hát mi történt? — kérdezte a fiatalember
most már maga is ijedten.
A kis ember azonban hirtelen oldalt lépett előle,
aztán gyorsan elsiklott mellette.
— Ezt most nincs időm megmagyarázni — mondta
elmenőben. — De könyörgöm, fogadja meg a ta
nácsomat. Azonnal menjen haza és zárkózzon be. —
Utolsó szavait már futás közben mondta; azután vég
leg elnyelte a sötétség.
A fiatalember tehetetlenül állva maradt, és értet
lenül bámult utána. Egy ideig arra gondolt, a kis
ember talán őrült, üldözési mániában szenvedő pa-

ranoid elmebeteg, de amint ácsorogva a vaksötét
ségbe hanyatlott utcát nézte (a holdat most felhő
takarta el), egyre leplezetlenebből és egyértelműbben
félni kezdett; az utca megdöbbentő kihaltsága arra
vallott, hogy az emberke félelme cseppet sem volt
alaptalan. Egyre inkább úgy látta, hogy a város népe
eleve felkészült a veszélyre, ami úgy látszik csakis
az ő számára ismeretlen és titokzatos, míg mások
szemében nagyon is reális és kézzelfogható, úgyhogy
félelméhez még az a kellemetlen és önérzetét mélyen
sértő érzés is társult, hogy puszta tájékozatlanságból,
egyoldalú érdeklődése következtében lemaradt az ese
mények mögött. És mintha csak most ismerte volna
fel igazán az utca képének szokatlanságát: hirtelen
feltűnt neki, hogy sehol semmiféle járművet sem
lát, s hogy egész útja során csak gyalogosokkal ta
lálkozott. Tanácstalanságában megint csak az előbbi
irányban folytatta útját, amit azzal indokolt, hogy
ha valóban valami komoly veszély fenyeget, akkor
Edit mellett kell lennie. De ugyanakkor egyfajta,
mélyen bensőjében gyökerező, tudományos érdeklő
déssel rokon kíváncsiság is hajtotta, hogy a számára
titokzatos helyzet végére járjon.
Egy ideig még sötét, kihalt utcákon haladt, de
aztán mintha mindinkább megélénkült volna körü
lötte a város. Az újra kibukkanó, s most szokatlanul
erősen világító hold fényénél kisebb, de fokozatosan
növekvő embercsoportok tünedeztek fel; megint csak
gyalogosok voltak, legfeljebb kerékpárt lehetett kö
zöttük elvétve látni, de motoros jármű sehol sem
-volt, mintha a föld nyelte volna el őket. A csopor
tokat alkotó emberek általában hangosan beszéltek,
szavaikat heves taglejtéssel kísérték, s bár beszédük
ből mindössze egyes kiszakadt mondatfoszlányokat
értett, mozdulataik és hanghordozásuk mintha fenye
gető lett volna. Szerette volna tudni, ki vagy mi ellen
irányul a különös, felvonulásnak túl rendetlen, de
kétségtelenül egy cél felé haladó menet, a kérdezősködésre azonban nem merte rászánni magát. A mel
lette haladók ugyanis mintha vele szemben is ellen

séges indulatokat tápláltak volna: némelyikük meg
vetően végigmérte, majd kiköpve továbbment. Több
ször durva szavak, hangos röhögések hangzottak fel
körülötte. Egyesek trágár dalokat énekeltek. Néme
lyik félig értett megjegyzés mintha rá vonatkozott
volna: egyelőre azonban úgy hitte, ez mindössze ideges
képzelődés csupán.
Később, amikor úgy látta, a csoportok valamennyire
megritkultak, végre megállított egy szembejövő férfit,
aki kissé lemaradva haladt a többi mögött. A körü
lötte haladók durva, korlátoltan erőszakos, gyakran
pedig mesterkélten bárgyú (egyesek mintha határo
zottan ilyeneknek igyekeztek volna látszani) arckife
jezése már előbb is feltűnt neki, a most holdfénytől
megvilágított, gorillára emlékeztető arc pedig az első
pillanatban megdöbbentette. De úgy látta, az arcon
inkább az egyíigyűség jámborabb, semmint erőszakos
változata tükröződik.
— Bocsánat — szólította meg — , nem mondaná
meg, mi történik itt? Hová megy ez a sok ember?
A boldog vigyorba húzódó 'szájból sárga lófogak
bukkantak elő:
— Átvettük — göcögte az ismeretlen gurgulázó
nevetéssel.
Értelmetlenül bámult az emberre:
— Mit vettek át?
A másik mintha a megfelelő szót kereste volna:
— Az i zét. . . a . .. hatalmat.. . Azt, igen . . .
A hatalmat.
— A hatalmat? Miféle hatalmat?
— Hát a hatalmat, na.
A. fiatalember hangja kissé ingerült Jett, mint min
dig, ha értetlenséggel került szembe:
— De kiktől vették át? És kik maguk, akik át
vették?
Az ismeretlen újra nevetett:
— Hát mink . . . — Aztán, mint aki tudja, úgyis
hiába magyarázna, csak legyintett: — Eztet maga
úgyse érti.
—! De kérem, magyarázza meg . . .

— Ugyan hagyjon békit! Mondom, hogy úgyse érti.
Túl okos hozzá.
Az ismeretlen faképnél akarta hagyni, de a fiatal
ember a kabátjába kapaszkodott:
— De talán mégis megértem. Lehet, hogy túl okos
vagyok, de . ..
A másik hangja azonban most már határozottan
nyers lett:
— Eresszen el! Nem érek rá magával vesződni. —
Aztán az arc is fenyegető kifejezést öltött; az össze
húzott, szúrós tekintetű szemekből félelmetes, sötét
indulatok sugároztak feléje: — Na meg tényleg túl
okos maga, apuskám . . . Jobb, ha most nem nagyon
ugrál . . .
—> De hát én . . . — nyitotta szóra száját a fiatal
ember, anélkül, hogy tudta volna, mit is akar mon
dani.
— Na félre az útból, amíg szépen mondom!
Látva, hogy fele sem tréfa, elengedte a kabátot;
úgy látszik azonban, nem elég gyorsan, mert a másik
hirtelen kirúgta alóla a lábát, úgyhogy egy pillanat
alatt az aszfalton találta magát; térdébe éles fájda
lom hasított.
Nyögdécselve tápászkodott föl, és továbbindult. Ha
bár sajgott a térde, majdnem futva haladt, anélkül,
hogy tudta volna, hová is tart. Eredeti célja homá
lyosan ugyan élt még benne, s továbbra is határozot
tan úgy érezte, Edit mellett kellene lennie, hiszen
a lánynak valóban szüksége lehet rá ezekben az órák
ban, de már teljesen reménytelennek látta, hogy a la
kására rátaláljon, emellett pedig még ennél is fonto
sabbnak érezte megtudni, hogy tulajdonképpen mi is
történik a városban, sőt úgy vélte, Editen is csak
e kérdés tisztázása után segíthet hathatósan, feltéve,
hogy egyáltalán bármiféle segítségre szorul. Voltakép
pen minden határozott cél nélkül haladt tehát, s bár
ösztönösen a csendesebbnek ígérkező mellékutcákat
kereste, a szembejövő csoportok megint egyre sűrűbbé,
kiterjedtebbé és gyakoribbá váltak. De rá ezúttal
senki sem figyelt. Lényegében örült ennek, valameny-

nyire megnyugodott, és kissé lelassította lépteit. Attól
tartott, futásával csak felhívná magára a figyelmet,
sőt esetleg üldözőket csalna maga után. Később azt
kezdte remélni, hátha sikerül kijutnia ebből az isme
retlen városrészből, ahol furcsa és szokatlan dolgok
történnek, s meglehet, rövidesen minden még jobban a
feje tetejére áll. E percekben lehetetlennek érezte, hogy
otthona környékén is hasonló legyen a helyzet, sőt fel
tette, hogy arrafelé közben a villany is kigyulladt már.
Aztán egyszerre ügy kezdte érezni, valóban ottho
nosabb világ felé közeledik: az úttestet végignyaló
reflektorfényt a legszívesebben hangos éljenzéssel kö
szöntötte volna; az első kocsi, mióta elhagyta a házat.
Ügy érezte, hazatalált; vagy visszazökkent a normális
kerékvágásba, mert azt sem tartotta kizártnak, hátha
benne billent meg valami.
Ha esetleg szabad taxi jön, Megállíthatná és elvitet
hetné magát, jutott eszébe aztán. De az utca fenye
gető népe megelőzte: az emberek tömegesen állták
el a kocsi útját, amely közvetlenül a lábuknál féke
zett. Valaki fel tépte a kocsi ajtaját; többen megra
gadták a vezetőt és az úttestre lökték: a következő
pillanatban a kocsi már lángokban is állt. A tömeg
harsány üvöltésben táncolta körül. A levegőben ben
zinfüst és az égő lakk szaga terjengett.
A fiatalember rémült tekintete egy rendőrön akadt
meg: egykedvűen bámult, láthatóan eszébe sem jutott
közbelépni. Igaz, egymaga nem is tehetett volna
semmit, de nyilván azon sem igyekezett, hogy vala
honnan segítséget kérjen.
Egyébként elég értelmes arcú embernek látszott,
a fiatalember meglehetős bizalommal fordult hozzá:
— Mért gyújtották fel ezt a kocsit? — kérdezte.
A rendőr szánakozva nézett rá:
— Mindet fölgyújtják — jegyezte meg a közöny
és a csüggedtség vegyülékével. — Egy se marad be
lőlük. Pedig kár értük. Az a sok szép kocsi. És
a sok pénz, amit beléjük öltek.
— És nem tehet semmit?
A rendőr széttárta karját:

— Egyedül vagyok. Meg parancsot is kaptunk,
hogy semmit se tegyünk. Nem is vagyok szolgálatban.
Csak úgy kijöttem, nézni, hogy mi történik i t t . . .
— És meg tudná ezt mondani nekem? — kérdezte
a fiatalember akaratlanul is felelősségre vonó han
gon. — Hogy engedhetnek meg ilyesmit?
A rendőr csodálkozva nézett rá:
— Hát maga még nem is tudja?
— Mit? . .. Mit kellene tudnom?
— Hát azt, hogy átvették . . . Mármint a hatalmat.
— Ezt már hallottam — mondta a fiatalember
félelemmel vegyes bosszúsággal. — De kik vették át?
A rendőr először magyarázni akart, de aztán észre
vette, hogy többen figyelni kezdenek rájuk és feléjük
fordulnak. Aggódva az arcába pillantott.
— Tűnjön el gyorsan — súgta ijedten.
— Mért tűnjek el?
— Mert bajba kerülhet. És láthatja, hogy én nem
védhetem meg.
— De hát mi okom lenne félni? — kérdezte a fia
talember makacsul. Bár érezte, a rendőr figyelmez
tetése nyilván nem légből kapott okokon nyugszik,
a tisztázatlan helyzet néhány pillanatra még mindig
visszatartotta.
— Az arca —» mondta a rendőr. — Az isten áldja
meg, hogy mer ilyen körülmények között, ilyen arccal
az utcán járni. Szerencse, hogy még mindig az égő
kocsit bámulják, és nem vették észre magát.
— De h á t . . . Mi van az arcommal? — kérdezte
most már riadtan, és önkéntelenül is az arcához nyúlt.
— Ne kérdezzen annyit! Meneküljön!
Valóban nem kérdezett többet, sietve menekült.
Továbbra is ismeretlen utcákon rohant, úgy rémlett,
nagyon sokáig. És még mindig nem értette, mi az, ami
körülötte végbemegy. A villanyvilágításnak még min
dig híre sem volt; az utcák egyes helyeken teljesen
kihaltak voltak, máshol viszont sűrű, ordítozó tömeg
verődött össze bennük, melynek hullámzó, izgatott
mozgását mindenütt rombolás kísérte. Hol itt, hol ott
zúztak be hangos csattanással egy-egy kirakatot. A fia

talember kezdetben azt hitte, fosztogatás történik,
de aztán az egyik nagy, színháznak tetsző épület árkád
jai alá húzódva, az egyik oszlop mögül jól megfigyel
hette, hogy az egyik bevert kirakató villamosipari
üzletből az emberek nem széthordják az árut, hanem
a járdához és az úttesthez csapdossák, azon igyekezve,
hogy valamennyi tárgyat a lehető legrövidebb időn
belül hasznavehetetlenné tegyenek. Máshol pedig
a házak ablakaiból hullott ki mindenféle holmi; fő
leg apróbb használati tárgyak, villanyrezsók és va
salók, villamos borotvakészülékek, villamos kávépörkölők és darálók, ventillátorok, rádiók, telefonkészü
lékek, de akadtak súlyosabb, nagyobb tömegű tárgyak
is: gyakoriak voltak a televíziós készülékek, amelyek
nek képcsöve hangos durranással robbant szét az asz
falton, sőt egy helyütt, egy második emeleti lakásból,
néhányan — láthatólag egy család tagjai, a szülők
és két kamasz fiú — fáradságos taszigálással egy ha
talmas hűtőszekrényt vonszoltak ki az erkélyre, majd
nagy hórukkolás közepette átemelték a korláton, és
a lent állók lelkes tapsától és éljenzésétől kísérve,
óriási robajt okozva, az utcára dobták. Mások az
utcai telefonfülkéket zúzták szét; mindenfelé üveg
szilánkok ropogtak a talpa alatt. Egy helyen, ahol
viszonylag kevesebben voltak, néhány ember egy
utcai transzformátort állt körül, és felfelé tekingetve
méregette: „Ezt is el kellene intézni — mondta egy
hang. — Földig rombolni, hogy semmi se maradjon
belőle.,, „Ráérünk reggel — jegyezte meg egy má
sik. — Majd világoson. Szép lassan, idővel minden
sorra kerül.” Elvétve néhány utcán parkoló autó is
égett.
Egyre fokozódó rémülettel rohant tovább, céltala
nul menekülve, de bárhová is jutott, mindenütt a rom
bolás képei fogadták. És mindenfelé újra csak álla
tias, primitív vonású arcok tekintettek rá kísértetiesen
felévillanva a most már valószínűtlenül erős hold
fényben. Elámulva egyre azon csodálkozott, honnan
verődött össze ennyi vad és korlátolt arcú ember,
s hová tűntek a város értelmesebb külsejű polgárai.

