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Ne higgyetek a nappalnak!
A nappal lárma. 

S a lárma hazugság. Nappal vannak, akik kö
szönnek, s vannak, akiík nem köszönnek egy
másnak. Nappal szövetségesek és ellenszövetsé
gesek viszik a szót.

Hazugság a szó.
Nappal kártyázók ülik körül 

az asztalokat, mint emberek, akiknek még van 
nyerni és még van veszteni valójuk.

S hazugság a kártya.
A fiatalok vidámak, és 

a gyerekek játszanak. S hazugság, hogy a fiata
lok fiatalok. Hazugság, hogy a gyerekek még 
gyerekek. Itt hazudik a nappal. Nappal itt min
denki hazudik. Hazudik magának, hazudnak egy
másnak.

Azzal csapja be magát mindenki, hogy fontossá 
teszi magának azt, ami mindegy neki. A nappal 
itt egyetlen álarcosbál — álarcosbál fazekak 
körül, álarcosbál a kártyaasztalok körül, álarcos
bál a folyosókon.

Ne higgyetek a nappalnak!
Ne higgyetek a karbidlámpák fényének!

Ha
kigyulladnak a karbidlámpák, s az emberek az 
asztal mellett elfoglalják vacsorázóhelyüket,



minden hasonlít az egykori estékhez. Az esték
hez, melyek megenyhítően koronázták be a 
munkás napot. Azt hihetnéd, ez is csak egy azok 
közül az elmúlt hajdani esték közül. Ha nem 
látsz többet, mint amit a szemed lát, úgy tűnik, 
mintha családik ülnének, csakugyan családok 
ülnek az asztaloknál. Nevetést is hallasz, civódó 
szót is, tányércsörömpölést, gyerekhangokat, és 
embereket látsz emelt fejjel. Ha nem látsz töb
bet, mint amit a szemed lát, ifjakat láthatsz és 
fiatal lányokat. S hogy minden hasonlítson az 
élethez, még harmonika is szól, és táncolni is 
látsz. Mintha egy volna az elmúlt, hajdani esték 
közül. Elfelejthetnéd, hogy hazudik a szemed. 
Elfelejthetnéd, hogy hazudsz.

És hazudsz.
Hazudsz, hogy elfelejthessed, hogy 

hazudsz. Egész nap hazudsz, mert félsz az órától, 
miikor nem süt a nap, s a karbidlámpák is ki
alszanak, s a küszöbödön lehulló álarccal egye
dül vagy a sötét szobádban.

Megvesztegethetetlen. Ott az éjszaka meg
vesztegethetetlen.

Nagy, sötét és rettenetesen 
csendes. Ha hangosabb volna, nem hallanád tu
lajdon szíved. De oly csendes, hogy hallanod 
kell a szíved dobogását. Oly rettenetesen csen
des, hogy hallanod kell azoknak a szíveknek 
csendjét, akik egykor a tiéddel együtt dobogtak, 
s ma már némák.

Megvesztegethetetlen. Az éjszaka megveszte
gethetetlen.

Farkasszemet néz veled. Hiába hu
nyod be a szemed. Ott van a behunyt szemed 
mögött is. S hiába szédülsz a fájdalomtól, eszmé
letnél vagy, nem zuhanhatsz eszméletlenül. S 
bánatok, óriás pókok bújnak elő, s telepednek a 
melledre, s isszák a szíved vérét. Iszákos pókok.

Az éjszaka faggat, az éjszaka vallat, és te



faggatod az éjszakát. Faggatod: hol van apád, 
hol anyád, hol a fiad, hol a testvéred, hol a ba
rátod. Ki hallotta, hallotta-e valaki utolsó sóha
jukat? Vagy most, míg itt fekszel, ők valahol 
még vergődnek — vérbe borultan vagy elborult 
elmével — vagy még mindig töretlen derékkal?

Megvesztegethetetlen.
Az éjszaka rettenetesen 

csendes. S rettenetesen hosszú az éjszaka. S ret
tenetesen nem felel. Csak faggat. S csak hagyja, 
hogy faggasd.

S az ifjak, akiknek arca az este 
nevetést, és akiknek lába este táncot hazudott, 
hiába kérdik: mért nem ölelhetnek lányt? Hiába 
kérdik, hogy mért nem élhetik életüket ölelve, 
munkálkodva és harcolva.

S a gyerekek, még a 
kicsi gyerekek álmaiban is vértől maszatos ke
zekkel járnak fel-alá még a jó angyalok is, hogy 
elragadják őket kiszámíthatatlan mély idegenbe, 
messze a mamától.

S reggel.
Ha reggel megvirrad a reggel, az 

ember lemossa igazi arcát, és magára ölti a masz
kot. És megindul a szóbeszéd. Ételről, italról, 
hírekről, kártyáról. Sok beszéd. Épp csak az éj
szakáról nincs szó. S vannak, akik köszönnek, 
s akik nem köszönnek egymásnak. Utánozzák 
tovább az élőket. Hazudnak egymásnak, hogy 
hazudni tudjanak maguknak.

II.

Megszokástól elzsibbadt fájdalom: ez is élet, 
a fogoly élete. De néha feléled a fájdalom. 
S ahogy feléled, a fogoly a múltba néz vissza,



és mint aki eszét vesztve tépi le sebéről a kötést, 
önmarcangoló düh vei elő-előszámlálja magának, 
hogy szabadságával együtt mit és mennyit vesz
tett el. S mint aki csak azért támad fel a tompa 
halálból, hogy újra át kelljen szenvednie a meg- 
halásnak gyötrelmét: újra látja javait és lehe
tőségeit, amik semmivé lettek, újra reátör el
gázolt örömeinek látványa. S elgázolt örömei 
mögött a végeláthatatlan menet: az átkozott nap 
óta szüntelen sokasodó bánatok és rémületek. 
Véres árnyak.

— Meddig, még meddig? — kérdezi a fogoly. 
— Van-e valami, ami szentebb, mint a rabnak 
az ő türelmetlensége? S ki az, aki türelmetleneb
bül vár, mint én, a rab? Lassan, túl lassan jön 
a nap, mely engem, rongyot, amin minden fénye
sített csizma kedvére taposhat, mint büszke 
zászlót emel fel a sárból. Mért nem lehet nekem, 
mint szerelmesnek, ki szerelmese jöttére vár, 
elébe iramodnom a szabadulás napjának, hogy 
siettessem, meggyorsítsam összetalálkozásunk 
boldog percét?

A foglyok, mióta a földön foglyok vannak, 
mindig kérdezték és kérdik: — Miért?

És mióta a földön zsarnokok vannak, soha 
még nem adtak választ a miértekre. A foglyok 
eSY~eSy kiáltásánál erősebb a csend. Ez az ese
ménytelen csend a legszörnyübb a rabnak, aki
nek a fájdalma feléledt.

Az angyalok azonban épp ezt a néma csendet 
kedvelik. Az angyalokat nem riasztják el se 
börtönfalak, se strázsák. Az angyalok mint a 
szél, melyről nem tudni, honnan jött és hova 
megy, fesztelenül úgy járnak ki-be a foglyok 
közt, mint fogadónapon nagyurak palotájában 
nagyúri vendégek.

Az angyalok szeretik, különösen szeretik a 
foglyok társaságát. A Remény fényes angyala



éppúgy, mint az a sötét, akinek neve: Kétségbe
esés; a rőt szárnyú Lázadás nem kevésbé, mint 
az örökké könnyes, megtört Alázat; az illatos 
leheletű édes Álom éppúgy, mint a virrasztó 
Gondnak bagoly fejű angyala, ki sose hunyja be 
üveges szürke szemét. A Vágy angyala, bár láb
ujjhegyen, de egyébként szintén otthonosan 
sétálgat szívből szívbe. Máskor meg tikkasztó 
delíriumba korbácsolja a foglyok vérét egy-egy 
álmatlan szemre nyomott csókjával s olthatatlan 
szomjával a Bosszú angyala.

— Meddig, még meddig? — kérdezi a fogoly. 
Neki ismerősei az angyalok, mindazok az angya
lok, akik vendégeskedni szoktak a foglyoknál, 
de azzal, aki most mintegy válaszul a kérdésére 
megáll mellette, még sohasem találkozott. Az 
idegen azonban — az angyalok közismert szokása 
szerint senki se látja, és senki se hallja, csak az, 
akivel szóba áll — így beszél hozzá:

— Igen, igen, igen. Igenis van valami, ami 
szentebb, mint a rab türelmetlensége. Igenis, 
bár rab vagy, elébe mehetsz a szabadulás nap
jának. Igen, igen, igen.

A fogoly fel se pillant. Elutasítóan s némileg 
utálkozva szedi ráncba homlokát. Ügy véli, hogy 
az ismeretlen angyal egy azok közül az ízetlen 
látogatók közül, akik úgy tesznek, mintha ko
moly embert és komoly fájdalmát vigasztalni 
lehetne puszta szavakkal.

— Csak nem akarod azt mondani, hogy a rab 
türelme szentebb, mint a rab türelmetlensége? 
Nincs bárgyúbb, undokabb, megbecstelenítőbb, 
mint a türelem — s ha hozzá még a türelmes: 
rab! Van-e bűn, mely több rosszért felelős a 
földön, mint a türelem? Banális vagy, szégyélld 
magad, te angyal, Türelem angyala.

Mivelhogy az angyalok általában nem sértő- 
dékenyek, az angyal nem mozdul.

— Nem vagyok a Türelem angyala — szólt



tárgyilagosan helyreigazítva a fogoly tévedését. 
— S a magam részéről teljesen egyetértek ve
led. De az angyalokkal szemben is óvakodni kell 
az általánosításoktól, mert aki nem óvakodik, 
menthetetlenül banálissá válik, mint te az imént. 
Cak az igazság nem banális. És az igazság, ezt 
jegyezd meg, sose általános, hanem mindig a 
legszigorúbban konkrét. Igen, igen, igen.