Elég régen élt már a városban, s mindeddig sohasem
tűnt fel neki, hogy a város lakóira elsősorban ez az
arckifejezés jellemző, de ahogy elnézte őket, megint
csak az a benyomása támadt, mintha ez az arckifeje
zés sokaknak mégsem volna sajátja, hanem mintha
külön erre az alkalomra, mintegy önmagukra erőltetve
vették volna fel. Valahogy az az érzése támadt, mintha
mindenki minél ostobábbnak és féktelenebbnek akarna
látszani, mintha mindenki menekülni igyekezne az
értelem és a műveltség gyanúja elől. Egy házfal mel
lett álló idősebb férfi viselkedése aztán végleg meg
is győzte erről. Az ijedten maga körül tekingető em
ber láthatólag tudatosan húzta szemébe előbb kissé
még tarkójára tolt kalapját, mintha így akarná el
rejteni magas, tanáros homlokát, majd a nagyobb
hatás kedvéért fogait vicsorítva állkapcsát is előre
tolta, de tekintete elárulta, hogy belsejében remeg
a félelemtől. Erre úgy érezte, neki is tenni kell
valamit: mivel kalapja nem volt, csak a haját kócolta
össze és húzta a homlokába, aztán mintegy alibiként,
nehogy bármiben is különbözni látsszon a többiektől,
mindeddig kezében szorongatott zseblámpáját teljes
erőből a földhöz vágta.
Később, tovább haladva, újra lobogó tűzzel találta
szemben magát. Kezdetben újabb égő autónak hitte,
de közelebb érve hozzá, rémülten látta, hogy egy
máglyán könyvek égnek. Hirtelen ráébredt, hogy
a város egyik- közkönyvtára előtt áll; jól ismerte az
épületet, maga is gyakran megfordult benne, még
diákkorában kezdte látogatni, eleinte szépirodalmi
könyveket, utóbb kizárólag szakirodalmat keresve;
annál inkább csodálkozott most, hogy számára isme
retlen környezetben, egy eddig soha nem látott téren
bukkan rá. Maga a tér egyébként nem volt túl népes,
a tüzet alig négy-öt ember állta körül, de ez a pár
ember valami vérfagyasztó céltudatossággal dolgozott:
néhányan karjukon hordták ki a könyveket az épü
letből, egyikük pedig vasvillával időnként a tüzet pisz
kálta, szinte műgonddal ügyelve, nehogy egyetlen lap
is ^elkerülje a tűzhalált; villája nyomán narancsvörösen

felizzó, majd elerőtlenedón sötétségbe hunyó szikrák
szálltak az ég felé.
Értetlenségén és rémületén túl ezúttal először érzett
valódi felháborodást, sőt újonnan támadt érzése anynyira hatalmába kerítette, hogy minden óvatosságról
megfeledkezett.
— Miféle könyvek ezek? — kérdezte fojtott, indu
lattól remegő hangon a vasvillástól.
Az ember abbahagyta a munkát:
— Könyvek — mondta a villa nyelére támaszkodva.
Hangja egykedvűnek tetszett.
— De mért égetik el őket?
—1 Mert ez a dolgunk. És mert nem lesz rájuk
többet szükség.
— Ki mondja ezt? — kérdezte a fiatalember
el hűlve.
— Ezt már mindenki tudja.
— De hát hogyan? . . . Hogyhogy nem lesz rájuk
szükség?
— Mert nem értjük őket. És mert nem is szoktunk
olvasni.
—i Én nem is tudok — kapcsolódott a beszélge
tésbe egy másik, az épület felől érkező tagbaszakadt
alak büszkén felemelt fejjel, miközben újabb könyv
csomót hajított a lángok közé. — Ez mind haszon
talan szemét. Hiába költötték rá a pénzt — tette
hozzá nyersen, diadaltól csillogó szemmel.
— A maguk felfogása szerint — mondta a fiatal
ember fellobbanó indulattal, egészen megfeledkezve
minden óvatosságról. — De mások talán még olvas
nák őket. Sokaknak még szüksége lehet rájuk.
A tagbaszakadt csípőre tett kézzel megállt és vi
gyorgott:
—, Azoknak most kuss. Vagy tán nem tudja, hogy
most mi vettük át a hatalmat?
— Ezt már hallottam. Csak éppen azt nem mondta
meg még senki, hogy ki az a „mi” ?
A széles arccsontú, durva vonású arc hirtelen való
sággal megszépült a lelkesedéstől:

— Hát mi, egyszerű emberek. Ügy bizony. És ez
után az történik majd, amit mi akarunk.
A fiatalember torkát mintha jeges marok szorította
volna össze; remegve hátralépett, tágra meredt szem
mel bámult az előtte állókra:
— Maguk . .. ,,egyszerű” emberek? . . . — dadogta
értelmetlenül ismételve az előbb elhangzott mondatot.
A tagbaszakadt láthatóan élvezte elképedését, mert
néhány lépést téve, egészen közel jött hozzá, és szinte
az arcába hajolva, szemtelen vigyorral folytatta:
— Igen, mi! Na, mit szólsz hozzá? —1 Aztán ök
lével öntudatosan a mellére csapott. — Mi, b u t a
emberek. Mert ne gondold ám, hogy szégyellem, mert
buta vagyok! Nagyon tévedsz, egykomám, ha ilyesmit
képzelsz.
A fiatalember rémülten hátrált egy lépést:
— Dehogy képzelem — tiltakozott ijedten. —
Miért is szégyellné? Senki sem tehet róla, ha butá
nak születik. Ez csak világos? . . .
A másik azonban ügy folytatta, mintha a fiatal
ember szavait nem is hallotta volna.
— És tudd meg, kisapám, hogy büszke vagyok rá.
És teszek minden nagyokos fejére. . . A tiedre is,
mert az vagy. Hiába húztad a hajadat a szemedbe.
Engem nem ejtesz át. És ha akarnám, szétverhetném
a pofádat, és senki se bírna nekem semmit. Mert
most mi vettük át a hatalmat. Végre mi vettük át!
„Hát ami azt illeti — szerette volna válaszolni — ,
nem is olyan új keletű a hatalmatok. Volt elég része
tek benne a történelem folyamán. Még trónokon,
államfői székekben is ültetek. Birodalmak sorsát irá
nyítottátok.” De rémülten csak tovább hátrált, hom
lokán hideg verejték ütközött ki.
— És mikor vettétek át? — kérdezte ehelyett,
elakadó lélegzettel.
A másik megállt. Hirtelen felizzó gyűlölete most
mintha lelohadt volna.
— Amikor elaludt a villany. Megbeszélt jel volt.
Senki sem sejtette, mi készül.

—. És ha megjön? — kérdezte a fiatalember hal
ványan pislogó reménnyel.
A másik mintha megsejtette volna hátsó gondola
tát. Mosolygott, de inkább csak erejének tudatában
levó elnézéssel:
— Szeretnéd, mi? De ne félj, nem jön az meg.
Beszüntették. Mert mi gyertya mellett is megvagyunk.
És nem is értjük. Hogy feszültség, meg minden . . . És
amit nem értünk, azt most mind . . . — Széles moso
lyából boldogság sugárzott, kezével olyan mozdulatot
tett, mintha világokat törölne el. Egy pillanatig még
állt, mintha még mondani akarna valamit, de aztán
legyintve megfordult és a könyvtár épületébe ment.
A vasvillás elfordulva tőle, újra a tüzet piszkálta.
A fiatalember az izzó zsarátnokot hányó máglyát
nézte. Üjra tiltakozni szeretett volna, de csak gorom
baságok tódultak a szájára, s mind közelebb került
hozzá, hogy megfeledkezve magáról, ki is mondja őket.
De ekkor egy kezet érzett a karján.
Ismeretlen férfi karolt bele — arcát mélyen sze
mébe húzott kalapjától még a tűz fényénél sem lát
hatta — , és vezetni kezdte, ő pedig mintegy az ön
álló cselekvés nyomasztó kényszerétől szabadulva, en
gedelmesen követte.
— Jöjjön — hallotta a hangját, mikor kissé tá
volabb értek. — Ne provokálja őket. Az emberek
most fel vannak izgatva, könnyen indulatba jönnek.
Ilyen időkben jobb, ha meghúzzuk magunkat.
Torkát egyszerre sírás kezdte fojtogatni. Elcsukló
hangon kérdezte:
— Mi történik itt? Semmit sem értek az egészből.
A füle melletti hang színtelennek tűnt:
— Felszámolják a civilizációt. Beszüntetik.
— Beszüntetik? . . . És ez mit jelent?
— Még nem tudom pontosan. . . Mindenesetre
megszüntetik a gyáripart, elpusztítják a technika min
den vívmányát, na és természetesen felszámolják
a művészetet is. Sőt olyan híreket is hallottam már,
hogy kisipar sem lesz, de ez nyilván túlzás. Az egy

szerűbb kézműiparnak feltétlenül fenn kell marad
nia . .
— De hiszen ez rettenetes — felelte a fiatalember,
s e pillanatban nem tudta, a válasz tartalma rémí
tette-e meg inkább vagy pedig a szenvtelen, tárgyila
gos hang, amellyel az ismeretlen azt tudomására hozta.
Csak most látta a mellette haladó arcát: száraz,
keskeny ajkú, tanáros arc tekintett rá; a vastag kere
tes szemüveg mögül két értelmet sugárzó szem csil
logott feléje. Az arc részben megnyugtatta, részben
azonban, mert éppen jellegénél fogva semmi kétséget
sem hagyott afelől, hogy tulajdonosa nem légből kapottan beszél, még inkább rémülettel töltötte el. Társa
szánakozó pillantást vetett rá:
— Természetesen rettenetes — mondta halk ko
molysággal. — De szükségszerű.
— Szükségszerű?
— Nem volt más választás. Vagy mi szüntetjük
be a civilizációt, vagy egy szép napon a civilizáció
szüntet be bennünket. Vagy helyesebben, velünk
együtt szűnik meg.
— A nukleáris fegyverekre gondol? — kérdezte
a fiatalember még szokatlan helyzete ellenére is kissé
unottan. Ezt a témát már régóta bosszantóan banális
nak érezte.
— Nem csak arra. Hanem arra is, hogy egész civi
lizációnk túlnőtt rajtunk és egyre inkább a rabszol
gáivá váltunk. Túl bonyolult emberi viszonyokat te
remtett, mérhetetlenül áttekinthetetlen lett, úgyhogy
végül is nem csoda, hogy az emberek fellázadtak el
lene és most valami egyszerűbb világot szeretnének.
Hiszen a legtöbben egyáltalán semmit vagy legfeljebb
egy egészen szűkre szabott területet értettek meg a
világból, amelyben éltek.
Az utcák körülöttük most teljesen kihaltnak lát
szottak, csak a rombolás nyomai, a betört kirakatok,
a felfordított és kiégett autók, a szétvert rádió- és
televíziókészülékek és más tárgyak voltak láthatók.
A fiatalember csak pár pillanatnyi szünet után szólalt
meg újra:

— Ilyesmiről már hallottam, mégsem értem az
egészet. Ha gém is értették őket, a civilizáció áldá
sait nagyon is élvezték. Azoknak, akik itt most autó
kat borítottak fel, tegnap még minden vágyuk egy
kocsi volt. És voltak, akik minden szabad idejüket
a tévé mellett töltötték. Mivel magyarázza hát ezt
a váratlan fordulatot?
— Csak egyetlen magyarázat lehetséges. Az, hogy
egyszerre — megvallom, előttem is ismeretlen oknál
fogva — ráébredtek a gyűlöletükre, amit a civilizáció
béklyói és annak minden vívmánya iránt éreztek.
Mert ne feledje el, hogy minden, ami érthetetlen szá
munkra, gyűlöletet vált ki belőlünk. Vagy legalábbis
kínos és szorongó közérzetet, amitől szabadulni igyek
szünk.
— És mivel magyarázza, hogy egyesek szinte fitog
tatják az ostobaságukat, sőt még olyanok is szemmel
láthatóan hülyéknek igyekeznek látszani, akik való
jában nem is azok?
Az ismeretlen nevetett: .
— Kedves barátom, a mi civilizációnk számtalan
ember elé olyan követelményeket állított, amelyeket
azok nem vagy csak igen kínos erőfeszítések árán
voltak képesek teljesíteni. Pontosabban itt arról van
szó, hogy mindenkitől okosságot, tudást vagy leg
alábbis bizonyos dolgokhoz való hozzáértést kívánt,
vagy ezek látszatát, úgyhogy sokak számára ez a vá
ratlan fordulat most egyfajta felszabadulást jelent, felszabadulást a kényszertől, hogy értelmesnek kelljen
mutatkozniuk, ami a legtöbb esetben úgysem sikerült.
Sokan úgy érzik, végre meztelenre vetkőzhetnek, és
a szeméremsértés vádja nélkül olyannak mutathatják
magukat, amilyenek, vagyis végre egyszer önmaguk
lehetnek. Azonkívül pedig sokan puszta félelemből,
nehogy véletlenül az értelmesség e pillanatban igen
veszedelmes gyanújába keveredjenek, persze meg is
játsszák magukat, sőt túl is játsszák szerepüket, ami
persze cseppet sem nehéz, hiszen nyilván ön előtt is
világos, mennyivel egyszerűbb butának, mint értel
mesnek mutatkozni. Remélem, megértett engem?
11 Várószoba