— Mit jelent ez a sok igen?
— Többek között a nevemet — válaszolt az 

angyal; a türelmetlen fogoly nem hozta ki türel
méből. — Az Igen angyala vagyok. Ideje meg
tanulnod, hogy az Igennek is van angyala. Az 
Igen angyalának semmi köze türelemhez, és 
semmi köze sincs türelmetlenséghez. Az Igen 
angyala éppoly kevéssé néz a múltba, mint a 
jövőbe. Az Igen angyala tudja, hogy nincs múlt 
és nincs jövő. Csak jelen van. A pillanatnak je
lene, melyben melletted állok. A következő pil
lanat csak éppúgy jelen, mint ez. A jelen örök, 
egy és oszthatatlan. Az élet nem múltból, jelen
ből és jövőből tevődik össze, hanem jelen pilla
natok egymásmellettisége, csak jelen, mindig 
újra jelen való. Az Igen angyala nem áll szóba 
a Reménnyel, mely a jövőbe néz, sem a Kétségbe
eséssel, mely valamiféle elmúlt erőben hisz. Az 
Igen angyala tudja, hogy csak a jelen van, és 
minden jelenre igent mond. Az Igen angyala 
nem ismeri a várakozást, melynek jegyében 
ezer és ezer pillanat szent jelenje üresen, poz- 
dorjaként hull ki az életből. Nincs pillanat, 
mely csak arra volna jó, hogy mint átjáróház 
két utcát, összekössön múltat és jövőt. Ez a pil
lanat, ez a mai, türelmetlen fogoly, semmivel 
se kevésbé egyetlen, mint az, amelyiktől te, 
mivelhogy még nincs itt, csodát vársz. Mikor 
nem voltál fogoly, vajon hány napodnak adtad 
oda magad egészen, hiánytalanul, nem-türelmet



lenül? Hány várakozásban el nem szalasztott 
napodra tekinthetsz vissza? Nem szeretem azo
kat, akik mindig úton vannak az időben. Az én 
barátaim azok a magvak, melyeket ko<pár szik
lákra szór a szél. Nem várnak újabb viharra. Ott, 
ahol vannak, csírázni akarnak, meggyökerezni, 
lomibosodni, és újabb magokat bízni a testvér 
szélre. Mindenütt van jelen, és nagyobbat sose 
kaphatsz, mint amit mindig kapsz: jelen lehetsz. 
Igen, igen, igen.

— Van-e valami, ami szentebb, mint a rab tü
relmetlensége?

— Van, ami szentebb. A szívósság. Az, mely 
sziklából is táplálékot szív. Igenis, bár rab vagy, 
elébe mehetsz, elébe röpülhetsz a szabadulás órá
jának, ha e r ő s e n  megállsz ott, ahol vagy. 
Erősen, tehát félelem nélkül, erősen, tehát nem 
a napok múlását várva, hanem minden napnak 
életet, tartalmat — erőt adva. Egy hónap, egy év, 
évek, melyekben nem tettél mást, mint vártad, 
hogy elmúljanak! Tékozló vagy. Nincs ember 
olyan szegény, akinek nem volna eltékozolhatat- 
lan adni valója. Minden pillanatod, mégis, üresen 
és éhesen rád vár és rád néz, s te, ahelyett, hogy 
a szemükbe néznél, elnézel fölöttük, a távolba, 
ahonnan a jövőt várod, mint aki szerelmese ér
kezésére vár. A szerelmesed pedig itt van. A jövő 
nem más, csak jelen.

— De fogoly vagyok, rongy a sárban, és a sza
badulás napját várom, a napot, amikor majd sza
badságommal együtt. . .

így akart felelni a fogoly, de torkán akadt a 
kiáltás, s csak halkan szólt: — Szigorú vagy te, 
angyal, Igennek angyala. Szigorú és részvéttelen.

— Mint az az isten, ki nem teremtett múltat 
és holnapot, csak jelent, s megszentelt minden 
percet az Igen angyalában, aki én vagyok — hal
lotta a fogoly. S a fogoly felemeli fejét, hogy



szemébe nézzen a szigorú és részvételen, a rette
netes angyalnak, de semmit se lát, csak a könyör
telenül hegyek mögé bukó napot.

Megint elmúlt egy nap. És csend van, mint 
mikor sírba tesznek valakit, akit senki sem sze
retett.



AEGIDIUS ÚTRA KELÉSE

Abban az időben — körülbelül száz évvel az
után, hogy a vitéz hidalgo, Ignatio y Loyola 
Pamplona vára ostrománál mindkét lábára sú
lyosan megsebesülvén, betegágyán az isteni tu
dományok felé fordítva figyelmét, sok hányat
tatás és viszály után megalapította a jézus
társaságbeli atyák rendjét —, a XVII. század 
első felében sokan voltak a nevezett szerzetes- 
rend tagjai között, kik Friedrich Spee von Lan- 
genfeld páternél tekintélyesebbek, híresebbek, 
tudományban is nagyobb nevüek lettek, de hit
ben ennél a Frigyes páternél aligha volt egy is 
állhatatosabb.

S a protestánsok — valamint minden, a római 
egyháztól elszakadt felekezet — számára ebben 
az időben nem volt gyűlöletesebb név, mint 
Frigyes páter rendjének neve.

Nem kellett ehhez a gyűlölethez a rend száz
éves történetének emléke. Mindjárt, amikor a 
jezsuiták rendje megjelent a világban, minden
kinek, ki ellensége volt az egyháznak, elégnél 
több oka volt az ellenszenvre az, hogy a rend a 
Pireneusok mögül, az inkvizíciónak, II. Fülöp és 
Álba hercegnek hazájából származott és külde
tett ki a harcos egyház szolgálatára. Fejedelmek 
udvarát, diplomaták termeit, ismeretlen, messzi 
népek földjét, sőt hadseregek táborkarát is hi



hetetlen gyorsasággal és mozgékonysággal száll
ták meg ennek a mindenüvé elhatoló új ármá- 
diának titokzatos bajnokai, és mindenütt egy
ségesen, egyetlen céllal: a római egyház dicső
ségét, befolyását, hatalmát magasra emelni, ki
terjeszteni a világ minden trónja és minden népe 
fölé.

Frigyes páter a tudomány művelésével ké
szült kivenni a nagy harcból a maga részét, de 
amint más szolgálatra rendelték, odahagyta a 
szíve szerint való oktatói munkát, a nagy hírű 
kölni egyetemet; életrajzírói ennek az esemény
nek dátumát is feljegyezték.

1624-ben történt, hogy Lajos bajor fejedelem 
kívánságára a protestánsok térítésére Pader- 
bornba küldték. Frigyes páter nem vitt magával 
Paderbornba más segédet vagy segítséget, csak 
az ő hitét és igazságához való akaratának erejét. 
És rajta nyilvánvaló lett, hogy a jó szív egy
magában is erőssé teheti ugyan az embert, és ha 
az ember mögött táborok és fegyveres seregek 
állnak, szavának súlya táborok és fegyveres 
seregek erejével sokszorozódhatik ugyan, de 
nincs jóság és nincs király, kinek hatalma fölér 
azzal a hatalommal, mely az olyan emberé, ki 
világos fejjel, látásra bátor szemmel néz a vi
lágba, és mégis tud hinni, hinni egyetlen igazság
nak feltétlen és semmiért sem fel nem áldozandó, 
minden más javat meghaladó értékében.

Paderbomban nehéz munka várt Frigyes pá
terre, de senkinek sem volt könnyű — ha csak 
egyszer hallotta is szavát —, hogy elfelejtse, 
nem a szót, hanem az embert, aki mondta. De 
maga a szava sem hasonlított egyik felekezet 
prédikátorainak szavához sem. Nem úgy prédi
kált az eretnekek ellen, mint ahogy az eretne
kek papjai Róma ellen. Nem gyalázta az eret
nekeket, nem szított gyűlöletet ellenük. Nem is 
prédikált úgy, mint a korabeli katolikus papok,



akik ha nem hirdettek gyűlöletet a heretikusok 
ellen, akkor prédikációikban mindenféle apró, 
földi gondokkal bíbelődték, és nemegyszer, csak
hogy lékössék hallgatóik sok oldalról ostromolt, 
lanyhuló figyelmét, szívesen szőttek bele prédi
kációikba tréfás fordulatokat, s gyakran, nép
szerűséget hajhászva, az akkori ízlésnek meg
felelő sikamlós történetekkel is fűszerezték elő
adásaikat. Nem volt ő a fizetett prédikátorok 
közül való se, kik zsoldjukat akarják meg
szolgálni. Ügy beszélt, mint akiben felsőbb hata
lom szított tüzet, és beszélnie kell, mert az el
hallgatott szó égetné. Az ő prédikációinak külö
nös belső erőt, megsebezhetetlen szárnyakat 
adott, hogy nem két ellenséges emberi párt közül 
az egyik oltalmára és a másik elpusztítására állt 
ki, hanem mintha nem is emberek ellen küzdött 
volna, hanem minden élőnek ellensége, a Sötét
ség, az Ellenség ellen, a világos Istennek nevé
ben hívott, emelkedett, szállt tiszta magassá
gokba.

Ha Frigyes páter a sátán nevét kimondta, ak
kor — noha nem volt öblös a hangja, és inkább 
halkan beszélt, magában a nagy templomban is 
úgy, mintha kis szobában volna — a sátán neve 
az ő ajkán nem gondolat nélkül elejtett szó volt, 
hanem komor, legfőbb, félelmes ellenséget idé
zett fel vele. A szentegyház az üdvösség egyet
len biztosítéka és forrása a földön, s nincs más 
kőszikla, csak a római egyház, melyen meg kell 
törnie a sátán hatalmának, és most ez a kőszikla 
van veszélyben. Ha pedig magáról Lutherről, 
újrakeresztelkedőkről, huszitákról beszélt, ezt 
inkább valami szelíd részvéttel, mint haragos 
hanggal tette, mert ezek az ő szemében csak út
vesztett árvák, a lelkeket zsákmányló Ellenség 
elvakított áldozatai voltak, s csaknem mentegette 
őket, mondván, hogy soha, mióta a világ áll, nem 
volt oly nehéz az embernek a megtalált, ki



nyilatkoztatott igazság mellett megmaradnia, 
mint most, a fejvesztett keresés idejében, mert 
soha, amiéta a világ áll, nem volt a sátán olyan 
hatalmas, mint ezekben az időkben. Nem azért, 
mert végeláthatatlanul tart a háború, s nem 
azért, mert szegények és gazdagok között véres 
a gyűlölet — ez mindig volt —, hanem azért 
nem volt a sátán soha olyan hatalmas, mint 
most, mert sikerült a megbotránkozás italával 
lerészegítenie és a romlás útvesztőibe vinnie kü
lönösen a jókat és még a legjobbakat is.