161

— Amennyire egyáltalán lehetséges, azt hiszem,
igen. —* Az átélt rémülettől és elképedéstől a fiatal
ember kissé szédültnek érezte magát. — Csakhogy
mi lesz ezután? Hogyan fest majd az a világ, ami ez
után következik?
— A távlatok persze kissé ködösek még — mondta
a másik alig észrevehetően kifordított tenyérrel, de
hangjában törhetetlen optimizmussal. — Ügy hiszem
azonban, ezek után egy sokkal emberibb világ kö
vetkezik. Az iparról, technikáról, művészetről már
beszéltem. Nos, ezenkívül szinte biztosra vehető, hogy
a nagyvárosok teljesen megszűnnek, lakosaikat szét
telepítik. Takaros, zsupfödeles kis falvakban élünk
majd. És egy kicsit elölről kezdjük az egészet. Egy
szerű foglalkozások: földművelés, állattenyésztés, házi
ipar. Patriarchális erkölcsök . . . És valahonnan majd
csak az istent is kiássuk. Esténként majd a gyertya
lángjába bámulunk, aztán korán lefekszünk. Nagyokat
alszunk, rendbejönnek az idegeink. Higgye el, az em
berek többsége szellemi szintjének és teherbíró ké
pességének ez az életmód felel meg a legjobban.
— És velem mi lesz? . . . Illetve velünk? Hiszen
ön sem tartozik „közéjük” .
A másik vállat vont:
— Nekünk persze nehéz lesz. Csak hát mi kisebb
ségben maradtunk, s ennél fogva nem számítunk. És
ezenkívül, ha olyan helyzet áll elő, amin nem változ
tathatunk, egyetlen választásunk, hogy igyekezzünk
hozzászokni. Talán nem is lesz olyan nehéz.
A fiatalember halkan válaszolt; maga is csodál
kozott hangjának eltökéltségén:
— Azt az életet én sohasem tudom megszokni. És
nem is akarom.
— Miért?
— Büszkeségből. Vagy ha úgy tetszik, gőgből. Nem
akarok lemondani arról,* hogy más vagyok a többi
eknél.
A másik halkan nevetett.
— Hogy mit akar és mit nem, azt persze nem
fogják megkérdezni magától. És még csak nem is

lesz semmi lényegesen új a helyzetében. Mert bizo
nyos formában az emberiség kisebb, de értelmesebb
része mindig is ki volt szolgáltatva a nagyobb de
kevésbé értelmes részének. És kötelessége is alkalmaz
kodni hozzá.
— Szerintem, ami a kötelességet illeti — vetette
ellen a fiatalember élesen — , éppen fordítva áll
a helyzet. Mindkét fél jobban járna vele.
A másik most már harmadszor nevetett; hangján
ezúttal tisztán felismerhető volt a keserűség:
— Rendkívül rokonszenves álláspont, de sajnos örök
időkre csak kívánság maradhat.
A fiatalember nem válaszolt; torkát szorongás foj
togatta. Az utcák továbbra is üresek voltak körülöt
tük; a vihar, legalábbis egyelőre, mintha elvonult
volna. Később az idegen megnyugtató hangon szólalt
meg:
— Akárhogyan is áll a helyzet, nem szabad két
ségbeesni.
— Gondolja, hogy marad még számunkra más, mint
a kétségbeesés?
—j Nézze — folytatta a másik — , én nem tudom,
kik szervezték meg ezt a fordulatot, de mint már
mondtam, elkerülhetetlen s ennélfogva helyes intéz
kedés volt.
A fiatalember válaszolni akart valamit, de hirte
len riadtan állt meg. A járda mentén egy holttest
hevert: idősebb, erősen kopaszodó férfi volt: a hold
fényben jól láthatta, hogy melléből egy kés nyele
áll ki. A kövezetét vérfoltok tarkították; a test mel
lett egy szemüveg hevert összetörve. A fiatalember
fogai vacogva verődtek össze.
— És ez? — kérdezte hirtelen. — Ez is helyes
intézkedés volt?
A másik hirtelen lekapta szemüvegét és a zsebébe
süllyesztette.
— Nem árt, ha óvatos az ember. Ügy látszik, egye
sek most az értelem szimbólumát látják az efféle
holmiban. Van odahaza egy pár kontaktlencsém, egy
ideig nyilván azt leszek kénytelen viselni — mondta

rosszul leplezett rémülettel. — Ami pedig ezt a lát
ványt illeti, hát az ilyesmit a legfejlettebb civilizáció
sem volt képes kiküszöbölni. Sőt a civilizáció alkotta
gépesített megoldásokkal az ilyen primitív eszközök
igazán nem vehetik fel a versenyt. Egyébként pedig
ilyen időkben elkerülhetetlenek bizonyos túlkapások
és kilengések. Amint mondtam, az emberek fel van
nak izgatva. Túl sok lenézésben volt része azoknak,
akik még csak a látszatát sem tudták kelteni annak,
hogy lépést tartanak a civilizáció fejlődésével és meg
felelnek követelményeinek. Ezek most persze bosszút
állnak és bűnbakokat keresnek . . . De az ilyesmi nem
tart soká. Addig persze ajánlatos, ha meghúzzuk ma
gunkat . . . Mi a foglalkozása?
— Kibernetikus — felelte a fiatalember habozás
nélkül, s e pillanatban eszébe sem jutott, hogy ez
az életpálya inkább még csak tervnek számít.
A válaszoló hang most leplezetlenül riadtnak tűnt:
— Rosszabb nem is lehetne . . . Az istenért, el ne
árulja senkinek. És egy ideig ne nagyon mutatkozzon
az utcán . . . — Keze hirtelen remegni kezdett. — De
talán jobb, ha most elválunk. Amint látja, újra elég
sokan jönnek. Külön-külön talán könnyebben megússzuk . ..
Az utca végén, lassan kibontakozva a homályból,
közeledő alakokat lehetett látni. Az ismeretlen gyor
san elvált tőle, de távozóban még feléje súgta:
—i Vágjon minél ostobább képet, és igyekezzen
minél hülyébbnek mutatkozni. — Aztán hirtelen dü
löngélni kezdett, és részegnek tettetve magát, áttántorgott az utca másik oldalára.
A fiatalember a falnak támolyodott, és lapulva
csendben maradt. Néhány pillanatig még remélte, az
árnyékba húzódva észrevétlen maradhat. De a köze
ledő csoport észrevette és egyenesen feléje tartott;
tisztán látta, hogy egyikük kezében kés villan a hold
fényben. A másikat mintha meg sem látták volna.
Lassan, de határozottan jöttek, mint akik tudják,
úgysem menekülhet előlük. A fiatalember érezte, hogy
lába minden pillanatban kész összecsuklani alatta;

sebesen zihálva lélegzett. Gyomrában, beleiben érezte
a halálfélelmet.
A csoport néhány tagja kivált és oldalt kanyarodott;
nyilván, hogy elzárja a menekülés útját. A fiatal
ember rémületében halkan nyöszörögve, tehetetlenül
továbbra is a falhoz lapult.
( 1966 )

A SZOBOR

Az eladó házban nem csalódtál. Belül olyan volt,
amilyennek külseje után ítélted; csak kint a kertben
lepődtél meg egy kissé.
— És ez? — kérdezted hangodban némi meghök
kenéssel, amikor, miután előzőleg már megszemléltél
minden szobát és mellékhelyiséget, s bepillantottál
minden sarokba, az elvadult, őserdőszerű kertben meg
ái hál az ormótlan, részben búbos kemencére, részben
buddhista sztupára emlékeztető, mállott téglákból kon
tárul épített csúnya, tömzsi oszlop előtt. — Hát ez
ugyan mire szolgál?
A melletted álló özvegy bizonytalan pillantást ve
tett rád; szemében a becsapatástól rettegő üzletfél
bizalmatlansága keveredett a rég lakott ház elvesztése
feletti fájdalommal. Egy pillanatra beléd is bizalmat
lanság nyilallott: mintha megérezted volna, hogy az
oszlop vagy inkább csak esetlenül magasra tornyozott,
alaktalan téglakupac valami megfejthetetlen titkot rej
teget; de hogy valójában mi rejlik mögötte, azt persze
nem sejthetted.
Az özvegy csak rövidebb tétovázás után válaszolt;
hangja kezdettől fogva olyan volt, mintha akarata
ellenére valami számára kínos témát lenne kénytelen
érinteni:
— Ó, tulajdonképpen semmire . .. Még szegény bol
dogult férjem építette. Saját kezűleg. Valóságos ezer
mester volt, üres óráiban szívesen barkácsolt. Minden
szükséges munkát maga végzett a ház körül. . .

— De hát bizonyára nem ok nélkül állította ide.
Valami célja csak volt vele?
Az özvegy zavartan verte össze két párnás kezét,
mintha tenyere lisztes lett volna. Amióta a házat né
zegetted és a vásárlásról tárgyaltál, többször megfigyel
ted már ezt a beidegzett, teljesen céltalan mozdulatot.
— Tekszik tudni, az úgy volt — kezdte el magya
rázni aztán kissé ijedt hangon, mintha attól tartana,
felelősségre vonják — , hogy itt befalaztunk valamit.
Valamit, amit mindenképpen el kellett tüntetnünk . . .
— És mi volt az, ha szabad kérdeznem? — Han
godban egy kis türelmetlenség rezdült; aztán tréfásan
tetted hozzá: — Csak nem valami kincs? Vagy ép
pen holttest? De ha ilyesmiről volna szó, azt kétség
telenül egyszerűbb lett volna elásni.
Az özvegy felvillanyozott szörnyűködésében vitat
hatatlanul volt egy kis ön tetszelgő kacérság is:
— Jaj istenem, hová gondol? Csak éppen egy szob
rot falaztunk be.
— Egy szobrot?
— Igen.
— Befalazták?
— Be . . . Tetszik tudni, sem én, sem szegény bol
dogult férjem nem bírtuk látni. Olyan ocsmány
v o lt. . . Ha csak ránéztünk, rögtön futkározni kez
dett a hideg a hátunkon.
—i Értem — bólogattál. — És ezért befalazták,
hogy ne lássák . . . De mért nem távolították el in
kább?
Az özvegy először felsóhajtott, de aztán annak
tudatában, hogy valami rendkívül érdekes és meglepő
dolgot mondhat, váratlan elevenséggel világosított
fel:
— Próbáltuk, de hiába. Szegény férjemmel sokat
kínlódtunk, de sehogy sem sikerült. Valami rendkívül
súlyos és kemény anyagból készült, sem összetörni sem
elmozdítani nem tudtuk. Nem maradt más hátra,
mint hogy befalazzuk . . . Mert mondom, képtelenek
voltunk elviselni. Förtelmes egy darab . . .
Az utolsó szavak közben az övegy válla kissé össze-

rándult; megborzongott, mintha a hideg rázta volna.
Meghökkenve néztél számodra megmagyarázhatatlan
felindulástól kerekre nyílt szemébe. Nemigen hitted,
amit mond; izgalmát kissé mulatságosnak találtad:
—t De hát miféle szobor lehet ez? Mit ábrázol
tulajdonképpen?
Az özvegy most még inkább zavartnak látszott:
— Hát, hogy is mondjam csak? .. . Valami ülő
alakot. . . O lyan. . . ki sem tudom mondani, mi
lyen . . . De kérem, ne kényszerítsen rá, hogy leírjam,
mert ha csak rágondolok . . .
— De hogy került ide? Ki állította fel? És kinek
a műve?
Az özvegy terjedelmes, ernyedt húsú alakja elfor
dult az oszloptól, és téged is maga után vonva, lassan
visszaindult a ház felé:
— Tetszik tudni, ez a ház valaha egy szobrász tu
lajdona volt. Az készítette és állította fel. Azt mond
ják, nagyon zárkózott volt és embergyűlölő. Senkit sem
bocsátott a házba. . . Mi különben nem ismertük.
A házat az örököseitől vettük meg . . .
Érdeklődtél a szobrász neve után, de mint vártad
is, az özvegy nem tudta megmondani, aztán látva,
hogy képtelen vagy bármilyen érdemleges felvilágosí
tást kapni tőle, abba is hagytad a kérdezősködést. Je
lentéktelen dolognak tartottad az egészet, ami semmi
képpen sem befolyásolhatja szándékodat, hogy meg
vedd a házat, amely igényeidnek mindenben megfelelt.
A házvétellel régi álmod teljesült. Régóta ilyen
ódon, a város szélén, tágas kert közepén álló, villa
szerű, de némi nagyzolással talán kastélynak is nevez
hető házról ábrándoztál, ahol, ha úgy kívánod, ked
vedre elzárkózhatsz a külvilágtól, hogy kizárólag a
munkába temetkezhess, s mikor legutolsó könyved
nem várt nemzetközi sikere után olyan helyzetbe ke
rültél, hogy álmod megszűnt csak álom lenni, nagyoü
örültél, amikor megtudtad, hogy a ház, amelyet
mindenekelőtt kiszemeltél magadnak, valóban eladó.
Úgyszólván alku nélkül megadtad érte a kívánt össze
get; siettél, nehogy megelőzzön valaki.

Az értelmetlenül magasba meredő vaskos, formátlan
téglaoszlop csak később vonta magára újra figyelme
det, miután már beköltöztél a házba. Természetesen
eszed ágában sem volt érintetlenül hagyni: rútnak
és ízléstelennek találtad, úgy érezted, teljesen tönkre
teszi a kert hatását, sőt nem utolsó sorban azt is za
varónak érezted, hogy látogatóidnak nyilván képtelen
lennél megmagyarázni rendeltetését. De a téglaburkolat
mögött rejtőző szobor is érdekelt, s az özvegy véle
ményét, miszerint a szobor ocsmány és elviselhetetlen,
egyáltalán nem vetted komolyan. Sokkal valószínűbb
nek tartottad, hogy inkább az özvegy és boldogult
férje ízlésével van baj, sőt talán nagyon is szép szo
borról van szó, értékes műalkotás, esetleg többékevésbé pornográf műről, vagy csupán olyanról, ame
lyet az özvegy és férje ilyennek érzett, s merő ál
szeméremből volt képtelen elviselni. Ügy vélted, ha
csupán ilyesmiről lenne szó, ez nem zavarna túlsá
gosan, azt az állítást pedig, hogy a szobrot lehetetlen
elmozdítani helyéről, képtelen ostobaságnak gondol
tad, s ezért határozottan meg voltál győződve róla,
hogy amennyiben a szobor valóban ízléstelennek és
értéktelennek bizonyul, bármikor eltávolíthatod a kert
ből.
Időnként, változatosság kedvéért szívesen végeztél
testi munkát, s ezért a téglafal lebontásához magad
fogtál hozzá. Izgatott várakozással telten láttál mun
kához, s miközben csákányod feszegetése nyomán
viszonylag könnyen egyik tégla a másik után vált le,
egyre az az elképzelés tartott fogva, hátha valóban
abban a szerencsében lesz részed, hogy a házzal
együtt, tulajdonképpen ingyen, egy eddig ismeretlen,
rendkívül értékes művészi alkotás birtokába is jutot
tál, s ezzel még annak a dicsősége is megadatott
számodra, hogy a szóban forgó művet te tárd az ámuló
világ szeme elé. De mikor burkából lassan kibomolva,
napvilágra került, végül is tanácstalanul meredtél rá.
Magad sem tudtad, mit gondolj róla.
Az alacsony talapzaton nyugvó, mintegy három mé
ter magas bronzszobor ülő alakot ábrázolt; szimmet