Nem szektákról, nem felekezetekről, nem or
szágokról beszélt; nem tudott más ellenségről, 
csak egyről: a sátánról, ennek pedig csak egy az 
ellensége, a gyűlöltje: a római egyház. Látomásos 
panorámát tárt a szemek elé: az idők kezdetétől 
fogva küzd ez a két ellenség egymással, és az 
ördög kifogyhatatlanul leleményes: mindig új 
lobogók, új jelszavak alatt idézi fel a harcot, s 
csak az elvakultak nem látják, hogy mindenki, 
ki az egyházon kívül áll és gyűjt sereget, a sá
tán láthatatlan lobogója alatt küzd. A római 
császárok hiába üldözték az egyházat, Konstantin 
császárban a világi hatalomnak le kellett bo
rulnia az isteni előtt, hogy ne a test a léleknek, 
hanem méltóképpen a lélek legyen a testnek ura; 
de Konstantinnak ez a lebomlása nem volt 
őszinte, nem a lélekért, hanem a saját hatalmá
ért történt. Ettől az időtől fogva változatlanul 
tart a lélek küzdelme a testtel, az egyházé azzal 
a világi hatalommal, mely önmagát istenítve, a 
maga erejére támaszkodva a maga külön céljai
ért akarja folytatni útját; ez az a harc, mely 
hosszú századokon át tartott a német császárok 
és a római egyház között; a császárok oldalán 
álltak a hatalom, a fegyverek, a fejedelmek 
érdekei, és mégis minden fegyver megerőtlenült 
az egyház Istentől rendelt és oltalmazott szent
ségén. És mikor a sátán látta, hogy nem boldo



gul a kapzsi, öncélú világi hatalommal, mert a 
jók, az igazak, a hívők tántoríthatatlanul minden 
üdvöt csak az Üdvözítőnek örök céljára rendelt 
egyházától várnak, akkor a sátán magába az 
egyházba férkőzött be, gyenge emberek, rossz 
emberek is kerültek a pápai székbe és a pápai 
szék kömyülállói közé, és még a jóknak, a hívők
nek is meg kellett tántorodniuk, mert már ott 
sem, az egyházban sem találtak rá az isteni tisz
taságra, és sokan kétségbeestek hitükben. Meg- 
hcmályosodott szemmel keresték, és nem látták 
az isteni rendeltetésben mindenkor érinthetetlen 
szent és örök egyházat; megtagadva Rómát, azt 
hitték, így szállnak szembe a sátánnal — és a 
sátán a markába nevetett.

Aki Rómát megtagadja, őbelé karol bele, és 
a sátán uszított, rágalmazott, búj tóga tott. És akik 
az ördögöt látták az egyház fölött elhatalma
sodni, az ördög segítségével akarták az ördögöt 
kiűzni. Az ördög a markába nevethetett: mivel 
okolják meg, mit gondolnak közben, neki mind
egy volt, neki csak az kellett, hogy az egyház 
ellen induljon fel az emberek serege, és már ta
lán látta az ő idejét, mikor a kereszt szent jele 
eltűnik a városok utcáiról és a falvak útjairól; 
mikor az isteninek egyetlen, látható letétemé
nyese, az egyház, úgy tűnik el a föld színéről, 
mint a kivénhedt ember fejéből az emlékezet, 
és osak erőtlen szekták, egymásra acsarkodó né
pek, fosztogató hadseregek tapossák a földet, és 
nem lesz semmi időtlen, szentséges hatalom, mely 
létezésével is szüntelen emlékeztet: a föld az 
égért van, és egy akol, egy pásztor, béke az 
Isten akarata s az ember rendeltetése.

De mi történt azokkal, kik úgy akarták az 
ördögöt kiűzni, hogy az egyház ellen fordultak? 
Bizton igaz, voltak köztük sokan, kik úgy vél
tek legegyenesebben Isten karjába futhatni, de 
ehelyett, a valóságban, kapzsi, az egyház szent
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célokat szolgáló javaira, a kolostorokra és kin
cseikre, a szent alapítványokra éhes világi feje
delmekkel és főurakkal ébredtek egy ágyban. 
Nem vették észre mindjárt tévedésüket. Nem is 
volt könnyű észrevenni. Mert íme, a testi szem 
előtt csak két tábor látszik: az egyik oldalon az 
egyház nyílt ellenségei, a másik oldalon az egy
ház, ennek azonban örök fényét múló, de förtel
mes betegségek homály osították el; e között a 
két tábor között még az erősek is fejvesztve fut
kosnak. Nincs értelem, mely itt eligazodhat, és 
megóvhat attól, hogy a legbecsületesebb szán
dékú futásunknak is ne az legyen a vége,, hogy 
az ördög karjaiban, későn találjunk magunkra.

Csak egy itt a segítség: a hit. Csak ez ment
het meg a botránkozásban való megrészegedés- 
től, csak ez adhat bátorságot Istenhez. „Bátor
ságot Istenhez” — ezt a szót különösen szerette, 
és sokszor és mindág megkülönböztetett hang
súllyal mondta ki Frigyes páter —, bátorságot 
Isten és örök szava mellett kitartani: ez  az a 
kőszikla, melyen nem vesznek erőt a pokol 
kapui.

így és hasonlóképpen prédikált a piactéren 
összegyűlt embereknek és a templomban össze
gyűltöknek. Akár egyesekhez szólt, alkár tömegek 
hallgatták, mindig egyazon buzgóság tüzében.

Templombeli hallgatói között gyanakodva, 
nem-jót várva, sőt eleve ellenséges indulattal 
jelent meg egy Aegidius nevű, szent Domonkos 
rendjéből való szerzetes.

Az ellenséges indulat nem személy szerint 
Frigyes pátert, hanem a jezsuitát illette; a 
domonkosrendi szerzetesek féltékenyen nézték a 
jezsuiták rendjének terjeszkedő hatalmát, mely 
különösen azóta, hogy XV. Gergely pápa Loyolát 
szentté avatta, az egyházban korlátlanná vált.

Valamikor szent Domonkos szent rendjének 
nem kellett senkire se féltékenynek lennie; mi



kor alapítója Dél-Franciaországban az eretnek 
albigenseket térítette, s mikor később az egyete
meken Oxfordtól Bolognáig a nagy tanultságú 
prédikáló barátok, a skolasztika nagy mesterei 
tanítottak, és Kölnben Albertus Magnus és 
Aquinói Tamás hirdették az evangélium bölcses
ségét, biztos kézzel emelve ki még az elsüllyedt 
pogány ókor kincseit is, hogy megszentelve őket 
az evangélium bölcsességével, azok is helyet kap
janak az egyetemes keresztény szellem nagy 
templomában, akkor mindenki, akármelyik rend
hez tartozott is, hacsak az egyház hü fia volt, 
testvére volt Krisztusban a dominikánusoknak.

De akkor mások voltak maguk a dominikánu
sok is; még nem voltak birtokaik, szegény kol
duló barátokként járták be a világot, és vándo
roltak országról országra, tanulva és tanítva az 
igazságot.

Aegidius már csak éppen hogy hírét, nevét 
hallotta néhány ilyen rendjebeli tudós skolasz
tikusnak. Tanulatlan volt, s természeténél fogva 
szenvedélyes és türelmetlen. S nem is volt alkal
ma, hogy szélesebb világ- és emberismeretre 
tegyen szert. Nem látott még mást a világból, 
mint Kölnt — az pedig már hosszú ideje nem 
volt a régi — és Paderbornt; ide a magister pro
vinciális ugyanazért küldte ki, mint amiért Fri
gyes páter is odaérkezett. Ellentétben a sima és 
simulékony jövevény jezsuitával, Aegidius még 
a katolikusok között sem volt soha népszerű. S 
nem is lehetett. Egész lényében volt valami sötét 
és szilaj konokság, amit szögletes, a paraszti 
származását eláruló viselkedése csak még szem- 
beötlőbbé tett. Teljesen hiányzott belőle az, 
amivel meg lehet fogni az emberek szívét; indu
latos volt a végletekig, és dühbe borult egész 
teste-lelke, ha csak beszélt is azokról, kik mást 
hittek, mint ő.

Mikor először hallgatta meg Frigyes pátert,



aki finom mozdulatokkal és noha alig volt nála 
pár évvel idősebb — nem lehetett több harminc 
évesnél —, úgy beszélt mégis az emberekhez, 
mintha mindenkinek idősebb, megértő és szelí
den megbocsátó bátyja volna, Aegidius, fehér 
szerzetesi ruhájában is> eleven paraszti bizalmat
lansággal nézett a jezsuitára, a gazdag nemesre. 
De azért legközelebbi prédikációjára is pontosan 
elment — és ő maga aznaptól kezdve, hogy Fri
gyes páter megérkezett, nem prédikált többé 
Paderbomban.

Haragból történt, hogy nem prédikált. Az 
emberekre haragudott, amiért mind nagyobb 
számban gyűltek a szép, kék szemű jezsuita 
prédikációira, akiről még az is kitudódott, hogy 
Luther módjára német versekben énekel Isten
hez; az emberek, mint a légy az édességet, úgy 
szálldosták körül az új lelkiatyát.

Aegidius pedig tudta magáról, hogy ő keserű 
— ámde sajátságosán őt is lenyűgözte az új 
ember és az új ember szava; különbözött tőle a 
páter, gyökeresen más volt, mint ő. S mikor már 
Frigyes páternek több prédikációját hallgatta 
végig, megerősödött a gyanúja, hogy az új térítő: 
titkos eretnek, ő  maga, Aegidius, ugyan soha 
egyetlen sort se olvasott Luthertől, se más eret
nektől, s azon, amit ezeknek a tanításaként itt is, 
ott is hallott, nem is akart gondolkodni, mert ezt 
bűnnek tartotta; s ha Rómából visszatérő szerze
tesek a pápai udvarról, az ottani életről, csel
szövésekről, hitetlenségről ijesztő, elképesztő 
történetekkel tértek vissza, s őneki ezek a hírek 
a fülébe jutottak, és megdöbbenten gondolkodott 
el rajtuk — a következő pillanatban minden 
ezen való gondolkodást kísértésnek érzett, és 
imába menekült előle. És hogy jól tette, ha így 
tett, abban csak megerősítette a gyakori tapasz
talat, hogy ugyanazok, kik ezekkel a hírekkel 
jártak-keltek, s kik ezt meg azt hibáztatták az



egyházban, hamarosan vagy később pártütők 
lettek, és megszegve esküjüket, nemcsak a refor
mátorokhoz álltak, hanem meg is házasodtak, és 
fennhangon gyalázva az Istennek szentelt szer
zetesi szüzességet és szegénységi fogadalmat, 
gyermekeket nemzettek, vagyont gyűjtöttek, és 
nemegyszer nyílt istentagadókká lettek, vagy — 
s nem egy ilyet látott — volt, aki az újrakeresz- 
telkedők közé állt, tagadva a szentségeket, a 
misét, az Űr testének átváltozását, mindent. Ez 
a tapasztalat őt csak arra tanította, hogy rettegve 
nézzen a romlás útjára, melyen, látta, nincsen 
megállás.

Nemcsak a dominikánusok, de a padérborni 
világi papok sem nézték jó szemmel Frigyes 
pátert. Híre járt, hogy az ellenreformáció győ
zelme óta állásuktól felfüggesztett protestáns 
papokkal is társalkodik. Beszélték, hogy éppen 
egy ilyen felfüggesztett protestáns pap le akarta 
szúrni egy este a jezsuitát, az izmos páter azon
ban kicsavarta az orvul támadó ember kezéből a 
tőrt, és továbbment, miután a letepert embernek 
visszaadta a kezéből kicsavart fegyvert — 
továbbment, és támadóját fel se jelentette. Ez 
különösen felkeltette ellene a világi papok harag
ját, mert azoknak még kínosan élt emlékeze
tükben az idő, mikor a protestánsok voltak az 
urak a városban, s kergették ki őket plébániá
jukból.

Aegidius azonban épp ezért nem tudta elhatá
rozni, hogy többet ne járjon el a jezsuita prédi
kációira, noha veszedelmeseknek tartotta őket, 
szinte félt tőlük. Az ejtette gondolkodóba, hogy 
az ottani világi papok, kiket mindig megvetett, 
mert ismerni vélte őket, és úgy tudta, hogy a 
hasuk az istenük, szintén haragusznak a fárad
hatatlan Frigyes páterre. És Aegidüus tovább is 
eljárt a prédikációkra, noha olyan dolgokat hal
lott ott, hogy csengett tőle a füle.



„Lopók és gyilkosok surrantak be az anya- 
szentegyházba, mondják az elpártolt eretnekek 
— szólt egyszer Frigyes páter. — Nem vitázunk 
veletek, testvérek, s mondjuk, hogy így van. 
Földön áll az egyház, és Krisztus urunknak is 
viaskodnia kellett a sátánnal, míg a földön járt. 
S ha lopók és gyilkosok surrantak volna be az 
anyaszentegyházba, ez a sátán műve volt, ki 
fejedelme a földnek. Ne segítsük őt munkájában 
azzal, hogy mi is felemeljük kezünket az Isten 
és az ő szentjeinek vérén épült szentegyházra. 
Íme, itt az Antikrisztus: nem Luther, nem
Karlstadt, nem Kálvin és nem Zwingli, ha
nem . . . ”

Aegidius a hallgatók mögött állt, mert olyan 
sokan voltak, hogy neki már csak a templom
ajtóban jutott hely. És mikor Frigyes páter a 
prédikációjában ide ért, Aegidius összeszorított 
fogai közül kiszökött a szó, és hangosan, élesen, 
mint a nyíl, röpült a figyelmes hallgatók feje 
fölött a szószéken álló Frigyes páter felé:

— Hanem te!
Az emberek az ajtó felé fordultak. A zömök, 

alacsony Aegidius nem akart elbújni, de a tömeg
ben csak az ő közvetlen szomszédai hallhatták, 
hogy őtőle eredt a szó, és mint ez abban az idő
ben ilyen alkalmakkor — s ilyenek sűrűn fordul
tak elő — történni szokott, ki akarták tuszkolni 
a csendzavarót, mások pártját fogták, de most, 
még mielőtt bekövetkezett volna az ilyenkor szo
kásos felfordulás, minden rendbe jött, mert a 
megzavart prédikátor, ki a magasból látta a 
dominikánust, csak egy pillanatra állt meg beszé
dében, és a csendes hangnál, melyen mindig 
beszélt, annál is csendesebben, fejével bólintva, 
folytatta:

— Igen, hanem én. Én és te és mindenki, aki 
megbotránkozik, és azért, mert emberi gyenge
ség, ármány szeplősítik vagy torzítják el ragyogó



arcát, el akarják hagyni Istentől rendelt édes
anyját; mikor a szentek ültek a pápai székben, 
és mártírok vére sütött az egyház kövei közül, 
nem volt nehéz állhatatosnak maradni. De ha ez 
a ragyogó arc halványabb, beteg, kísértésekkel 
küzd, vagy kísértések áldozata, akkor — el
fussunk-e tőle, szidalmazzuk-e, ahelyett, hogy 
vigasztalnánk, erőt adnánk neki állhatatossá
gunkkal? Íme, itt az Antikrisztus: abban, hogy 
elfutunk tőle, és abban, hogy vannak, akik csak 
önzőn, nyomorult maguk érdekében, hit nélkül 
állnak mellette, míg a szívük ott van, ahol kin
csük: a világban. íme, itt az Antikrisztus, ebben 
az ő szándéka, és így veszítjük el a megváltás 
zálogát, mely az Űr egyháza, az egyetlen látható 
örökkévalót a múló és kísértő árnyakkal teli 
időben. Írva áll, előre kaptuk a figyelmeztetést 
a gondos, az értünk vérző és aggódó Krisztustól, 
írva áll, hogy a jók is meg fognak tántorodni, és 
nem mint fenyegetés, inkább mint könyörgés — 
Isten könyörög az embernek! —: ne hagyjátok 
magatokat eltéríteni az én aklomtól, ha a sátán 
meg is vakítana benneteket, és fületek farkas
üvöltést is hallana ott, hol a valóságban a jó 
pásztor szíve verése él. Álljatok meg a farkas 
mellett félelem nélkül, hittel, hogy nem csal
hattalak meg benneteket, ki vérem adtam érte
tek, mikor rámutattam: íme a pásztor, aki legel
teti az én juhaimat. Írva áll pedig ez eképpen: 
„ E r i t e n i m  t u n c  t r i b u l a t i o  ma g n a ,  
q u a l i s n o n  f ű i t  ab i n i t i o  m u n d i . . .  
T u n c  s i q u i s  v o b i s  d i x e r i t :  E c c e
h i c  es t  C h r i s t u s  a ut  i l l i c :  n o l i t e  
c r e d e r e . . .  E c c e  p r a e d i x i  v o b i s . ”* És

* „Mert lészen akkor nagy nyomorúság, mlnémfl nem 
volt a világ kezdetétől fogva ez ideig. . .  Akkor ha valaki 
ezt mondja néktek: Íme itt vagyon Krisztus vagy amott, 
ne higgyétek . .  . Imé eleve megmondottam néktek . . 
Máté 24.



mégis, mikor úgy kell vérnek és gyűlöletnek e 
szörnyű világában a Krisztus, mégis elnéptele
nedik a Krisztus egyháza, és rejtekházakban és 
pusztákban, szektákban és új földeken keresik 
lelkűk szabadulását a megtévelyedett szoronga- 
tottak :„E cce  p r a e d i x i  v o b i s  si  e r g o  
d i x e r i n t  v o b i s ,  e c c e  in d e s e r t o  
est, n o l i t e  e x i r e ;  e c c e  in p e n e s  
t r a l i b u s ,  n o l i t e  c r e d e r e . . .  E c c e  
p r a e d i x i  v o b i  s.”**

Ezt a prédikációt Aegidius nem hallgatta 
végig; Frigyes páter, szokása szerint, lefordította 
az evangéliumi citátumokat, mielőtt tovább 
beszélt volna, Aegidius pedig szó nélkül meg
fordult, és elment, a templomban szorongó 
hívőkre vissza se nézve.

Ekkor már kevésbé érdekelte Frigyes páter 
személye, de annál nyugtalanabb lett saját maga 
miatt. Lehetetlennek érezte, hogy prédikáljon; 
egyszerre nem tudta, hogy mit hirdessen. Minden 
összekavarodott előtte. Egyébként nehéz járású 
gondolatai kezdtek maguktól új, ismeretlen 
irányba sodródni, s ha örvénylésükben el akart 
igazodni, csak még mélyebben gázolt bele a zűr
zavarba. Néha már olyan gondolatok támadtak 
rá, amiktől elsápadt. Ilyenkor akaratlanul, ké
sőbb azonban tudatosan Frigyes páter szavával 
tartotta magában a lelket: Istenhez való bátor
ságért imádkozott Istenhez, hogy ne hagyja el
veszni a rejtélyek közt és a fegyverek lármájá
ban, mikor annyi tábor hirdette, hogy övé az 
igazság, és mi ndl en  tábor zászlaján bűnök 
foltja, mocska, még magán a római egyházén is ez 
az utóbbi volt az, minek felismerése elől most 
már hasztalan menekült; értette és mégse tudta

** „Imé eleve megmondottam néktek. Azért ha azt 
mondják néktek: imé a pusztában vagyon: ne menjetek 
ki, Imé a rejtekházakban: ne higgyétek . . . Imé eleve meg
mondottam néktek.” hráté 24.



megérteni azt, amit a jezsuita prédikált. Frigyes 
páter ellen különben a provinciálishoz sűrűn 
mentek a feljelentések az egyház mai állapotát 
illető nyilatkozatai miatt; ellenséges papok azt is 
tudni vélték, hogy ezek a feljelentések nem vol
tak hatástalanok.

Aegidius azonban sokáig nem ment el ezután 
a jezsuita prédikációira, mert jómaga is tudta, 
hogy fél. A hitét féltette a térítőtől. Akármilye
nek is lőttek volna a körülmények, ez a vigasz
talan, belső sötétség neki elviselhetetlen lett 
volna; hát még ebben az időben, mikor az ese
mények a világban egymást érték, és valahová 
állni kellett, valahol kellett Istennek szolgálni. 
Az ilyen természetű döntésre nincs haladék, és 
Aegidius, aki eddig mindig hitt, gyakorolható, 
hirdethető hit nélkül mit kezdjen az élettel?