rikusan felépített, merev tartású alakja az egyiptomi
fáraószobrokra emlékeztetett. Az elnagyolt test nem
volt különösebben érdekes, a fej viszont annál in
kább megdöbbentő, sőt visszariasztó hatást tett rád:
félreismerhetetlenül egy idióta feje volt. Az idétlen
formájú vízfej alig néhány centiméternyire zsugorított
csapott homloka alól hatalmas, dülledt békaszemek
meredtek rád, melyeket, korunkban szokatlan techni
kával, idegen színes anyagok (megítélésed szerint fe
hér, erezetten barnás és a pupilla helyén fekete már
vány) beillesztésével tett riasztóan elevenné, azaz
döbbenetesen bárgyúvá a művész, majd lejjebb az arc
tömpe, majomszerűen szélescimpájú orrban és hatalmas
lófogakat kivillantó, máiéra tátott, mégis önelégülten
vigyorgó szájban folytatódott; ernyedten alácsüngő
vastag ajkán még mintha nyál is csörgött volna. Leg
alábbis te így érezted, miközben a szinte sértően bárgyú
arcot nézted; sőt még mintha valami rekedt, csuklá
sokkal és böfögéssel kevert, diadalmas röhögést is hal
lottál volna. De minden hülyesége ellenére, az arc
még egyfajta gyermeteg kegyetlenséget és együgyű
ravaszságot sem nélkülözött, amely vonásait később
különösen gyűlöletesnek találtad, sőt furcsa módon
még egyfajta méltóság és ünnepélyesség sem hiány
zott belőle. Mintegy ennek fokozására fejét valami,
leginkább a meséskönyvek királyainak koronájára em
lékeztető fejdísz is ékesítette. Lenn a talapzaton vi
lágosan olvasható, szabályosan vésett betűk voltak:
A LEGYŐZHETETLEN.
Egészében véve egy hülye és hülyeségében vesze
delmes uralkodó szobrának hatott. Kezdetben nem
alakult ki benned határozott vélemény róla: érzéseid,
melyeket nézése kiváltott, percről percre változók,
egymás ellentéteibe átcsapok voltak. Mint alkotást
rendkívül érdekesnek és kifejezőnek találtad, de ha
ránéztél, egyik pillanatban kacagni lett volna kedved,
a másikban viszont mintha valami heves, sértődött ha
rag fogott volna el: ilyenkor úgy érezted, tiltakoznod
kell valami ellen, cáfolnod kell valamit, anélkül, hogy
pontosan tudnád, mi is lehetne az. Legjobban talán

a „legyőzhetetlen” szó háborított fel, kihívónak, sőt
az egész emberi nemre sértőnek érezted, bár ez az ér
zésed sem volt teljesen állandó: gyakran nagyon is
találónak vélted a szobor címét, amely mintegy alá
húzva, félreérthetetlenné teszi mondanivalóját. Egy
mással feleselő érzéseidnek megfelelően, így egyelőre
nem is tudtad, milyen sorsot szánj a szobornak, s
aszerint, milyen hangulatban voltál éppen, néha úgy
érezted, nagyon is a kert díszére válik, sőt különös
véletlen folytán még néhány ironikus hangvételű írá
soddal is összhangban van, tehát kifejezetten illik hoz
zád, néha pedig az a meggyőződésed erősödött meg,
nemegyszer szinte a belső parancs szintjéig, hogy az
özvegynek és boldogult férjének nagyon is igaza volt:
a szobor valóban ocsmány, s így a legrövidebb időn
belül el kell távolítanod, sőt a leghelyesebb talán az
lenne, ha teljesen megsemmisítenéd. Ügy vélted azon
ban, helytelen lenne, ha e kérdésben pillanatnyi han
gulatodtól vezérelve, egyedül döntenék Szeretted volna
megismerni a hatást, melyet a szobor másokra, első
sorban hozzáértő ismerőseidre gyakorol.
Kellemes meglepetésedre, sőt nem kis megkönnyeb
bülésedre a szobor művészetkedvelő ismerőseid köré
ben általános tetszésre talált. Barátaid lelkesen be
széltek róla.
—i Rég nyűgözött le ennyire valami — mondta
hosszas, láthatólag döbbent szemlélődés után, be
nyomásaitól észrevehetően fáradtan egy tekintélyes
műkritikus barátod, akinek először megmutattad. —
Elmélyült, sűrített szimbólum, rendkívül eredeti és
kifejező. Könyörtelen és ezért nagyszerű. Metsző, mint
egy élesre fent kés. Talán különösnek találod, de
mindenekelőtt ezért tetszik.
— Nem . .. nem csodálkozom. Azt hiszem, tökéle
tesen értelek — válaszoltad. — Csak . . . Nem gon
dolod, hogy kissé talán túlságosan is kegyetlen és cini
kus? — kérdezted aztán kissé aggályoskodva.
Barátod sóhajtott, zsebkendőjével megtörölte hom
lokát, aztán vállat vont, és mint aki a valóság kérlel

hetetlen tényei ellen semmit sem tehet, mentegetőzve
elmosolyodott:
— Hja, öregem, ahol szellem van, ott cinizmus is
van. És ez a valóság bűne. A cinizmus csak adekvát
reagálás a valóságra. Vagyis az alkotó szellem csak
azt adja, amit a valóság kivált belőle.
— De néha mégis túl sértőnek érzem — vetetted
ellen egy kicsit talán azért is, hogy barátodat további
véleménynyilvánításra késztesd. — És talán igaztalan
nak, mondhatnám rágalmazónak is. Mármint azt, hogy
„legyőzhetetlen” . . . Ez talán mégsem áll . . .
A műkritikus arca felélénkült a csodálkozástól; az
tán vastag lencséjű szemüvegén át csúfondárosan te
kintett rád:
— Érdekes, eddig nem úgy tapasztaltam, hogy
az efféle gyermeteg optimizmus lenne jellemző rád.
írásaidban legalábbis nemigen lehet felfedezni ilyesmit.
Mikor állt be nálad ez a meglepő világszemléleti
változás?
Magad sem tudtad, miért, de hirtelen bosszúság
öntött el:
— Nagy bűnnek éreznéd, ha esetleg kiderülni,
hogy optimistább vagyok, mint amilyennek mutattam
magam.
—- Bűnnek nem. Csak hibának. Rossz befektetés
nek. Mert az optimizmusnak meglehetősen sok köze
van a naivitáshoz, a naivitást viszont egy-két szál
az ostobasághoz is fűzi, amivel szemben fel kell
hagynunk minden reménnyel. Én a magam részéről
cseppet sem érzem túlzásnak a szobor mondanivaló
já t .. . De persze mint műalkotást nem ezért tartom
kiválónak. Nem azért jó, mert azt fejezi ki, amit ki
fejez, hanem mert tökéletesen fejezi ki azt, amit
alkotója ki akart vele fejezni. Biztosíthatlak, hogy
sokatmondó alkotás, amely csakis a kert díszére
válik . ..
Néhány héttel később pedig, amikor házad teljesen
rendbehozva és részben átalakítva, az újjávarázsolt
kerttel együtt készen állt, amely alkalomra barátaidat,
főleg írókat és művészeket egy kis kerti ünnepségre

hívtad meg, a szobor elsöprő sikert aratott, s hoszszabb időre teljesen leszerelte vele szemben megnyil
vánuló ösztönös ellenszenvedet. Vendégeid el voltak
ragadtatva a szobortól, s hogy tetszésük nem csupán
felszínes benyomáson alapult, s még kevésbé volt
merő udvarias színlelés, azt mi sem bizonyítja jobban,
mint ami péhány órával később történt. Mindannyian
meglehetősen rózsás hangulatban voltatok már.
— Menjünk és hódoljunk neki — indítványozta
hirtelen egy fiatal költő, poharát egyik kezében ma
gasra tartva, mialatt a másikkal az asztal lapjára
támaszkodva igyekezett megtartani egyensúlyát.
— Kinek? — kérdezted elnehezedő szempilláid
alól feltekintve, s egy pillanatig értetlenül bámulva
mámorod ringó ködén át, de rögtön ezután magad
is rájöttél, miről van szó.
— Hát n e k i ! — kiáltotta a fiatalember lelkesen
csillogó szemmel, miközben karját lendületesen ki
vágva arrafelé mutatott, ahol az éjszaka sötétjébe
burkolva a szobornak kellett állnia. — Neki, az egye
dül nagynak. A rendíthetetlennek és legyőzhetetlennek! Menjünk és rójuk le tiszteletünket a Leghatal
masabb iránt!
Indítványa általános lelkesedést váltott ki, s a fel
villanyozott vendégsereg veled együtt nyomban meg
indult a szobor felé. Komikus szertartást rögtönöz
tetek: térdre borultatok, mellen keresztbe tett kézzel
hajlongtatok, homlokotokkal érintve a földet, a költő,
aki mintegy a szertartás főpapjává nevezte ki önmagát,
rögtönzött ódát szavalt, mely fergeteges sikert aratott,
utána borral öntöztétek a szobrot, majd egyiktek in
dítványára égő áldozattal is megtiszteltétek: talapza
tára nléhány virslit, szendvicset és süteményt raktatok,
s az egészet rummal meglocsolva meggyújtottátok. Vé
gezetül pedig fékevesztett, kerge körtáncban ugráltátok
körül.
Másnap még kábult macskajajos állapotod ellenére
is úgy érezted, remekül szórakoztatok, úgyhogy ettől
kezdve egy ideig szinte egyértelműen örültél a szobor
nak, sőt szerencsésnek érezted magad, amiért vélet

lenül a tulajdonodba került. Mélységes elismerést és
hálát éreztél az ismeretlen szobrász iránt, aki élete
alkonyán, miután a házba visszavonult, akarata elle
nére ilyen nagyszerű alkotással ajándékozott meg.
Személye sokat foglalkoztatta képzeletedet, s gyalcran
úgy érezted, tökéletesen képes vagy megérteni vitriolos
lelkiállapotát, mely művét életre hívta. Megbízható
adatokat azonban alig tudtál szerezni róla: nevét és
halálának évszámát sikerült ugyan kinyomoznod, de
semmiféle művészeti lexikonban vagy más hasonló
tárgyú munkában sem írtak róla, és képzőművészetben
jártas ismerőseidnél is hiába érdeklődtél iránta — ne
vét sem hallották sohasem. Pedig rendkívül örültél
volna, ha más alkotásait is megismerheted, s nagyon
szerettél volna minél többet megtudni életéről és
munkásságáról.
De ez az egyoldalúan rajongó hangulat mégsem tar
tott soká. Bármennyire elismerted is a szobor rend
kívüli kifejezőerejét és egyéb esztétikai értékeit, és
akármilyen közel érezted is magadhoz mondanivalóját,
eleinte a háttérbe szorítva, majd mindinkább a fel
színre törve, újra azt kezdted érezni, hogy van a szo
borban valami roppant nyugtalanító. Gyakran ismét
hazugnak érezted egész szellemét, felületes, sőt fele
lőtlen általánosításnak, vagy pedig úgy vélted, éppen
az általa kimondott igazságban van valami gonosz és
embertelen, sőt durva és sértő, amit sohasem lett
volna szabad kimondani. Főleg azt érezted felháborí
tónak, hogy éle olyan emberi tulajdonság ellen irá
nyul, amiért senki sem hibáztatható, s ezért kár is
beszélni róla. De puszta jelenléte is ingerelt, főleg,
mert tekinteted folyton magára vonta. Ha kiléptél
a kertbe, figyelmed rögtön feléje fordult, s mindun
talan olyan érzésed támadt, mintha valóban hatalmának
tudatában kihívóan mérne végig, mintha teljesen ki
lennél neki szolgáltatva, s mintegy gúnyolódna tehe
tetlenséged felett. Egy-egy röpke pillanatig néha úgy
rémlett, hogy, miközben tetőtől talpig megvetően vé
gigmér, hatalmas, kifejezéstelenségükben kifejező, dülledt szemgolyói valóban megmozdulnak üregükben;

máskor meg mintha suttogó hangon szólt volna hoz
zád: „soha semmit sem tehetsz ellenem” . Idővel
lassan odáig fejlődött a dolog, hogy tőle elfordulva
is gyakran hátadban érezted tekintetét, vagy pedig
az elképesztően hülye arc olyankor jelent meg lelki
szemeid előtt, mikor a legkevésbé sem számítottál rá.
Ezenfelül pedig gyakran barátaid viselkedése is idege
sített: legtöbben közülük továbbra is változatlan cso
dálattal tekintettek a szoborra, s ha a kertben sétál
tatok, megpillantva, nemegyszer a legérdekesebb beszéd
témát is félbehagyták, csakhogy rá vonatkozólag te
gyenek néhány megjegyzést. Fiatal költő barátod, akit
pedig sokra tartottál, még véletlenül sem mulasztotta
el, hogy a szobor előtt elhaladva, komikus mély meg
hajlással ne nyilvánítsa iránta tiszteletét, vagy éppen,
hogy annak szavakban adjon kifejezést. Néha szinte
társalgott vele, különböző kérdéseket tett fel a szo
bornak, olyanféléket, hogy „és rendithetetlenséged,
hogy érzi ma magát?” , vagy „és mindenekfelettvalóságodnak mi erről a véleménye?” , ami, noha
eleinte mulatságosnak találtad, végül is unalmasan
ismétlődővé és elviselhetetlenné vált. Ami pedig a leg
zavaróbb volt, a szobor házad nevezetsségévé lett,
és személyedet kezdte elhomályosítani; ügy érezted,
barátaid nem a te, hanem a szobor kedvéért járnak
hozzád. Akármilyen ésszerűtlennek látszott is ez
a feltevés, a legnagyobb igyekezettel sem voltál képes
tőle megszabadulni.
De volt valami zavaró abban a hatásban is, amit
a szobor a „közvéleményre” , nevezetesen kevésbé mű
velt ismerőseidre s általában az „egyszerű” és „nor
mális” emberekre gyakorolt. Noha réges-rég elvednek
tekintetted, hogy az ebbe a kategóriába tartozók vé
leményével ne sokat törődj, mégsem volt egészen
mindegy számodra, hogy a szoborra úgyszólván kivétel
nélkül döbbent felháborodással és elképedt iszonyat
tal vagy a legjobb esetben értetlen nevetéssel reagál
tak, s nem értve az egész mű lényegét, egyszerűen
csak csúnyának és visszataszítónak találták. Sokan
a szó szoros értelmében borzadtak tőle, s ami sokkal

kellemetlenebb, mindez nem maradt gyakorlati követ
kezmények nélkül. Takarítónőd például, aki évek óta
dolgozott nálad, s pontosan ismerte szokásaidat, tudta,
mit hová kell tennie, egy napon váratlanul azzal állt
elő, hogy nagy sajnálatára többé nem járhat hozzád,
amikor pedig ennek oka felől érdeklődtél, hosszas
kertelés után bevallotta, hogy képtelen elviselni a szo
bor látványát, amelynek arcát, még ha a szobákban
tartózkodik is, szüntelenül maga élőt látja. Meg
próbáltad lebeszélni szándékáról, de bármit ígértél is,
képtelen voltál jobb belátásra bírni. Voltak aztán
olyan esetek is, amelyek, legalábbis pillanatnyilag,
még ennél is kínosabban érintettek. Átmenetileg, rö
vid távon, szívesen teremtettél kapcsolatot egyszerűbb,
intellektuálisnak semmiképpen sem mondható fiatal
lányokkal, akiknek nyílt és egyszerű lelkivilága rend
szerint felfrissítőleg hatott rád, s egy este, amikor egy
csinos, szőke fodrászlánnyal tértél haza, akit mind
eddig sehogyan sem sikerült rávenned erre a lépésre,
s aki az első ebbe a kategóriába tartozó nő volt, akit
új otthonodba hoztál, váratlanul kellemetlen megle
petés ért.
— íme házam büszkesége — mondtad lendületesen
a szoborra mutatva, mikor a kapun beléptetek. —
A világ leghatalmasabb, elpusztíthatatlan és örök életű
uralkodója — s mialatt túláradó jókedvedben komédiáztál, még csak nem is gondoltál rá, hogy ezúttal
fiatal költő barátod számodra oly elviselhetetlen
handabandáit utánozod.
A lány arcán azonban utálkozó kifejezés jelent meg,
elsápadt és ijedten beléd kapaszkodott. Rögtön lát
tad, hogy hibát követtél el, amikor figyelmét a szo
borra felhívtad. Tettetett könnyedséggel felnevettél:
— Na mi baj? Talán nem tetszik?
— Ez a szörnyeteg? Látni sem bírom.
— Csacsi — mondtad atyáskodó fölénnyel. — Ez
egy nagyon értékes szobor. Egy nagyon híres szobrász
alkotása . . . És rendkívül kifejező.
A lány azonban bosszúsan fordult el tőle; kijelen
tette, hogy nem ért az ilyen „modernista” dolgokhoz,

és akár híres, akár nem, sohasem tartana ilyesmit
a házban.
— A gyomrom is felfordul tőle — mondta a végén.
— Hát akkor ne nézd —, mondtad erőltetett neve
téssel leplezve afeletti bosszúságodat, hogy felsültél
a szoborral, és sietve a házba vezetted, ahol azon
ban, végtelen sajnálatodra, rövidesen kiderült, hogy
sehogyan sem sikerül a lány hangulatát helyre billen
tened. Teste, amely előzőleg a kocsiban sokat ígé
rőén simult hozzád, most egyszerre elmerevedve hú
zódott el tőled; minden igyekezeted hiábavalónak bi
zonyult, hogy újra felmelegítsd, s mikor végül is
kérdőre vontad, mi van vele, bevallotta, hogy a szo
bor zavarta meg, szakadatlanul úgy érzi, mintha
kíváncsian leskelődne rátok, csúfolódó vigyorral bá
mulna, végül pedig kijelentette, rosszul érzi magát,
úgyhogy kénytelen voltál visszavinni a városba.
Ekkor végre cselekvésre szántad el magad. Dühö
sen felnevettél: ,,Elvégre senki sem kényszerít rá,
hogy megtűrjem a házban” — jelentetted ki, s elhatá
roztad, hogy a lehető legrövidebb idő alatt megszaba
dulsz tőle.
Először arra gondoltál, megpróbálod eladni, sőt bi
zonyos voltál benne, hogy műkritikus barátod minden
különösebb nehézség nélkül megvétetheti a városi
múzeummal, de aztán mégis mást határoztál. Egyszerre
heves indíttatást éreztél, hogy a szobrot megsemmi
sítsd, és végleg az a felfogás szilárdult meg benned,
hogy valóban ocsmány, sőt káros és destruktív alkotás,
sérti az egész emberi nemet, megengedhetetlen re
ménytelenséget sugall, s mint ilyet kötelességed is
elpusztítani. Titokban merényletre szántad el magad
ellene: mivel bizonyos voltál benne, hogy terved csak
ellenállásra találna, barátaid véleményét ezúttal nem
kérted ki. Mélyet lélegezve csákányt ragadtál, és bár
nem voltál bizonyos benne, vajon ez a szerszám elég
lesz-e, hogy összetörd, elszántan megindultál _a szobor
felé. Ügy képzelted, ha nem is sikerül egészen szét
verned, legalább az arcát mindenképpen felismerhetetlenné teheted, s ezt a megoldást már csak azért
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is szerencsésnek érezted, mert úgy vélted, barátaidnak
majd azt mondhatod, éjszaka ismeretlen tettesek ron
gálták meg helyrehozhatatlanul a szobrot, s így a fe
lesleges vitáktól és szemrehányásoktól is megkímél
heted magad. De mikor az első csapást a szobor fejére
mérted, rögtön láttad, hogy cseppet sem könnyű fel
adatra vállalkoztál. Mindkét karod vállig belesajdult
a hatalmas ütésbe, de a csákány áthatolhatatlan ke
ménységbe ütközve, szikrákat hányva pattant vissza:
a szobron a legkisebb karcolás nyoma sem látszott.
Még néhány nagy erejű csapást mértél rá, de ezek
sem hozták meg a kívánt eredményt. Egy idő múlva
már csak a hatalmas dülledt békaszemeket próbáltad
kiverni, melyeket különösen visszataszítónak és hátborzongatónak találtál, de nagy megrökönyödésedre
még ez sem sikerült: a szemek anyaga, amit előzőleg
a bronzöntvénybe utólag beillesztett márványdarabok
nak hittél, ugyanolyan keménynek bizonyult, mint
maga a szobor, melynek anyagát ezek után már sem
miképpen sem lehetett bronznak vélni. Fújtatva hagy
tad abba a meddő próbálkozást, s eldobva a csákányt,
melynek feje az utolsó ütéskor különben is kettétört,
nem tudva mire vélni, hogyan lehetséges az ilyesmi,
bambán a szoborra meredtél. Csüggedten törölgetted
verejtékben úszó homlokod.
Kénytelen voltál belátni, hogy egyedül, főleg pedig
egy szál csákánnyal nem boldogulhatsz. Remélted
azonban, hogy valami komolyabb eszköz mégiscsak se
gíthet: a város egyik fémipari üzeméhez fordultál,
s felkértél néhány embert, kíséreljék meg autógénhegesztő segítségével levágni a szobrot talapzatáról.
Ám a hegesztőpisztolyok kékes lángja hiába vágódott
sziszegve a szobor testének, anyaga a lágyulás leg
csekélyebb jelét sem mutatta, ridegen és rendíthe
tetlenül ezúttal is ellenállt. A munkások egy idő
múlva tehetetlenül megállapították, hogy a szobor
valami számukra ismeretlen anyagból készült, amelylyel szemben teljesen hatástalan az autogénhegesztő
lángja, fnajd szemükben furcsa kétségbeesésedet látva,
együttérzőn megjegyezték, hogy igazán sajnálják, de

ők minden tőlük telhetőt megtettek, sőt egyikük
vigasztalólag még azt is hozzáfűzte, hogy a kudarc
ellenére bizonyos benne: a szobor eltávolításának meg
van a maga módja, s ha hozzáértő emberekhez for
dulsz, bizonyára könnyen megoldható.
Csak hát te éppen azt nem tudtad, kihez fordul
hatnál, s így még egyszer újra egyedül próbálkoztál.
Arra gondoltál, néhány dinamitrúd, s hozzá meg
felelő hosszúságú gyújtózsinór mindenképpen megold
hatja a kérdést, de még mielőtt megkísérelted volna,
máris sejtetted, hogy a robbantás csakis akkor hoz
hatná meg a kívánt eredményt, ha lyukat fúrhatnál
a szoborba, hogy a robbanószert és a fojtást belehelyezhesd, ez azonban, ismerve a szobor anyagának
keménységét, már eleve lehetetlennek látszott. Bár
nemigen bíztál a sikerben, mégis megkísérelted a rob
bantást, egyszerűen csak úgy, hogy a dinamitrudakat
dróttal a szobor testéhez erősítetted, de az eredmény
még a legkevésbé derülátó várakozásodon is alul ma
radt: néhány folton kívül, amit a robbanás füstje
okozott, s amelyeket még megnedvesített zsebkendőd
del is letörölhettél, a szobor semmilyen károsodást
sem szenvedett: mint akit mindez hidegen hagy, fö
lényesen lenézve rád, továbbra is rendületlenül állt.
A kudarc lesújtott, de egyben további dacos küzde
lemre is acélozott: ezekben a napokban éjszakánként
alig jött szemedre álom; nyugtalanul forgolódtál,
gyakran verejték lepett el; fogad minduntalan összecsikordult, s kezed ökölbe szorult. Főleg az gyötört,
hogy nem értetted a helyzetet; képtelen voltál fel
fogni, hogyan lehetséges ez. És a küzdelmet semmi
áron sem akartad feladni.
— Annyi baj legyen — mondta később könnyedén
egy volt iskola társad, egy útépítő vállalat mérnöke,
akinek bajodat látszólag véletlenül elpanaszoltad. —
Majd küldök egy bulldózert, s egykettőre kidöntjük.
Ügy leborotváljuk, mintha ott se lett volna.
Előre is hálásan megköszönted szívességét, s amikor
a hatalmas túrógép dübörögve, fülrepesztőén csörgő
lánctalpakkal megjelent, újra bizakodni kezdték „Le-

heteden, hogy a modern technika e diadalmas, min
dent legázoló szüleményének ellenálljon” — gondol
tad, s még azt sem nagyon bántad, hogy a gépszörny,
miközben a szoborhoz férkőzik, kénytelen a tetemes
költséggel rendbehozott kert gyep- és virágágyásait
összetaposni; mert számodra ekkorra már szinte semmi
más nem volt fontos, csak hogy a szobrot minél előbb
megsemmisíthesd. Mindjobban erősödött benned az
érzés, hogy ezáltal valami magasztos küldetést teljesí
tenél, s valami, nemcsak téged, hanem másokat is,
talán az egész világot fenyegető veszélyt hárítanál el.
E percekben néhány pillanatig valóban úgy látszott,
hogy ez sikerülni is fog. Mert amikor a bulldózer
félelmetesen felbődülő motorral, kipufogóján sűrű kék
füstöt köpve az ég felé, valamennyi lóerejével a szo
bornak veselkedett, rövid ideig különös, még a motor
zúgáson is átütő recsegést hallottál, s bizonyos vol
tál benne, hogy a szobor ropog. De mikor egyszerre
óriási csattanás hallatszott, ahelyett, hogy diadalmas
kiáltással a szobor ledőlését ülvözölhetted volna,
váratlanul azt láttad, hogy a bulldózer vezetője ré
mülten fékezi le a gépet. Csak néhány pillanat múlva
értetted meg, mi történt. A bulldózer hatalmas toló
lapja keresztben végig kettérepedt, a szobor viszont,
valamennyire a fékezés ellenére is hirtelen nekivágódó
motorházat is megrongálva, sértetlenül a helyén állt.
Valamennyien riadtan, megrökönyödve néztetek egy
másra; a sofőr rémülten ugrott ki a vezetőfülkéből,
s karját tehetetlenül széttárva a mérnökre bámult, aki
a bulldózer megrongálódása feletti kétségbeesésében
a haját tépte. Riadalmában azt sem tudta, kit átkozzon
el: a sofőrt, aki az egészben a legártatlanabb volt, té
ged, aki miatt az egész történt, vagy saját magát,
amiért készségesen a segítségedre sietett?
— De hát, az istenért, miből van ez a szobor? —
kérdezte aztán elhűlve a fölényesen trónoló alakra
bámulva, de miután megígérted, hogy a miattad ke
letkezett tetemes kárt természetesen megtéríted, kissé
mégis megnyugodva. — És hogyan lehetett ilyen hihe
tetlen keménységű anyagból egyáltalán megformálni?

— Azt én is szeretném tudni — felelted csügged
ten leengedett karokkal. —> Valami ismeretlen ötvö
zet lehet. Talán maga a szobrász találta fel.
— Szakértőkkel kellene elemeztetned — tanácsolta
erre barátod. — Legjobb lenne, ha a Fémipari Kutató
Intézethez fordulnál. Bizonyára fényt derítenek majd
az ügyre, és tanácsot is adnak, hogy mit kell ten
ned . . .
Az intézetben először arra kértek, törj le a szo
borból egy darabkát, s küldd el nekik elemzésre, ami
kor pedig kefeölted, hogy lehetetlen akár egy mák
szemnyit is letörni belőle, hitetlenkedve néztek rád,
s csak mikor állításodat mások is megerősítették, vol
tak hajlandók az intézet munkatársai házhoz jönni,
hogy a helyszínen kíséreljék meg a titok nyitját meg
találni. Hiába kopogtatták azonban, cseppentgették
különböző savakkal vagy egyéb vegyszerekkel, hiába
kísérelték meg ipari röntgenkészülékkel átvilágítani
vagy ultrahang segítségével a mélyébe hatolni, a szo
borról kiderült, hogy nemcsak elmozdíthatatlan és széttörhetetlen, hanem, ügy látszik, anyagának titkát is
mindörökre magába zárja: még a laser-sugárral szem
ben is közömbös maradt.
— Valami minden más anyagtól eltérő anyaggal
kerültünk szembe — mondta az intézet igazgatója,
egy fehér hajú, nemzetközi hírnévnek örvendő idős
tudós, aki munkatársai kudarcának láttán, utóbb sze
mélyesen is bekapcsolódott a munkába —, amire nem
érvényesek a fizika és a kémia törvényei. Már azon
sem csodálkoznék, ha kiderülne, hogy amivel itt
dolgunk van, tulajdonképpen nem is anyag, hanem
valamit attól alapjában eltérő ismeretlen szubsztancia,
melynek legfőbb ismérve a megismerhetetlenség. Va
lami, ami egy és oszthatatlan, meghatározhatatlan és
megváltozhatatlan. Több mint valószínű, hogy nem
molekulákból, illetve atomokból épült fel, s így való
ban anyagnak sem tekinthető.
— És ez esetben mit tehetnénk? — kérdezted re
kedten, miközben rémülten azt vetted észre, hogy