Rossz hírek jártak már jó ideje, rosszak a kato
likusokra. A protestáns unió nem riadt vissza a 
törökkel való szövetségtől sem — a császár 
ellenségével, a porta pártfogoltjával, a protes
táns Bethlen Gáborral szövetkezett. A katoliku
sok nagy reménye, II. Ferdinánd császár, úgy 
látszott, hiába kapta VIII. Kelemen pápa áldását, 
hiába zarándokolt Lorettóba a Szűzanyához, a 
cseh utraquisták — legalábbis ez a hír járta — 
Bécs városáig jöttek előre, és kicsibe múlt, hogy 
maga a császár is nem esett az elszánt lázadó 
eretnekek kezébe.

Minden, ami történt, személyes szörnyű sür
getés volt, hozzá intézett felszólítás, hogy kive
gye részét a jóért való harcból. „Te, Isten — 
imádkozott Aegidius —, mért nem adtál belém 
tüzet, s ami tűz bennem volt, mért hagytad ki
aludni? Íme, csak hamu van a tűz helyén és 
sötétség. Mit hirdessek?”

Sokszor gondolt már rá, hogy felkeresi Frigyes 
pátert. Néhányszor el is határozta, de ez az el
határozás soká nem vált tetté. Végül mégis



győzött a nagyobb szükség, hogy megint szer
zetessé, valamiképp megint egész emberré 
váljon.

II.

E napon nem ment ugyan be a templomba, 
csak a templom körül ólálkodott, de ott megvárta 
a pátert, és összeszedve magát, odalépett hozzá. 
Kiderült, hogy Frigyes páter látásból emlékszik 
rá, mint szorgalmas hallgatójára a poderborni 
templomiban. S ha nem is mondta, de bizonyára 
emlékezett rá már a botrányos közbeszólása 
miatt is. A nyájas és készséges pappal Aegidius 
a maga nyers módján közölte, hogy lelki taná
csért jött. Ez a nyerseség ebben az esetben szán
dékolt is volt. Arra kellett, hogy enyhítse vagy 
legalábbis elleplezze, hogy ő mennyire védtelenül 
van ennek a mindig egyenletesen nyugodt em
bernek kiszolgáltatva. De alig pár perc után a 
kiszolgáltatottságnak félős érzését különös mó
don mintegy elfelejtette, és a beszélgetésük 
egyáltalán nem úgy folyt, mint ahogy azt 
Aegidius előre elképzelte. Egész másképp történt.

Mintha két régi ismerős jött volna össze, végre, 
komoly beszélgetésre, valamiről, amiről régóta 
gondolkodtak egymás tudtával, és most elmond
ják egymásnak. És a régi ismerősökből új bará
tok lettek. Barátok, ha nem is abban az értelem
ben, ahogy az világban élő emberek közt szokás, 
de taláin elválaszthatatlanabbul: az egyik hitt, és 
a másiknak élet-halál kérdése volt, hogy higgyen 
ennek a hitnek őszinteségében, hogy részesüljön 
ebben a hitben. A rajongásuk és az érzés, hogy 
kell egy szent ügynek lenni, mely drágább min
dennél, mely nélkül az ember csak az esztelen 
állatok módján élhet, s csak a langyosak útján,



s csak elkárhozhat, ez a meggyőződés közös volt 
mindkettőjükben.

Ezzel a találkozással kezdődtek Aegidius éle
tének legboldogabb napjai, ámbár ő akkor azt 
hitte, hogy most éli élete legnagyobb, legször- 
nyübb belső harcait. Azért vélte úgy, merthogy 
megnyílt az eltorlaszolt kapu, melyet eddig 
félelemben és rettegésben őrzött, a gondolatok 
kapuja, a tóduló kétségeké és kérdéseké, úgy 
érezte magát, mint aki halhatatlan szörnnyel 
harcol, minduntalan új, sőt nagyobb erőben fel
támadóval. És ahogy igaz, hogy Frigyes páter 
nélkül soha nem került volna sor erre a küzde
lemre, igaz az is, hogy mióta áttörték süket bör
tönüket a kínzó kétségek, lehetetlen lett Aegi
diusnak Frigyes páter nélkül élni, mert nélküle 
nem tudta volna ezt a harcot megvívni. Élete 
egyetlen korszaka volt ez, melyben megkóstol
hatta a gyermekség legnagyobb gyönyörűségét
— épp az, ami őt azelőtt visszataszította, az vált 
most javai kútforrásává. Talált valakit, akivel 
szemben kis gyermekként állt, mint kis gyermek 
öreg emberrel szemben, olyan öreggel, ki min
den kérdést ismert, azokat is, miktől verejték ül 
ki más ember homlokára, és ő szilárd szelídség
gel, mintha minden félelem már, mint bejárt 
vándorút, mögötte terülne; minden félelemből
— mint akit a félelmek erdejében már minden 
bozót megpróbált — mindig tudott szabad, igaz, 
lélekemelő kiutat mutatni.

És mégis volt egy kérdés, mellyel Aegidius 
még most sem mert előhozakodni: ha Frigyes 
páter is úgy látja, hogy sok az igazság abban, 
amit az egyház ellenségei mondanak, nem kelle- 
ne-e mindenekelőtt, még az egyház akarata 
ellenére is, követelni, hogy hozzáfogjanak az 
egyházban a reformokhoz.

Félt attól, hogy erre nem kaphat olyan fele
letet, mely megnyugtatja, és mintegy előrelátó



sejtelemmel félt attól, hogy mi lesz akkor vele, 
nem személyével, hanem az életével, az erejével, 
az akarattal, mely szolgálni akart.

Világi értelemben vett barátság nem is lett 
köztük soha, s különösen ez időben személyes 
ügyeik köztük szóba sem kerülhettek. Talán ez 
jobbára Aegidiuson múlott; neki egész élete for
gott kockán, és ilyenkor a részletek megszűnnek 
élni. Az események is gondoskodtak róla, hogy 
csak a nagy kérdések, az egész életről való dön
tés szükségessége maradjon előtérben.

Frigyes páter helytelenítette, hogy Aegidius 
még nem olvasott semmit Luthertől: ismerni kell 
az ellenség harci eszközeit és csatasorait. Ezért 
esténként Luthert olvasták. Aegidius úgy érezte 
magát, mint aki legtitkosabb gondolatainak és 
legfélelmesebb ellenségének ad találkát. Sosem 
merte volna ezt, ha nem támaszkodhatik Frigyes 
páterre és arra az isteninek tetsző erőre, mellyel 
ez az ember a világban élt. Ámbár Frigyes 
páternek könnyebb volt, mint Aegicftusnak; mert 
Frigyes páter cselekedett, tett, küzdött, de 
Aegidius, aki — hacsak hitét visszakapta volna 
— egymagában hadseregeket tudott volna szét
verni, legalábbis így érezte — Aegidius épp 
abban az időben bénult meg, állt tétován a zász
lók között, mikor a harc a világban életre- 
halálra élesedni készült.

Ég a ház — ezt kiabálja fülébe minden, és ő 
csak töpreng és néz. Azok közé, akik a ház pusz
tulására esküdtek, kik a tüzet szítják, nem állhat 
be, hiszen az egyházon kívül nincs élet, nincs 
ház, nincs levegő, nincs üdv, csak százféle hazát- 
lanság. Ne nem tudta, miit csináljon, mert noha 
az egyetlen lakható, egyetlen lehetséges élet
hajlék égett, ahhoz, hogy oltásra, ellenségei 
elűzésére siessen, a régi hit, az elveszett kellett 
volna, hogy az ellenségeket gonoszaknak, elve-



temedetteknek lássa. S ezt már nem bírta. Sok 
mindent, amit azok hibáztattak, ő már nem 
tudott megvédelmezni. A nagy-nagy ház pedig 
javában égett, és határozni kellett; nyomorékja 
lenni a kilátástalan tétlenségnek, a felelet nélküli 
kérdéseknek, mikor szinte minden csöpp vérével 
hallja, hogy hősök uitán kiált, igazságért jajdul 
egy minden ízében kínnal teli, tanácstalan világ, 
mikor már biztos hírek jönnek, hogy a látóhatá
ron új ellenség készülődik harcba, olyan új ellen
ség, akit csak ostobák kicsinyelhetnek le.

Aegidius szenvedett.
A svéd király, Gusztáv Adolf, azt beszélték, 

nagy sereggel készül a protestánsok segítségére. 
És egy különös, furcsa, mások előtt tán eszelős
nek látszó gondolat egészen befészkelte magát 
Aegidius agyába: az, hogy a világ legfontosabb 
dolgai közül való, hogy ő, csupasz egy ember, 
Aegidius, döntsön valamely cselekedet mellett, 
találjon tábort, melyet magáénak vallhat. Mintha 
az ő cselekedetén fordulna meg, hogy az egy
mással küzdő célok közül melyiké lesz a győ 
zelem. így forgott körben, mert ugyanez a 
gondolat — ez az eszelősen megrögzött gondolat 
az ő felelősségéről — nehézzé, kimondhatatlan 
nehézzé tette a döntést. És ekkor — a svéd csa
patok kardvágás nélkül léptek német földre, és 
egyetlen diadalmenetben törtek mindig előbbre, 
városról városra — elérkezett az idő, mikor 
Aegidiusnak nem lehetett tovább várnia.

Frigyes páter, mintha nem először hallotta 
volna Aegidius kérdését, egyáltalán nem látszott 
meglepettnek. S ahelyett, hogy közvetlenül felelt 
volna, arról beszélt Aegidiusnak, amit Rómában 
látott, a pápai udvarban; elmondta, hogy ott a 
püspökségeket és egyházi méltóságokat kapzsi 
udvaroncok pénzért árulják, és egyéni szentségre, 
érdemre való tekintet nélkül annak adják, ki 
legtöbbet fizet érte. A huszáros szakállú V. Pál



pápa idejében járt Rómában. Látta magát a 
pápát is egy alkalommal, az épp akkor elkészült 
Szent Péter-templomban. Ügy járt ott körül, 
mint egy uralkodó, ki bevonul birodalmába. Ez 
utóbbit nem mondta rosszallóan. A római új 
nemesekről, kik a pápától címeket és kincseket 
harácsoltak össze, utálattal beszélt ugyan, de 
azokról is higgadtan. És mindenről szenvedély- 
telenül, csak épp komolyan. Aegidiusnak úgy 
tűnt, hogy egy-egy halvány mosoly is megjelenik 
néha az arcán, mintha barátságosan, de őrajta, 
Aegidiuson mosolyogna; ez inkább jólesett neki, 
mert Frigyes páterben, ha egyébként látható 
jelét nem is mutatta, kíméletlenül világos szavai 
ellenére is sok gyengédség volt.