a torkodat szorongató sírással vagy kénytelen bírókra
kelni.
Az öregember részvéttel tekintett rád:
— Belátható idő alatt semmit. Mélységesen fáj
dalmas ez egy tudós számára, de csak azt mondhatom,
hogy ez a kérdés a tudomány számára egyelőre meg
oldhatatlan, s nem tehetek mást, minthogy azt taná
csolom, az értelmes ember beletörődésével lássa be,
hogy vannak dolgok, amelyeken nem lehet segíteni.
Bármilyen nagy lépésekkel haladt is a tudomány az
utolsó néhány évszázadban vagy még inkább évtized
ben, ilyen esetek még mindig előfordulnak . . .
Hamarosan valóban kiderült, hogy az öregembernek
mindenben igaza volt. A szobor titka minden további
megfejtési kísérletnek is ellenállt, noha jó ideig nem ke
veseket foglalkoztatott. A szobornak ugyanis híre ment:
újságok és tudományos szaklapok cikkeztek róla, bél
és külföldön egyaránt, sőt több ízben a Kutató Intézet
igazgatójának kíséretében, egy-egy neves külföldi szak
ember is megjelent, "hogy elmondja róla véleményét,
hogy az egyszerű kíváncsiakról vagy az önmaguk által
szakértőknek kiáltott szélhámos vagy mániákus sarlatá
nokról ne is beszéljünk, anélkül, hogy közülünk bárki
is a titokhoz akár egy hajszálnyival is közelebb ke
rült volna. Egy idő múlva azonban ezek a meddő látoga
tások is elmaradtak, végül pedig a szobor ügye a lapok
oldaláról is lekerült, s a teret más, frissebb és érdeke
sebb szenzációs híreknek adta át. Megoldatlan problé
máddal végleg magadra maradtál.
Tehetetlenségedben szinte kábultan a legképtelenebb
ötleteket forgattad a fejedben: gépfegyverrel, aknavető
vel, ágyúval lövöd szét a szobrot, de amellett, hogy
nem is állt volna módodban ilyen fegyvereket sze
rezni, ötleteid születésének pillanatában máris tudtad,
hogy ezek ugyanolyan hatástalanok lennének, mint
azok a módszerek, melyekkel eddig próbálkoztál.
Lényegében rég tisztában voltál már vele, hogy
nincs a földön olyan erő, ami a szoborban akár a leg
kisebb kárt is tehetne, erőfeszítéseidet azonban még
sem akartad abbahagyni. Hiába érezted, hogy végleg

vereségre vagy ítélve, továbbra is azt tartottad, va
lahogyan meg kell oldanod a kérdést, illetve min
dent meg kell tenned a megoldás érdekében, még
ha nem is a valóságos eredmény reményében, ha
nem csupán, hogy elmondhasd magadról: utolsó mor
zsányi erődig helyt álltái, végig kitartottál. A meg
alkuvás gondolatát pedig képtelen voltál elviselni:
noha a szobor gyűlöletesebb volt szemedben, mint
valaha, azt, hogy az özvegy és boldogult férje pél
dáját követve, befalazd, s ily módon tüntesd el,
semmiképpen sem érezted kielégítő megoldásnak; jól
tudtad, az ormótlan oszlop ugyanúgy zavarna, mint
maga a szobor, s akármilyen leleményesen álcáznád is
valami hazug rendeltetésű építménnyel, egy percre
sem tudnád feledni, sőt ha ezt tennéd, szakadat
lanul az az érzés gyötörne, hogy vereségednek állí
tottál emlékművet. És ugyanilyen vagy talán még
szánalmasabb megoldásnak találtad azt is, hogy túl
adva rajta, kiköltözz a házból: gyáva megfutamodás lett volna szemedben, sőt azt sem érezted volna
helyénvalónak, hogy a szobrot, amiben ekkor már
a Legfőbb Rossz megtestesülését láttad, létének min
den végzetes következményével együtt más nyakába
varrd. Rendíthetetlen meggyőződésed volt, hogy ez
a szobor kizárólag a te ellenfeled, és a vele való
megbirkózás feladatát senki másra sem háríthatod
át.
Aztán váratlanul új ötleted támadt. Annyira egy
szerűnek látszott, hogy szinte nem is értetted, miért
nem jutott már jóval előbb eszedbe, vagy hogyan
is eshetett meg, hogy eddig még soha senki sem
tanácsolta ezt a megoldást: a talpazatát kell kiásnod,
azután egy darabban elszállíttatni a házból. Mindjárt
ezzel kellett volna kezdened. Gyökeresen kiirtani,
hogy irmagja se maradjon többé. Bár ezzel egyide
jűleg az is megfordult a fejedben, hogy ez az el
képzelés talán túlságosan is egyszerű ahhoz, hogy
valóban sikerrel járjon.
Terved megvalósításához megint csak egyedül fog
tál hozzá. Valami előtted is érthetetlen, babonás meg

gondolástól vezérelve úgy vélted, több kilátás van
a sikerre, ha senkivel sem közlöd, mit forgatsz a fe
jedben; de nem kis mértékben visszariasztott ettől
az is, hogy egy idő óta, valahányszor o szoborról
kezdtél beszélni, ismerőseid, akik úgy látszik rég be
letörődtek abba, hogy a szobor elpusztíthatatlan és
helyéről elmozdíthatatlan, riadt szánakozással pislog
nak rád, s mintha mindenáron sietve menekülni igye
keztek volna tőled. Ásót és csákányt ragadtál tehát,
és összeszorított fogú konok elszánással munkához
láttál.
Hogy könnyű dolgod lesz, azt persze egy pil
lanatig sem hitted. A bulldózerrel való tapasztala
tod, vagyis hogy a szobrot a hatalmas gép sem volt
képes kifordítani a talajból, azt látszott jelezni, hogy
a szobor talapzata rendkívül mélyre nyúlik a földbe,
s ezért elsősorban azt szeretted volna megállapítani,
vajon a talpazatot milyen mélyre ásták. Egyelőre
tehát nem körös-körül, csupán a talapzat egyik ol
dalán kezdtél ásni.
Eleinte frissnek és erősnek érezted magad, fütyörészve dolgoztál, sőt még a tenyereden keletkező
ásónyél törte hólyagokról is alig vettél tudomást:
számítottál rá, hogy fáradságos erőfeszítéssel legalább
két-három méter mélyre kell ásnod. A csalódás elő
szeleként elfogó szorongást pedig csak a harmadik
méter után kezdted érezni igazán. Mély gödörben
álltái, ahonnan felpillantva a szobor végtelenül ma
gasnak, közönyös gőggel uralkodónak látszott.. Mun
kád egyre nehezebbé vált: a lefelé ásást egy időre
abba kellett hagynod, mert olyan mélyen jártál már,
hogy többé nem voltál képes a földet kihányni a gö
dörből; napokig tartott, amíg a melletted tornyo
suló földkupacokat odébb talicskáztad, hogy aztán
távolabb ásni kezdve a szobor egyik oldalán meg
lehetősen nagy területen lejjebb szállítsd a terep
szintjét, s ezáltal a később kihányandó földnek he
lyet teremts. Mind hatalmasabb földhalmoktól kö
rülvéve, a végén már mintegy hatméteres mélységben
jártál: egyre jobban hatalmába kerített az a különben

képtelennek látszó feltevés (de hát nem képtelen
ség-e az is, hogy a szobrot lehetetlen bármi módon
feldarabolni, vagy akár egy egészen kicsit is meg
rongálni?), hogy a talapzat kiterjedése a föld mélye
felé végtelen, illetőleg a föld középpontjáig terjed.
És ugyanakkor úgy érezted, hogy amit a szobrászról
hallottál, naiv mese csupán: a szobor nem emberi
alkotás, hanem megfoghatatlan, természetfeletti módon
keletkezett, egyszerűen kinőtt a földből. Hogy miért,
azt persze nem tudhatod; talán csak azért, hogy ki
fejezze az egész lét, az egész világmindenség lénye
gét.
A küzdelmet azonban mégsem adtad fel. Az ásás
most már életszükségleteddé vált: elválaszthatatlanul
összeforrt veled, többé már képtelen lettél volna meg
lenni nélküle. Kívüle semmi sem érdekelt már; reg
gelente, amint megvirradt, rögtön a kertbe mentél,
és verítékben fürödve, kisebesedett tenyérrel, sötéte
désig dolgoztál. Esténként ruhástul, holtfáradtan dől
tél végig az ágyon. Minden egyéb tevékenységgel fel
hagytál, lerongyolódtál, elpiszkolódtál, de végig ki
tartottál. Munka közben néha megálltál egy percre,
s ökölbe szorított kézzel a most már toronyként
a fejed fölé magasodó szoborra pillantottál; lázas te
kintetedet bárgyú-boldogan röhögő képére szegezted,
és vértelen ajakkal, összeszorított fogad közt suttog
tad:
— Azért is, azért is . . .
Hogy a körülötted hegyként tornyosuló földtömeg
miért és hogyan omlott rád, azt már nem állapít
hattad meg. Hirtelen maga alá temetve szakadt rád
a sötétség. De utolsó pillanatodban még mintha a szo
bor diadalmas röhögését hallottad volna.
Halálodat napokkal később a szomszédok fedezték
fel. Testedet ugyan nem lelték meg, de a nyomok
azt mutatták, hogy a szobor tövében tűntél el. Ba
rátaid rögtön a helyszínre siettek, de feleslegesnek
tartották testedet a föld alól kiásni. Miért vittek
volna máshová? Hiszen minden másnál marandóbb
emlékmű tövében nyugodtál.

Csak éppen nevedet voltak képtelenek a talapzatra
vésni. De sohasem mulasztották el, hogy évente egy
szer, halálod évfordulóján, friss koszorút akasszanak
a Legyőzhetetlen nyakába. Minden célzatosság nélkül,
csak mert a legmegfelelőbb helynek bizonyult. Költő
barátod azonban szilárdan hitte, hogy a szobor e kegyeletes aktust alig észrevehető, de félreérthetetle
nül elismerő fejbólintással nyugtázza.
Házadban ma senki sem lakik. Tiszteletedre em
lékmúzeummá nyilvánították.
( 1966)

A SZABADSÁG KÖLTŐJE

A szigetet körülölelő tengerben tulajdonképpen gyö
nyörködhettünk volna. Elnézegethettük volna a parti
sziklákon szétporló hullámok játékát, csodálhattuk
volna valószínűtlen kékségét, ami csak hajnal- és al
konytájban kapott valami zöldes árnyalatot, amikor
aranycirádák táncoltak rajta. De mi gyűlöltük, mert
a foglyai voltunk. Illetve nem csak az ő foglyai;
a büntetőtelep őreit még jobban gyűlöltük; még a per
zselő napnál és a férges, penészes celláknál is job
ban. Már csak azért is, mert ártatlanul kerültünk
a büntetőtelepre; de persze ha bűnösök vagyunk,
akkor is gyűlöltük volna mindezt; legalább ennyire
vagy talán még jobban. De hát mi ártatlanok voltunk,
egytől egyig. Még az intézmény neve is erre utalt:
Ártatlanok büntetőtelepe. Már ebből is világos, hogy
a bűnösöket máshová küldték: azokkal bizonyára job
ban bántak . . . Egyszóval gyűlöltük a tengert és min
dent. Majdnem három éven át, némán és izzó szem
mel; aztán sugdolózva, titkos üzeneteket váltva.
A fogolylázadást ugyanis csak majdnem három év
után kezdtem csendben, titkon szervezni, azután,
hogy a szigetre kerültünk. Persze nem egyedül, ha
nem néhány társammal együtt. Elsősorban R.-rel
és H.-val. Mi hárman afféle vezérkart alkottunk; a mi
kezünkben futottak össze a szálak. De azért mégis
én voltam az első számú ember hármunk közül. Ta
lán mert az én fejemben született meg először a gon
dolat vagy legalábbis én adtam neki hangot első ízben,

s ezért mindenki valahogy engem tekintett vezérnek.
Bár ez igazán nem fontos: a lényeg az, hogy pontosan,
minden részletében elterveztük a dolgokat. Hogy séta
alkalmával, adott jelre valamennyien egyszerre rohan
juk meg az őröket és lefegyverezzük őket. Azután
a kis motoros hajót kerítjük hatalmunkba, amellyel
különféle szükséges holmit, főleg élelmiszert hoznak
a szárazföldről. Csak éppen az alkalomra vártunk.
Mivel a kis hajó érkezése ritkán esett egybe a séta
idejével. . . Volt aztán egy póttervünk is, arra az
esetre, ha ezt az elképzelést lehetetlen lenne megva
lósítani: a főfoglárt kapjuk el valahogyan, megsze
rezzük a kulcsait és .. . Persze ennek is éppen az
alatt kellett volna megtörténnie, amíg a hajócska itt
tartózkodik, mert anélkül sehová sem mehettünk volna
a szigetről. Főleg a motoros érkezése lett volna szá
munkra kedvező pillanat, mert ilyenkor az őrök egy
része is a kikötésnél sürgölődött, sőt mindnyájunk
gyűlöletének legfőbb tárgya, a kövér, örökké italos
börtönigazgató is rendszerint a hajó fogadására ment,
úgyhogy nem riadóztathatta volna idejében az őr
séget . . . Persze az egészhez kétségtelenül sok sze
rencse is kellett volna, de hát ahol annyi az elszánt
ság, mint amennyi bennünk feszült, ott a szerencse
sem maradhat el. Mert mi mindenre el voltunk
szánva; a helyzet kibírhatatlan volt: az étel, mint
a moslék, az őrök mintha csak azt nézték volna,
hogyan is köthetnének minél többször belénk, hogyan
nyúzhatnának minél jobban bennünket; és mondom,
a cellákban majd megettek a férgek: az éjszakát al
vás helyett rendszerint vakaródzással töltöttük. Vagyis
elegünk volt már mindenből; harcra készen álltunk.
De ekkor közbejött valami. Nem várt új dolog
kezdődött, ami feje tetejére állított mindent.
Egy napon váratlanul leváltották az igazgatót. Még
őt magát is egészen készületlenül érhette az ügy,
mert egészen kivolt; úgy nézett, mint egy hülye. Igaz,
máskor se nézett nagyon másképp. Az új igazgató
pedig egészen más figura volt: új típusú, „modern”
pacáknak látszott, olyannak, aki tele van különféle

reform tervekkel. Tágra nyílt lelkes szeme és fényes
kopasz homloka csak úgy szikrázott a prófétaságtól.
Meg a beszéde is csuda művelt volt. Régi igazgatón
kon, akit az elmúlt majd három év alatt jóformán
csak ordítani hallottunk, látszott, hogy tiszta szívből
útálja. Gúnyosan lebiggyesztett szájjal mérte végig,
éppen csak hogy ki nem mondta: „Na nagyokos,
kíváncsi vagyok, mire mész a nagyszabású terveid
del. Hát csak kísérletezz, ha nincs okosabb dolgod.”
És közben a szemén az is látszott, mennyire sajnálja,
hogy nem köttetheti ki őt is amúgy istenigazából
a forró napra, ahogy velünk tette, ki tudja hányszor.
Azután elment; éppen csak kezet fogott az új dirivel,
amaz meg közben mintha undorodott volna tőle: lát
szott rajta, a legszívesebben rögtön kezet mosna. Lát
tuk az egész jelenetet, hiszen az új diri fogadására
vagy inkább a régi búcsúztatására felsorakoztattak
bennünket a börtönépület udvarán. Az új főnök már
ebbe is beleszólt. Mivel a régi, áldott jó szokása sze
rint persze a tűző napra állíttatott bennünket; ő
pedig megkérte: „Szíveskedjen az árnyékba állítani
őket.” Hát ha az öreg akkor pillantással ölni tudott
volna . . . Mégis, szó nélkül engedelmeskedett, pedig
még nem lett volna muszáj, mivel még ő volt üzem
ben. Csak meglehet, jól tudta, az új diri nagyon
befolyásos alak, meg Hbgy neki már így is éppen
elég vaj van a fején . . . A másik pedig — mi ta
gadás —' már ezzel is jó benyomást keltett. Máris
megnyerte magának a népet; talán sokkal inkább,
mint a dumájával. Mert az szent, hogy dumás pali
volt: másnap, mikor egyedül trónolt már a szigeten, újra
felsorakoztatott minket, és levágott egy nagy szöveget,
hogy itt most minden másképp lesz, új élet kezdődik,
meg minden . . . Legalább egy óra hosszat beszélt.
Vagyis arról volt szó, hogy az egész telepet át
szervezik, amolyan mintasiti lesz vagy inkább javítóintézet, ahol új embereket nevelnek belőlünk. Erre
aztán valaki megkérdezte (már ez is új dolog volt,
hogy kérdéseket tehettünk fel), ugyan minek átne
velni minket, amikor mi ártatlanok vagyunk, mire

az igazgató azt felelte, hogy éppen ezért. Merthogy
az embertelen bánásmód elrontott bennünket. „En
gedjenek csak szabadon, mindjárt megváltozunk” —
mondta erre ugyanez, aki az előbb is szólt, az igaz
gató pedig részletesen magyarázni kezdte, hogy hát
ez nem olyan egyszerű, a szabadság csak akkor érhet
valamit, ha tud is élni vele az ember, s neki éppen
az a feladata, hogy erre megtanítson minket, még
mielőtt valamennyiünket szabadon bocsátanak. Persze
nem nagyon értettük az egész tésztát, de azért az,
hogy a szabadulásról is szó esett, mégiscsak hatott
az emberekre. Csak nekem nem tetszett sehogy sem
az egész: csapdát sejtettem mögötte. Ezt meg is
mondtam R.-nek és H.-nak; úgy határoztunk, egye
lőre várakozó álláspontra helyezkedünk. Még nem
tudtuk, vajon az új helyzet mennyire kedvez a ter
vünknek.
Bezzeg az új diri nem várt, hanem munkához lá
tott. Már rögtön másnap, az eddigi moslék helyébe
osztályon felüli kaja lépett. Jól emlékszem, először
remek húslevest kaptunk, csak úgy úszott a színén
a sárga zsír, majdnem egészen egybefolyva, meg zöld
borsó főzeléket bécsi szelettel, s utána még bort is.
Igaz, csak egy kétdecis pohárral, de hát hol láttunk
mi azelőtt ilyesmit? Persze, ekkor még azt hittük,
csak a saját kineveztetését szeretné velünk megünne
peltetni, meg hogy új seprű jól seper, méghozzá elég
szokatlan módon, de a koszt minősége később se
romlott, sőt, ha lehet, még tovább javult. Csak tud
nám, honnan sikerült rá pénzt teremteni. Az őrök is
kezdtek más hangot megütni: csuda barátságosak let
tek, csak úgy csöpögtek a szívélyességtől; akik pe
dig továbbra is ordítottak ránk, hát az igazgató ala
posan elbánt velük: társaikkal szép csendben kikö
tötte őket a napra. Mi tagadás, szívünk szerinti lát
vány volt, ahogy csurgott a víz a sapkájuk alól, lefelé,
végig az arcukon. Utána szinte egymást taszigálva áradt
belőlük a sok „szíveskedjék” , „lesz olyan kedves” ,
„kérném szépen” ; összeszorított foggal, pipacsvörös
arccal, de mondták, igaz, néha egészen olyan hangon,

mintha a rokonainkat emlegetnék, sőt nemegyszer
utána még a foguk közt is morogtak valamit. Egy
szóval nagyon furcsa, szokatlan irányt kezdtek venni
a dolgok; képtelenek voltunk felfogni, hová is akar
kilyukadni a főnök az egésszel.
Egy napon aztán megint összetrombitált bennünket,
és tudtunkra adta, hogy most egy ideig sátrakban
lakunk majd. Elmagyarázta, hogy a siti épületét re
noválják; átépítik, valósággal újjá varázsolják. Néhány
nap múlva el is kezdődtek a munkálatok. A hajócska
szünet nélkül épületanyagot, szerszámot hozott a szá
razföldről; meg építőmunkásokat, mesterembereket.
Persze nekünk is munkához kellett látnunk; de a leg
többen valahogy kedvvel csinálták. Az igazgató tele
beszélte a fejüket: „csak szorgalmasan, meglátjátok,
micsoda lakásotok lesz1’. Csak nekem nem tetszett
még mindig sehogy se az egész: az emberek mintha
kezdték volna elveszíteni az elszántságukat. Pedig
most igazán jó alkalom kívánkozott volna a lázadásra
és a szökésre: a kis hajó gyakran háromszor naponta
is fordult, a szerszámokat pedig, amelyekkel dolgoz
tunk, szükség esetén fegyvernek is lehetett volna
használni, amíg az őrök puskáit és pisztolyait meg
nem szerezzük. Ezt egyszer szóba is hoztam R. és H.
előtt, mikor cigarettaszünet alkalmával mindhárman
egy homokrakás mögött az árnyékban kuporogtunk.
Az őrök mostanában nem ólálkodtak már folyton
körülöttünk, nemigen törődtek vele, miről beszélge
tünk, inkább csak arra ügyeltek, hogy valaki va
lahogy megkísérelje elhagyni a szigetet.
R. óvatos volt, dühítően óvatos:
— Nem hiszem, hogy az idő most alkalmas lenne
erre. Az emberek abban reménykednek, hogy idővel
úgyis szabadon engednek bennünket.
— Egy frászt engednek — mondtam felfortyanva.
— Pont azért rendezkednek itt be ennyire. Éppen
csak egy kicsit kipárnázzák a ketrecünket, hogy szí
vesebben megmaradjunk benne.
— Lehetséges — mondta H. vállat vonva. —
De azért az emberek reménykednek. Még félnek is.

Félnek, ha megpróbálkozunk valamivel és balul üt
ki a dolog, vége a reformoknak, és újra a régi nóta
tér vissza. És talán mégsem lehetetlen, hogy egyszer
a szabadulásból is lesz valami. Hátha ezt az új la
kóépületet már nem is nekünk csinálják, hanem má
soknak. Éppen csak felépíttetik velünk, s utána ha
zaengednek.
— Hülye vagy.
— Pedig ilyen hírek is vannak forgalomban.
— Lehet, de hülyeség elhinni őket.
— Miért tartod annyira lehetetlennek? Ami eddig
történt, azt se gondoltuk volna előre.
— Korlátolt, ■nevetséges alakok vagytok.
Hiába minden, kisebbségben maradtam. A végén
már nem sok híja volt, hogy komolyan összevesszünk.
De aztán csak annyiban maradtunk hogy, bár a köz
hangulat lázadás szítására jelenleg nem alkalmas, a
lázadás tervét elvben továbbra is fenntartjuk, s a ked
vező körülményekre várunk. Magam is beláttam, hogy
tulajdonképpen ez az egyedüli, amit tehetünk, csak
éppen dühös voltam. Dühös, amiért az embereket
ilyen könnyű lóvá tenni.
Az újjávarázsolt siti inkább hotelra hasonlított, mint
fegyházra. A cellákban, melyeket már csak hivatalosan
neveztek így, még szőnyeg is volt; meg fürdőszoba
is mindegyikhez, hideg-meleg víz, a régi küblik he
lyett pedig angol W.C. És micsoda ágyakat kaptunk,
te jó isten. Ábrahám kebelén nem alszik úgy az em
ber .. . De azért akárhogy is volt, mégis börtön volt,
erről mégsem lehetett egészen megfeledkezni. Mert
a megnagyobbított, széles, modem ablakokat most is
rács zárta el; új, fényes rács, rozsdamentes acélból;
csak úgy szikrázott a napfényben.
Mondtam is az igazgatónak, ha már ilyen szépen
megcsinálták az egészet, minek a rács. Sehogy se il
lik az épülethez, csak elrontja az összhangot. Ajánlot
tam, hogy szereltesse le őket. Persze, nem gondoltam
komolyan, hogy hallgat rám, inkább csak kíváncsi
voltam, mit szól rá.
—, Ezt sajnos nem tehetem — mondta mentege

tőzve — , mert a rácsokat a fegyintézetekre vonatkozó
szabályrendelet írja elő. De hát mindössze formaságnak
számítanak már. És jelképnek.
— Kissé zavaró jelképnek.
— Ugyan kit zavar? Hiszen szabadon mozoghat
tok, elhagyhatjátok az épületet, amikor csak akar
játok, csak éppen a szigetről nem távozhattok. De
hát miért is akarnátok elmenni? Mindent megkaptok,
amit csak szemetek-szátok megkíván. Ez már igazán
csak jelképes fogság.
Pontosan így is volt: jelképes fogságban éltünk;
És mindent megkaptunk, amit szemünk-szánk meg
kívánt. Nem is nagyon akart megszökni senki. Kü
lönösen azután nem, hogy nőkhöz is hozzájutottunk.
Mert a szigeten nők is voltak, akiket eddig külön
épületszárnyban tartottak elzárva; az új igazgató most
ezt az intézkedést is megváltoztatta. Szabadon talál
kozhattunk, összejárhattunk velük. Párok alakultak
ki, néhányan közös cellában rendezkedtek be; gye
rekek is születtek, családok keletkeztek. Ezenkívül
az igazgató még más lányokat is hozatott a száraz
földről, mivel a nők száma eredetileg túlságosan ke
vés volt a miénkhez képest. Mindenféle lányokról
gondoskodott, nagyon is különböző fajsúlyúakról;
mindent megtett, hogy életünk minél változatosabb
legyen. Rádió- és televíziókészülékeket szerzett be;
mozi termet létesített. Megnyílt egy csinos bárhelyi
ség is, esténként a társaság javában táncolt. A leg
többen szinte teljesen megfeledkeztek róla, hogy tu
lajdonképpen fogolynak számítanak.
Ennek ellenére újra megkíséreltem régi tervünket
feltámasztani. Egy este, amikor megint R.-rel és H.-val
üldögéltem együtt, akikhez ebben az időben már in
kább csak a megszokás fűzött, puhatolózva ismét meg
pendítettem a kérdést.
— Gondoljátok, hogy végleg el kell ejtenünk ezt
az ügyet? — kérdeztem.
Mindketten tanácstalan képet vágtak:
— Elméletileg nézve, ez az ügy sohasem avulhat
el végleg. Lehetetlen olyan körülményeket elképzelni,
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amelyek közt ne lenne időszerű. Gyakorlatilag azon
ban . . .
— Pedig most, hogy szabadabban mozoghatunk,
nem hiszem, hogy különösebb nehézségekbe ütköz
nénk . . . Viszonylag kicsi a kockázat. . .
— Csak kérdés, érdemes-e azt a kicsit is vállal
nunk? — válaszolt kérdéssel H. Látszott rajta, hogy
szeretné minél előbb lerázni magáról ezt a beszéd
tárgyat. A másikon is ugyanez látszott.
— Hogyhogy érdemes-e? — csattantam fel inge
rülten. —! Hiszen rabok vagyunk.
— Na igen. De már alig érezzük. Minden gyöke
resen megváltozott.
— Csak a rabság külső formája, de a lényeg
ugyanaz maradt. Most a burkolt rabság van divatban.
El akarják feledtetni velünk, hogy rabok vagyunk.
És érdekes, sokan valóban el is feledkeznek róla.
— Ha már el lehet feledkezni erről, akkor nem
is olyan elviselhetetlen az egész.
— Pedig a rácsok is ezt jelképezik. Maga a fő
nök mondta így.
— Csak jelképezzék. Ha csak ennyi emlékeztet a
rabságra. . .
— De ha egyáltalán emlékeztet rá valami — foly
tattam konokul — , ez azt jelenti, hogy mégis rabok
vagyunk. És ezt nem szabad tűrnünk. El kell szán
nunk magunkat.
— De ha elszöknénk innen, üldözöttek lennénk,
akiket halálra keresnek — mondta R.
— És ki tudja, mi várna ránk odaát a túlsó par
ton. Legföljebb az erdőben húzhatnánk meg magun
kat. Áznánk-fáznánk, éheznénk.
— De senkinek sem kellene engedelmeskednünk.
—. Éppen csak a szükség parancsainak.
— Csak azt ne gondoljátok, hogy valaha is el
engednek innen bennünket — próbálkoztam még min
dig, kiapadhatatlan makacssággal. — Ez csak amolyan
legenda, amit az igazgató talált ki, hogy kiszúrja
a szemünket. Mert persze valami nagyobb dolgot is
illik ígérni, amiben reménykedni lehet. Valamit, ami

mindig csak e z u t á n l e s z , de sohasem m o s t
v a n . És mostanában már alig beszél róla. Meglátjá
tok, sohasem szabadulunk innen.
— Na és? Akkor legföljebb itt maradunk. Ugyan
mi hiányzik itt nekünk?
Láttam, hogy többé nem számíthatok rájuk; a leg
szívesebben megfojtottam volna ókét. Ettől kezdve
sokáig nem is beszéltem velük. Magamra marad
tam.
Ennek ellenére továbbra is képtelen voltam ter
vünkről lemondani. Üjabb elkeseredett kísérletet tet
tem, hogy a közhangulatot felkorbácsoljam és ma
gam mellé állítsam. A dirinek szokása volt, hogy
időnként gyűlésre hívott össze bennünket, ahol az
tán szakadatlanul szépülő és gazdagodó életünkről
s az ezzel kapcsolatos tennivalókról dumált nekünk.
Utána mi is kifejthettük elgondolásainkat. Egy ilyen
alkalommal, amikor a szónoklat véget ért, magam
is felszólaltam. Kertelés nélkül beszéltem: kerek pe
rec kimondtam, hogy reformjait, mindent, amit a bör
tönélet megjavítására tett, közönséges porhintésnek
tartom, lekenyerezésnek, aminek célja elfeledtetni ve
lünk a rabságot, és elérni, hogy ne áhítozzunk tovább
a szabad élet után.
— De ti ne hagyjátok elvakíttatni magatokat —
kiáltottam az indulattól rekedten, öklömet rázva. —
Ne feledjétek, egy pillanatra se feledjétek, hogy bár
milyen jó legyen is a dolgotok, akkor is foglyok
vagytok! Gondoljatok szakadatlanul az ablakokon levő
rácsokra!
Egy öblös hang azonban nevetve közbekiáltott:
— Annyi baj legyen. Legalább senki nem lop el
bennünket. . .
— Ne elégedjetek meg félmegoldásokkal — foly
tattam rikácsolva, nyíltan lázadásra szító szavaimat
azonban két fegyőr szakította félbe, akik az igazgató
intésére megjelentek, hogy elvezessenek. Az első pil
lanatban egy kicsit még örültem is ennek: hadd lássa
mindenki, hogy jár, aki itt ki meri nyitni a száját;
most legalább mindenki előtt nyilvánvalóvá lesz az igaz