Aegidius azért fordulhatott hozzá minden kér
déssel, mert Frigyes páter sohasem akarta ravasz 
kitéréssel olcsón lerázni egy-egy kérdés terhét, 
sőt még jobban is kiélezte, mint maga Aegidius. 
Most is még tovább beszélt: az ingolstadti jezsui
táktól, kik a császár tanítói voltak, hallotta, hogy 
a császár, kinél buzgóbb katolikus még nem ült 
a trónon, nem is régen bizalmasan panaszkodott 
nekik, hogy a pápa őszentsége megáldotta őt 
ugyan, és imádkozik is a császári fegyverek győ
zelméért, mely egy az egyház győzelmével, de 
másrészt ugyanez a pápa mint világi fejedelem 
az ő fejedelemsége alá tartozó olasz tartományok 
miatt titokban fél a császár teljes győzelmétől; 
és a francia főpapság, ezt tudva, a maga orszá
gában üldözi ugyan az eretnekséget, de a császár 
ellenségeit, a német protestánsokat, a pápa hall
gatólagos jóváhagyásával, hathatósan támogatja.

Aegddáus most már nem akart tovább semmit 
sem hallani. Kirúgta maga alól a széket, és 
valami olyat mormogott, hogy falják fel egymást, 
dögöljenek mind rakásra.

Frigyes páter nem tartóztatta, késő este volt 
már. Aegidius elment, de másnap reggel ott állt



a templomban, ahol Frigyes páter prédikált, és 
a prédikáció után, mint először is, a templom
kapuban várta meg, és mindjárt az első lépésnél, 
amint kikerültek az emberek közül, meg
kérdezte:

— Hogy tud így prédikálni, mikor előző este 
épp az ellenkezőjét beszélte? Hát nem hiszi azt, 
amit a templomban mond?

Aegidius soha életében nem tudta elfelejteni a 
nyílt és tiszta tekintetet, mellyel erre a kérdésre 
a feléje forduló arcból a két szem ránézett. Csak 
egy rövid, mégis egész életére felejthetetlen pil
lantás volt.

— De hiszem, minden szavam hiszem — 
mondta aztán egyszerűen, a szokott, kissé mo
noton hangján. — Csak nem tudom magamnak 
megkönnyíteni a hitet. És ez felesleges is. Nekem 
nem kellenek hozzá a földön látható szeplőtlen 
istenek, hogy az egy, láthatatlan, makulátlan 
Istenben és egyházának örök rendeltetésében 
hinni tudjak. Nincs aközött semmi ellentmondás, 
amit ma prédikáltam, és amit tegnap beszéltünk.

Aegidius még sose látta közelről a háborút. 
Frigyes páter csaknem fél évig járt Wallenstein 
csapataival; nincs az az ellenség, mely kegyetle
nebbé prédái jón országot, városokat és falvakat, 
mint ezek a csapatok. És ő mégis ott maradt 
köztük, velük, és imádkozott a győzelmükért.

— Ez is ellentmondás? — kérdezte Aegidiust.
És már megint úgy beszélt, mint valami jó

testvérbátya a gyerekhez, gyengéden, rákövet- 
kezendőkért előlegezett, előrelátó részvéttel. 
Csak úgy közbe, látszólag véletlenül, hozzá is 
tette a kérdéshez a megjegyzést, hogy előbb- 
utóbb Aegidiusnak is meg kell néznie a saját két 
szemével közelről a világot; anélkül azonban, 
hogy e megjegyzésnél elidőzött volna, folytatta 
az előző nap abbamaradt beszélgetésüket. Csak 
a saját vesztét készíti elő az, aki a háborúban



angyalok és ördögök közötti harcot akar látni. 
A császár és a katolikus liga között éppúgy dúl 
a féltékenység, mint a protestáns fejedelmek 
között. Közönséges, rút hatalomféltés volt, semmi 
más, hogy a bátor, okos, hitbuzgó bajor Lajost 
a kalandor Wallensteinnal cserélte fel. Csak a 
bitangoknak volna kétséges a választás, ha ebben 
a harcban az egyik oldalon földi érdekek mocs
kától szűzen lobogna a zászló, a másik oldalon 
pedig körmeivel lesben állna a kapzsiság és a 
vad világiasság. De épp az a sátánnak a csel
fogása, hogy a szent zászlót is a maga árnyéká
ban álló emberek kezébe adta, hogy ezzel tánto
rítsa meg az igazakat, tévessze meg az okosakat, 
a jókat pedig a maguk legjobb szándékainak 
segítségével csalja lépre: a kétségbeesés szek
táiba, melyek abban egyek, hogy tagadják, hogy 
látható, mindenkinek közvetíthető szentségek 
birtokosaként Isten oltalmában áll a földön a 
megváltás intézménye, az egyház.

Frigyes páter Lutherről is mesélt. Még gyerek
korában hallott róla az apjától. Az épp Witten- 
bergában járt a fejedelemnél, mikor Luther a 
pápai dekretálékat nyilvánosan megégette a 
piacon.

Aegidius nem ezt akarta most hallani, feleletet 
akart kapni, és ehelyett csak bizonyítékokat 
kapott arra, hogy kérdése mennyire megokolt.

Frigyes páter is elhallgatott, csak mikor föl
értek napvilágos szobájába, melyet a falon, az 
ágy fölött egyetlen kereszt díszített, akkor az 
ajtót maguk mögött betéve, leültette Aegidiust, 
és megállt előtte. Szemét Aegidiusról le nem 
véve, halkan beszélni kezdett.

— Luther Isten helyett fejedelmeket tett a 
föld urává. A világból kitessékelte Istent, a vilá
got világi hatalom lelkiismeretére bízta. Ez az 
ember, erre a fejem adom, kétségbeesésben halt 
meg, mert tulajdon két szemével kellett látnia,



mivé válik a világi élet, ha mindenkinek az 
egyéni lelkiismeretére bízzák, nem pedig a világ
nak elrendelt kormányzójára és őrére, az egy
házra.

Frigyes páter közelebb hajolt Aegidiushoz, 
jobb karjával vállára támaszkodott, és a hangja 
melegen, majdnem ünnepélyesen csengett, hi
szen vallomást készült tenni. Aegidius érezte ezt, 
és nem nézett föl.

— Én nem VIII. Orbán pápáért — mondta 
Frigyes páter — és nem II. Ferdinándért, s nem 
is Gusztáv Adolf ellen álltam be a sorba, hanem 
egyedül és csakis a s a n c t a  e c c l e s i a  
c a t h o l i c á é r t ,  azoknak a sacramentumok- 
nak az őréért, melyek a földi embert az éggel 
összekötik; mely egyetlen képviselője a földön 
az univerzálisnak, és épp azért nem szabad most 
még beszélni sem reformról, mert ennek a köve
telésnek nevében keltek fel az ellenségek, 
keletkeztek szekták. Ha az egyház az ördög 
kezébe kerülne is ma, a legszömyübb és elkép
zelhetetlen gazságok fészkévé is válna: küzdeni 
kell érte és hinni benne, mert annak az ecclesia 
catholicának a szent teste ő, melynek örökkévaló 
feje Krisztus. Ehhez az edényhez nem szabad 
hozzáérni, ha ma akármi volna is benne, mert 
ha ez az edény széttörik, Isten koronája törik 
szét, és a világ mocsaraiba fulladunk szerteszét 
folyva mind. Az egyháznak állnia kell, és győznie 
kell. Győznie mindenáron, és ha győzött, és a 
világ minden fejedelme, királya, császára már 
csak árnyék, mely fölött egyetlen uralkodó az 
Isten pásztora, ha már a földön csak egyetlen 
királyi korona lesz, nem barbár uralkodók erő
szakosságait hamis fénnyel mentő, hanem Isten 
kezéből kikerült és Isten leikétől fénylő és az 
egész földet békével és szeretettel besugárzó 
glória: akkor majd eljön a reformok ideje, akkor 
a béke és szeretet egyháza háborítatlanul tökéle-
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tesedhetik egészen istenivé, akkor a testet fenyí- 
tefli, ápolni, gyógyítani lehet majd, hogy egészen 
áthassa a fej szelleme: Krisztusé. De most a meg
maradásért és uralomért kell harcolni.

Frigyes páter már előbb levette kezét Aegidius 
válláról, és most hallgatott. Tekintete Aegidius- 
ról a szoba falára függesztett kereszt felé fordult, 
és aztán nyugtalanul siklott tovább anélkül, hogy 
valahol megállapodni tudott volna.

— Ezzel minden! elmondtam neked, amit én 
tudok, minden tudásomat — folytatta aztán 
majdnem szárazon. — Ennél többet nem tudok, 
és most rajtad a sor, hogy utadra menj.

Aegidius megértette. Nem lehetett egy moz
dulat, egy szó sem, mely kiegészíthette volna azt, 
amit egymásnak elmondtak. Kibeszélgették ma
gukat. Frigyes páter háttal állt hozzá, az 
ablaknál.

Aegidius még egyszer körülnézett a szobában. 
Ebbe a szobába többé nem jön vissza, ezt érezte.

Kint az utcán egy kicsit álldogált még a ház 
előtt, és aztán elindult; nem hazafelé, hanem ki 
a városból, hosszú útra. A város kapuján fel
indulás nélkül lépett ki. Más azt mondta volna, 
hogy Aegidius elhagyta a békés Paderbomt, és 
ezekben a háborús időkben nekiment a bizony
talannak; Aegidius azonban úgy érezte, hogy 
maga mögött hagyott mindent, ami bizonytalan. 
És akármily idegen, küzdelmes és valóban bi
zonytalan életnek ment elébe, nem fenyegethette, 
egy percre sem félemlíthette meg semmi elkép
zelés. Sebezhetetlen új élettel felöltözöttnek 
érezte magáit, és egymagában is oly erősnek, 
hogy még csak bátorítania sem kellett magát.



Magdeburg városa lett Aegidius életében a 
következő stáció. A magdeburgi érsekség egész 
területe már a császáriak kezében volt, csak 
maga az érseki székváros állt még; nyakas, gaz
dag polgárainak és jól épített bástyafaladnak 
ellenállása megtörhetetlennek látszott. Itt két 
évvel ezelőtt magának Wallensteinnak is csúfo
san kudarcot kellett vallania; az eretnek várost 
körülzáró pápista csapatok nem tudtak egy 
lépéssel se előbbre jutni, és miután minden eről
ködés, fenyegetődzés hiábavalónak mutatkozott, 
elvonultak a vár alól. Most pedig, mikor híre 
jött, hogy Gusztáv Adolf csapatai megvetették 
lábukat Pommerániában, a város a védekező 
ellentállást nyílt támadó háborúval cserélte föl; 
számítva a közeli svéd segítségre, ki akarta 
verni a pápista ellenséget a fönnhatósága alatt 
álló minden városiból és faluból, az egykori érsek
ség egész területéről.

Aegidius a rend főnökénél kieszközölte, hogy 
kiküldje őt a császári csapatokhoz, Haliéba.

Odaérkezése napján jött a hír, hogy a közeli 
érseki székvárosban nagy dolgok történtek. Azt 
beszélték, hogy a brandenburgi herceg — kit 
épp azért, mert az érsekségre tört, birodalmi 
átok sújtott — a svéd győzelmek hírére álru
hában visszalopódzott a városba, és a tanáesurak 
az ő szava után indulva fegyveres szövetségre 
léptek a svéd királlyal; nyomban meg is kezdték 
a fegyverkezést és katonák toborzását a kör
nyéken táborozó pápisták, a császáriak ellen.

Aegidáus mindjárt érkezése órájában, mielőtt 
még a parancsnoknál jelentkezett volna, kiment 
a katonák közé, akik a folyó partján táboroztak. 
Tavaszi szél fújt már, s a nagy vízen a csillogó 
jégtáblák össze-összekoccanva töredeztek. Fe



hér dominikánus csuhája utat nyitott neki, 
senki fel nem tartóztatta. Az emberek nyelvét „ 
nem értette meg, horvátul beszéltek, egy-egy 
spanyol szó is megütötte fülét, a hosszú szál 
vallonokat messziről megismerte — német szó
val csak káromkodtak a katonák. A nagy lárma 
és a sokszínű ruha, az itt-ott vitázó, verekedő 
legények nem zavarták meg nyugalmában. 
Egyelőre nem akart egyebet, mint körülnézni, 
hogy azután tudjon miről beszélni az emberek
hez. Itt is, ott is köpönyegek voltak a földre 
terítve, mindegyiken három-négy katona tér
delt, előrehajló testtel, és hadonászva, kiabálva 
kockát pörgetett, pénzt csörgetett, civódott. Kö
rülöttük markotányoslányok sivalkodtak, kar
jukon kosárral a játékosok közelében ácsorogva, 
hogy ott a helyszínen egy-egy icce bort kimér
hessenek a jókedvű szerencséseknek. A katonák 
ilyen alkalommal aztán csíptek is egyet a kor
sót emelő lányon.

Aegidius Paderbornban is sokszor látta a 
templomtéren a kockaasztalt körülálló embere
ket. Ott is előfordult, hogy kisebb kocódásokból 
hangos, heves összeszólalkozás lett; hogy a játé
kosok, ha nagyon kihevültek, hajba kaptak, és 
nemegyszer súlyos sebeket is osztottak, ha vala
kit rajtakaptak, hogy olyan kockával játszik, 
mely csalafintán úgy van készítve, hogy a gaz
dája akarata szenint essen. Ott is látta a játé
kosok közelében ólálkodó zsidókat, amint egy- 
egy nyereménytárgyra alkudtak, vagy a kabát
ját vették meg annak, kinek már nem volt más 
eljátszanivalója, de még egyszer szerencsét 
akart próbálni.

Ami itt, Halléban különös volt: az a nyelv
zavar és a sok sötét arc, amely nyitott szájjal, 
az alsó fogsora fölé húzott alsó ajakkal s vissza
szorított lélegzettel hajolt a kocka fölé. Látott 
egy katonát, ki úgy ki volt melegedve, hogy



ingujjra vetkőzött, de míg a kabátját vetette, 
dülledt szemét a pergő kockáról le nem vette. 
Nevetés, szitok. Egy piros nadrágos, fekete 
szemű horvát minden kockafordulónál a nagy, 
lelógó bajuszába kapaszkodott, és valósággal fel- 
üvöltött.

Aegidius idegennek érezte magát. Csúnya volt, 
rossz volt, amit érzett: mintha állatok heverő 
teste közt emelgetné lábát. Csak egy alak tűnt 
másképp a szemébe, egy nagyon sovány, ron
gyos legény, kinek a csizmája elöl csupa folt és 
lyuk volt, de fene nagy, rozsdás sarkantyú pen
gett a sarkán, az oldalán pedig nehéz kard, 
földig érő, és majdnem akkora, mint maga az 
ember. Mintha néha ez az ember is figyelmesen 
nézte volna őt — ebben szintén kivétel volt a 
többiek között, kik Aegidius megjelenésére rá 
se hederítettek. Ez az ember oldalt állt, nem 
vegyült el a csoportokba, és valahányszor tekin
tete a dominikánuséval találkozott, zavartan 
kapott vöröses szakállához, míg ajka körül va
lami gúnyos, öntelt mosoly csillant, s ez sehogy 
sem volt összhangban nagyon is siralmas, majd
nem bolondos külsejével.

Aegidius beszédbe elegyedett vele. Erre innen 
is, onnan is előkerültek ácsorgó katonák, s egy
mást könyökükkel böködve, nagyokat haho- 
tázva, hol őt, hol a furcsa vitézt méregették 
szemükkel. A furcsa vitéz pedig, amint sokan 
lettek a bámészok, elhallgatott, és úgy tett, 
mintha nem hallaná a hozzá intézett kérdése
ket. Karját összefonva állt, és elhatározott gőggeJ 
nézett el messzire, túl mindenki feje fölött. Az 
összesereglett katonák — egyik a másik szavába 
vágva — elmesélték Aegidiusnak a Salamon 
históriáját — mert így hívták a furcsa vitézt.

Harácsolásra ment ki egy húsz főnyi csapat 
lent, Szászországban egy faluba, ott szedték fel 
a szerencsétlen flótást. Akkoriban mindenáron



kellett új katona, éspedig minél több; aki szép
szerivel nem akart menni, azt kötéllel vitték. 
Hogy Salamonnak könnyebb legyen megválnia 
szülőföldjétől, felgyújtották a vityillóját. De 
még akkor se akaródzott neki. Kisült, hogy vala
mi szektához tartozik, olyanokhoz, akik újra 
megkeresztelkednek; akkor kapta a Salamon ne
vet, amikor ebbe belépett. Az asszonya — mert 
az is volt, meg gyereke is — sírt, mikor emberét 
megkötözték, de — mesélték a vitézek — gyor
san elhallgattatták.

— Megöltétek — szólt közbe a Salamon nevű 
vitéz; de mikor Aegidius erre hátrakapta fejét, 
hogy ránézzen, Salamon arca megint a régi ki
fejezéssel nézett el a katonák és mindenki feje 
fölött.

A katonák nevettek, és lármásan magyaráz- 
gatták a barátnak, hogy és mint történt.

— De ez nem sírt — mesélték, Salamonra 
mutatva —, hanem prédikálni kezdett, ó , hogy 
az ördög tépné ki a nyelvét, micsoda káromláso
kat mondott! Hogy a Krisztus nem Isten, hogy 
a szentháromságban nincs három személy, hogy 
a bűn Istentől van, és hogy az Űr testének vétele 
bálványozás.

— Ez semmi! — kiabált valaki közbe, aki ek
kor ért oda. — Azt is mondja, hogy az Isten 
pokolra juttat mindenkit, aki katonának csap fel.

Nyilván ez volt az, ami leginkább mulattatta 
a vitézeket. Ennek a meggyőződésének köszön
hette Salamon, hogy ráadták a rongyos csizmát 
a nagy sarkantyúval, s hogy odakötötték olda
lára a fene nagy kardot — majd gondoskodnak 
ők a vitéz Salamon lelkiüdvéről!

Salamon, mint aki se lát, se hall, továbbra is 
mozdulatlanul állt. Egy öreg katona, aki eddig 
hallgatott, megveregette a vállát:

— Majd beleszöksz te is, öcsém! Eleinte nem 
smakkol persze, jobb otthon, az asszony mellett;



de meglásd, három hónap, és nem ismersz ma
gadra!

Pár lépéssel odább az egyik kockázó társa
ság ökölre ment. A katonák figyelme odaterelő
dött, s lassanként eloldalogtak, elhagyták Sala
mont, és mentek. Űj mulatságok után, ki erre, 
ki arra.

Aegidius, makor egyedül maradtak, meg
mondta Salamonnak, hol lakik, és megkérdezte, 
nem akarna-e másnap eljönni hozzá.

— Mivégből? — kérdezte Salamon sajátságos, 
gúnyosan fennhéjázó arckifejezésével.

— Hátha valamiben segítségedre lehetnék — 
igyekezett rábeszélni Aegidius.

— Testi jókat nem kell Istentől kémünk — 
mondta az ember méltóságoskodó komolyság
gal, és sarkon fordult, faképnél hagyva Aegi- 
diust.

Így, hátulról még nevetségesebb alak volt; 
valóságos farsangi magkara. Minden lépésnél 
nagyot csendült a sarkantyúja. Aegidius még 
egyszer utánaszólt:

— Hallod-e, úgy sincs más dolgod, csak gyere 
el!

Salamon megfordult, egész barátságos lett az 
arca, mikor rábólintott, hogy hát jó, mégis 
elmegy majd.

Aegidius másnap mégse láthatta magánál. 
Nem az ő és nem Salamon hibájából, hanem 
azért, mert azon az éjszakán váratlanul sok 
minden történt.

Aegidius még aznap este jelentkezett a város 
parancsnokánál. Az a dominikánust barátságta
lanul fogadta. Mért küldenek a nyakára feles
leges és hasznavehetetlen embereket; akárki 
küldte is — megmondta nyersen —, egy csöp
pet sem örül a szerencsének. Még a katonáinak 
sem tud élelmet és szállást biztosítani. Honnét 
legyen a városban mit enni, mikor körös-körül



az egész környék lakatlan pusztasággá lett, s 
csak csoportba verődött kóbor kutyák és dög
evő madarak maradtak még életben.

Mikor Aegidius a táboron keresztül vissza
indult a városba, a csillagos, hideg estében egy, 
a folyó közelében a földön fekvő emberben rá
ismert Salamonra. Most nem állták körül inger- 
kedő és csúfolkodó vitézek, hátán feküdt, és 
talán az égre nézett; talán észre is vette őt, csak 
úgy akart tenni, mintha nem látná.