gató valódi arca. De az arcok nem mutattak különö
sebb felháborodást; közömbösek vagy legfeljebb kí
váncsiak voltak, de még csodálkozni sem látszottak
igazán. Az öblös hang gazdája félhangosan meg is je
gyezte:
—i Na tessék, hát kellett ez neked? . . .
Az igazgató lázításért háromheti magánzárkára ítélt.
A pincébe kerültem. Mert odalenn azért most is igazi
cellák voltak; sötétek és penészesek, tenyérnyi szel
lőztetőnyílásokkal, a falak tövéből, a priccs alól éj
szakánként a svábbogarak hada indult vidám por
tyára. Vagyis a pincében volt a börtön börtöne: csak
sajnos majdnem mindig üres volt. Sajnos, mert ha
nem ez a helyzet, több reményem lehetett volna a lá
zadás kirobbantására. De így? Hát lehet luxuscellalakóktól, teltbendőjűektől igazi szabadulni akarást várni?
Kenyér és víz, az az igazi! Az a lázadás szellemének
igazi éltetője. Ezt most magamon is tapasztalhattam.
Mert ami azelőtt csak egyfajta konokság szülte sze
rep volt, méghozzá abból eredt, hogy egy másik,
a vezéri szerep elvesztésébe képtelen voltam beletö
rődni, az most, a nedves sötét cellától, a kenyértől
és víztől, ismét teljesen az enyém lett, újra egészen
áthatott. Annyira, hogy keserűségemből, fogcsikorgató
dacomból váratlanul egy nagy vers szakadt fel. Meg
rázó költemény, amilyet azelőtt sohasem írtam. Mert
régebben is firkálgattam már, de azok csak amolyan
rigmusok voltak, vacakságok ehhez képest. Kenyér
és víz volt a címe: a sötét magánzárka gyötrelmeit
s a szenvedések harcra acélozó tüzét írtam le benne.
De a fegyőr elől nem sikerült elrejtenem. Nem tudom,
lehet, hogy nem is akartam.
Alighogy az őr kezében a verssel elment, cellám
ban máris az igazgató jelent meg. Valósággal fény
lett a lelkesedéstől.
— Gratulálok — mondta lelkendezve, levegő után
kapkodva. — Csodálatos. Azonnal küldöm a nyom
dába. Már a börtönlap holnapi számában megjele
nik.
Tiltakoztam, de nem hallgatott rám; alig szólhat

tam néhány szót, máris elrohant. De aztán nem is
bántam: vigye. Magára vessen, ha ez a vers mégis
megmozgatja az embereket. Hirtelen született remé
nyemen felbuzdulva, rögtön újabb költeménybe fog
tam, Törjétek le a rácsokat címmel.
Másnap az igazgató személyesen hozta le a lapot:
első oldalán kövér betűkkel szedve állt a vers. Kö
zölte velem, hogy az olvasók el vannak ragadtatva
tőle.
Éppen csak nyeltem egyet, s máris kezébe nyomtam
újabb, alig elkészült művemet.
— Kíváncsi vagyok, ehhez mit szól. — mondtam
halkan, komolyan. Csakugyan kíváncsi voltam: vajon
képes lesz ezt is lenyelni?
Ahogy elolvasta, nem szólalt meg rögtön. A sze
mét törölgette és lihegett.
— Döbbenetes — mondta aztán halk, benyomá
saitól kimerült hangon. — Van benne valami két
ségbeesetten sikolyszerű hang, de egyben félelmetes
és fojtottan dübörgő is, ami csodálatosan vetiti élő
a zárósorok elementáris erejű kirobbanását. A múlt
század nagy romantikus költőinek műveire emlékeztet,
mégis modern és eredeti. . . De ezek csak szavak,
én pedig nem találok szavakat. . .
Két nap múlva ez is megjelent, s utána még né
hány. A diri naponta lejött, s tudósított a rendkívüli
tetszésről, amit költeményeim fogolytársaim körében
kiváltottak. Nem tudtam mire vélni furcsa eljárását;
nem tudtam, hülyének gondoljam-e vagy túlságosan
magabiztosnak. Amikor pedig két hét múlva kisza
badultam (az igazgató egy hetet elengedett), társaim
odakint ünnepelt költőként fogadtak: egy küldöttség
virágcsokorral várt rám, a fegyőrök vigyázzban áll
tak. Általános volt a lelkesedés, kezem egészen belesajdult a sok kézszorításba. Ezekben a napokban
nagyon bizakodó hangulatban voltam: úgy éreztem,
végre sikerült módot találnom rá, hogy szavaimnak
súlya legyen a többiek előtt. Nemegyszer kihívóan
mértem végig az igazgatót: na várj csak, várj, szóltam
hozzá magamban, belátod te még, mekkora baklövést

követtél el, amikor kinyomattad a verseimet, de re
mélem, túl későn . . . És kitartóan egyre tovább ír
tam őket; egyre élesebbek, harciasabbak, szenvedé
lyesebbek lettek. Burkoltan, de rendszerint alig bur
koltan, gyakran magát az igazgatót vettem célba.
Álszent zsarnoknak, szemfényvesztőnek neveztem, ép
pen csak a nevét nem írtam ki. Vártam, hogy egy
szer csak elérti a célzást, megsértődik és kijelenti: „de
most már eléjg volt” . De csak mosolygott. És ha
lehet, még jobban feljavítatta a kosztot, s megszün
tette a szeszfogyasztásra vonatkozó utolsó korlátozáso
kat is; engedélyezte a kábítószerek szabad használa
tát. Egy napon pedig ünnepélyesen bejelentette, hogy
az illetékesek elfogadták tervezetét egy kis játékbar
lang létesítéséről. Szavait harsány éljenzés fogadta.
Nyomban rá írtam egy verset egy komédiázó kényúr
ról, aki hazárdjátékokkal kábítja el elnyomottait, hogy
helyzetüket feledtesse velük. Ez is nagyon tetszett
mindenkinek; a diri az elsők között gratulált. De a já
tékbarlang gondolata mit sem vesztett népszerűségé
ből.
Ekkor már gyanítani kezdtem, hogy itt valami
nincs rendjén, s a dolgok most sem úgy alakulnak
majd, ahogy vártam. Mégis, még egyszer megpróbál
koztam előhozakodni tervemmel, ezúttal csak négyszemközt, R. előtt; két egykori barátom közül mintha
még benne maradt volna több érdeklődés régi el
képzelésünk iránt. Erősen módosított terv volt: a lá
zadásnak most nem a szökést kellett volna lehetővé
tennie, hanem arra irányult volna, hogy ragadjuk
ki a hatalmat az igazgató és a fegyőrök kezéből,
nyilvánítsuk szabad területté a szigetet és szereljük
le az ablakokról a rácsokat.
R. egyetlen megjegyzéssel végleg lehűtött:
— Ugyan öregem! Én igazán nem értem, hogy
aki ilyen gyönyörű verseket képes írni a szabadság
ról, hogyan beszélhet össze ekkora zöldségeket.
Ez aztán végleg megdöbbentett és elgondolkozta
tott. Ráébredtem, hogy én csakugyan végérvényesen
magamra maradtam a szabadulás utáni vágyammal,

míg a többieknek, hála teletömött hasuknak és annak
a viszonylagos szabadságnak, amit a börtönben élvez
tek, ez többé nem fontos. Azaz valamilyen formá
ban mégis fontos, mert ellenkező esetben képtelen
lennék verseim sikerét bárhogyan is megmagyarázni.
Vagyis verseimmel valahogy sikerült megütnöm egy
hangot, ami mélyen eltemetve, kétségtelenül bennük
is élt valahol, hiszen máskülönben nem rezonáltak
volna rá, de valahogy másképpen élt bennük, nem
a tényleges megvalósulás utáni igény formájában, ha
nem csak mintegy elvontan, ünnepnapokra való ,,emel
kedett” érzések iránti szükségletként. Egy csapásra
világos lett előttem, hogy én tulajdonképpen nagy
szerű kiegészítésként járultam hozzá a „félszabadság
nak” és a jólétnek ahhoz a keverékéhez, amit az
igazgató a szigeten megteremtett. És ezt nyilván a diri
is tudta, valószínűleg sokkal régebben, mint én; nyil
ván már akkor rájött, micsoda lehetőséget rejtegetek
számára, mikor első versemet elolvasta, s ezért is je
lentette meg költeményeimet. Én tehát már kezdettől
fogva, anélkül, hogy tudtam volna, az ő segítőtársa
voltam, az ő munkáját mozdítottam elő, pedig ezt
mindjárt az elején gyanakvással fogadtam, később
meg egyenesen gyűlölettel szemléltem.
Forró szégyen öntött el, de ugyanakkor tanácsta
lan is voltam. Nem voltam biztos benne, hogyan
is kellene éreznem ebben a helyzetben: az egyik
pillanatban társaim iránt éreztem mérhetetlen meg
vetést és gyűlöletet, belenyugvásuk, félmegoldásokkal
való megelégedésük elkeserített, a másik pillanatban
viszont magamat éreztem a valóságból kihullottnak,
ködlovagnak vagy önmagát túlélt ősállatnak, aki kép
telen a többiekkel lépést tartani és az új körülmények
kívánalmai szerint formálódni. Azt azonban minden
képpen tudtam, hogy én már csak azon az úton
haladhatok tovább, amelyen elindultam, nem csatla
kozhatom a többiekhez, mert kiábrándítanám ma
gamból őket, s akkor még annak a különben teljesen
impotens tekintélynek is vége lenne, aminek eddig
örvendhettem. Mert a közönség sohasem bocsátja

meg bálványának, ha kiderül róla, hogy miben sem
különbözik tőle; azt pedig most már igazán nem
tudtam volna elviselni, hogy csak egy legyek a sok
közül. Szerepemet tehát mindenképpen tovább kellett
játszanom.
De az igazgatót ezek után is változatlanul legna
gyobb ellenségemnek éreztem, sőt valójában csak most
kezdtem el gyűlölni igazán. Mindenekelőtt azért, mert
akaratom ellenére az eszközévé tett. És ez az érzésem
legalább őszinte volt; elhatároztam, hogy ennek sza
vát követem.
Egy összejövetel során újra felszólaltam. Most már
minden mértéket elvetettem: felszólítottam a társa
ságot, öljük meg a dirit, és az őröket. Ennek persze
megint csak magánzárka lett a vége; az ítélet ez
úttal két hónapra szólt. De alig voltam lenn két
napig, már meg is jelent az igazgató, hogy írtam-e
valamit. Kijelentette, legjobb verseim mégis azok,
amelyeket itt lenn a pincében írtam; tökéletesen egyet
értettem vele. Üj költeményemnek különben Vágjuk
le a zsarnok kopasz fejét volt a címe, s ugyanez
volt a refrén is minden szakasz végén. Részletesen
le is írtam ezt a bizonyos fejet, úgyhogy sem ő, sem
más nem érthette félre; gúnnyal és gyűlölettel fröcs
költem tele. Mégis, mikor elolvasta, ismét mosolygott,
s másnap már hozta is vissza nyomtatásban.
Később megtagadtam a versírást, de ezen is csak
rendületlenül mosolygott.
— fgy is jó — mondta. — Ne gondold, hogy
nélkülözhetetlen vagy. Az irodalom tele van ilyen
fajta ártatlan versikékkel, csak ki kell keresni őket,
Elvégre régit is hozhatunk. Vannak versek, amelyek
sohasem avulnak el. — És vállat vont.
Egy hét múlva ki is engedett. Nyilván figyelte az
emberek hangulatát és megállapította, hogy teljesen
veszélytelen vagyok. Azóta még a felszólalásaimmal
sem törődik: mondhatok akármit. Ha elhaladok mel
lette, rendkívül barátságosan köszönt és mosolyog raj
tam.
Ez idő tájt egy darabig hallgattam, de aztán újra

elkezdtem írni a verseimet; azóta is egyre írogatom
őket. Bár magam sem tudom, kiknek és miért. Meg
szűntem már szenzáció lenni, s még ha keltek is némi
visszhangot, szavaimra a kisujját se mozdítja senki.
De talán csak arról van szó, hogy megszoktam már
soraimat és nevemet nyomtatásban látni. Mert ha még
ez sem lenne . . .
De egyszer azért mégis elszánom magam valamire.
Lehet, hogy már holnap vagy holnapután, de az is
lehet, hogy csak hetek, hónapok, évek múlva, ki
tudja, mikor. Egyedül kísérelem meg a szökést; meg
próbálom átúszni a tengerszorost, bár úgy tudom, ez
eddig még senkinek sem sikerült. Aztán beveszem
magam az erdőbe, és elvándorlók valahová messzemessze . . .
És egyszer azért még visszatérek. Vissza, esküszöm,
vissza. Valahonnan dinamitot szerzek, sok-sok dinamitot. És levegőbe röpítem ezt az egész átkozott, bő
ségben úszó büntetőtelepet, amit olyan ravaszul meg
csináltak, hogy az ember majdnem egészen elfelejti,
büntetőtelepen van, vagy éppen csak akkor jut eszébe,
ha az ablakok rácsára néz. Ügy van, levegőbe röpí
tek mindent, elpusztítok mindenkit. Nem hagyok élni
olyanokat, akiket nem zavarnak a rácsok. Még ha
széles, modern ablakokat elzáró rácsok is, csillogó,
rozsdamentes acélból.
( 1967 )
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lekmény mögött ott áll az író
igazi mondanivalója, elbeszélé
seinek lényege. Allegóriákkal
állunk itt szemben, allegorikus
írásokkal, melyekben a szerzó
napjaink emberének néhány
sorsdöntő problémájáról szól.
A halál, a múlandóság foglal
koztatja, az ember helyzetét
vizsgálja korunkban; az emberi
gyarlóság és áldatlan következ
ményei a társadalom életében,
a végzet elleni lázadás kilátástalansága, a szabadság problé
mái: ezek a témák jelennek
meg a Várószoba elbeszélései
ben, s bizonyítják, hogy Varga
Zoltán, akit öt évvel ezelőtt
mutattunk be az olvasóknak,
ma érett, eredeti koncepciójú
író, s elbeszélő irodalmunk él
vonalába tartozik.