— Mondd csak — állt meg előtte Aegidius —, 
igaz az, amit a katonák eretnekségedről beszél
nek?

— Amit azok beszélnek, az nem lehet igaz, 
mert az állatban nincs igazság, ezek meg a ba
romnál is tudatlanabbak.

— Te pedig büszke vagy, és az nem kedves 
Isten előtt.

— Büszke? Ezek bolondnak tartanak. Lehet 
büszkének is tartani az igazt, aki nem közöskö
dik a részegekkel és latrokkal. Én nem félek. 
Ezek nem tudnak olvasni, de én tudok, és én . . .

Salamon felkönyökölt, nagyot fújt, és állát 
tenyerére támasztva, így, hason fekve nézett fel 
Aegidiusra, és folytatta:

— Én hallgatok.
— Mi lett a gyerekeiddel?
Salamon nem válaszolt, felemelte karját, és 

odamutatott egy távolabbi tábortűzre, hol a kö
rül ülő vitézeket mezítlábas gyerekek nevettet
ték. Némelyik valami zeneszerszámmal cinco- 
gott, másik bukfenceket vetett; ki hogy tudta, 
igyekeztek a vitézeket mulattatni.

— Itt is, ott is felszednek egy-egy odadobott 
csontot, márna így élnek a gyerekék. Isten dolga 
— tette hozzá kurtán, és megint leheveredett. 
Aegidius hallotta, hogy vacog a hidegben.

— Hát nem igaz, hogy tagadod az úrvacsorát?
— A törvényt ugyan nem kell hirdetni, de



ha annyira kíváncsi, hát olvassa el akárki az 
evangéliumot, ahogy én is elolvastam, meg az 
apám is, és benne megtalálja a feleletet.

Salamon tudákos hangon citált egy szerinte 
idevágó passzust, miközben jobb kezével erősen 
vakaródzoft lapockája körül.

— Ebből meglátszik, hogy a kenyeret az úr
vacsorának idején nem mondotta Jézus az ő tes
tének, se példálózva, se közönségesen, azaz sem
miképp, hanem csak az ő emberi testét mutatta 
a tanítványainak.

— Talán Stancarusnak valami követője taní
tott téged ilyenekre? — kérdezte Aegidius.

— Nem a\ Az apám, pedig csak közönséges 
paraszt volt, éppúgy, mint én. ö t meg nem földi 
embernek és nem a világi tudománynak, hanem 
az úr Krisztusnak egy követője tanította, ki már 
a többi választottal együtt az üdvözültek között 
dicséri az Urat. Magyar földről való ember volt, 
mesélte az apám, de onnan el kellett bujdosnia. 
Arany Tamásnak hítták. A végén aztán mégis 
visszament hazájába, megemlékezvén arról, 
hogy mindenkinek ott kell maradni szolgálat
ban, hová az Űr helyezte.

Aegidius le akart telepedni hosszabb beszél
getésre, de Salamon megint szófukar lett. Aegi- 
dlius megkérdezte, nem akarna-e most vele jönni, 
adhatna neki egy takarót.

— Akarok menni, de nem most akarok menni 
— válaszolt Salamon. — Minden szándékot egy 
kicsit Istennél kell hagyni, hogy ideje legyen 
ott felmelegednie; nem jó a „tüstént” , mert Is
tennek is időt kell hagyni, hátha másképp 
akarja.

Salamon kavicsot hajított a dallamos egy
hangúsággal zúgó folyóvízbe. A víz magasra 
fröccsent.

— Ez sincsen Isten akarata nélkül — morfon
dírozott Salamon, és oldalt feküdt. Ezzel is lát



ható jelét adva, hogy most nincs kedve a domi
nikánussal tovább beszélgetni.

— Legalább ha a takaróért eljönnél most, 
vagy. . .  elhozzam neked? — szólalt meg Aegi- 
diius.

Kezdte már rosszkedvvel nézni ezt a furcsa 
lényt, kiről nem tudta, vajon csakugyan bo- 
lond-e, vagy pedig veszedelmesen megátalko
dott eretnek.

— Nem kell — mondta a vitéz, és a lábával 
is türelmetlen mozdulatot tett, úgyhogy meg- 
pendült a sarkantyúja, melyről a vidám kato
nák mesélték, hogy amíg Salamon az első tűz
keresztségen át nem esik, egy percre sem lesz 
szabad levetnie. — Valahol mi testi jó vagyon, 
mind ördög, mert elvonzza Istentől az embert, 
ördöggé teszi és elkárhoztatja.

Ezt az utolsó mondatot paposán mondta, mint 
aki könyvből olvas fel. Nevetve intett a kezével.

— Hanem most már este van, térjünk nyugo
vóra.

Aegidius későn ért szállására. Rosszkedvvel 
gondolt erre, a táborban töltött első délután
jára. A katonákról mindig tudta, hogy a hosszas 
háborúban eldurvult emberek; azt is tudta, 
hogy ha a svédeknél jobb zsoldot kapnának, 
szívesen állnának azok szolgálatába; tudta, hogy 
munkától elszokott, kalandos élettől megrontott, 
hidegvérrel rabló és gyilkoló seregek viszik vál
lukon az egyház nagy céljait. Ezt mind tudta, 
és mégis más volt az, hogy valamit ilyennek tu
dott, és más, hogy a két szemével látta.

Ha erre a délutánra visszagondolt, mintha 
valami szennyes áradatot látott volna, melynek 
el kell borítania a földet, hogy — a föld meg
tisztításához végre másfél ezer év után hozzá 
lehessen fogni.

Így gondolta ezt Aegidius, s egyszerre kétsé
ges lett előtte, hogy mit keres ő itt a táborban.



Nem volt ahhoz elég vak és süket, hogy ebben 
a táborban, ezeknek a katonáknak a szeretet- 
ről vagy épp a hitről tudna prédikálni. Mintha 
emlékezetéből kiesett volna valami, és nem 
tudná megtalálni, gondolkodott, kereste a vissza
emlékezés útját; nem elhatározása indokait, 
mert azt tudta, mért jött ide, hanem azt nem 
tudta, hogy mit akart itt végezni. Kik ma élnek, 
ezek az elvadult, „aki bírja, marja’’, dúló töme
gek áldozatok azért a jövendőért, melyben majd 
az egyház a maga hatalmával és tekintélyével 
megint munkát, rendet és békét fog adni a föld 
lakóinak; nem az egyház bűne, hogy ez a rémü- 
letes hekatomba szükségessé vált. Az ilyen Sala- 
mon-szerű lények áldozatok, s légió a számuk. 
Vándor tanítók, szektáriusok, antitrinitáriusok 
még mindig bujkáltak falvakban, városokban, 
noha a reformátusok éppúgy üldözték őket, mint 
a katolikus egyház. Azoknak azonban, akiknek 
jelszavuk a „ r e f o r m a t i o  in c a p i t e  et  
m e m b r i s ” , legkevésbé volt joguk a többi 
szektáriusok üldözésére, hiszen épp az ő mun
kájuk eredménye a szívekben és fejekben dúló 
zűrzavar. Az egyház emberfeletti tekintélye az 
egyetlen segítség, biztosíték, és ők ez ellen emel
ték fel kezüket. Minden mértéktelen kívánság, 
gondolatok minden mosléka, minden önkényes 
szándék elönthette a világot, mert megszakadt 
az egyetlen zsilip.

Aegidius újra és újra átgondolta mindezt és 
minden lehetséges gondolatot. De arra az egy 
kérdésre nem talált feleletet, hogy — mit keres 
ő itt a táborban, mit keressen. Salamont meg
fogták, és kényszerítették, hogy katona legyen; 
ebben nem talált semmi különöset. De ő magá
tól jött ide. Ma körülnézett, egyefc-mást látott, 
hallott. De mit fog tenni holnap, holnapután, 
egy hónapon, egy éven át?

Mennyi minden oktalan kérdéssel állt rnind-



untalan Frigyes páter elé! Csak azt az egyet sose 
jutott eszébe megkérdezni, hogy mit csinált ő, 
mikor Wallenstein csapatainál időzött. Aegidius 
elszégyellte magát, hogy minden gondolata Fri
gyes páternál ér véget, holott az igazat mondta 
az, mikor azt mondta, hogy most már nincs több 
beszélnávalójuk; Aegidius szégyellte magát, 
hogy minden kérdésnél, kétségnél Frigyes páter 
után kap ahelyett, hogy Istenre gondolna a fáradt 
lélek óráiban. Imádkozott, és imáiban megfris
sült lélekkel Istenre bízta minden gondját. És 
mintha Isten meghallgatta volna az ő imáját, 
mintha gondoskodott volna Aegidiusról, és
pedig akképp, hogy levette válláról a kérdést, 
hogy mit tegyen holnap és holnapután és hóna
pokon át. Ez pedig így történt.

A magdeburgiak, kik a svédektől erősítést is 
kaptak, annyira felbátorodtak, hogy egész 
Haliéig merészkedtek. Éjfél már jóval elmúlt, 
miikor Aegidius lövöldözésre, kardcsattogásra 
és vágtató lovak patkódobogására ébredt. Mi
kor az ablakhoz ment, az égő fáklyáik füstjénél 
gomolygó embercsoportokat és menekülő kato
nákat látott. Az övéi, a császáriak futottak.

Aegidius nem ment ki az utcára, mert szer
zetesi ruháját életével fizethette volna meg, csak 
a fogadó kapujába lopódzott ki, és ott tudta meg, 
hogy a magdeburgiak rajtaütöttek a városon. 
A fogadó, melyben Aegidius megszállt, szemben 
volt a templommal, és Aegidius látta, mint dob
ják ki a szentképeket az utcára; a katonák hó
nuk alá szorított elrablott kegyszerekkel rohan
tak ki a templomból. Mintha a magdeburgiak 
tudták volna, hogy győzelmük órái meg vannak 
számlálva; amit bírtak, azt szédületes gyorsan 
szedték össze. A templomtérre már a rablótt 
holmik egész halmazát hordták össze.

Aegidius a fülsiketítő lármában, mely még 
szobájába is követte, nem vett észre magán



semmi kishitű kétségbeesést, ijedelmet, el- 
szörnyedést. Most tehát tudta: így fest közelről 
a háború. Leült az ágya szélére, és várta sorsát. 
A fogadós jó szívvel volt hozzá, és talán meg
tette volna, hogy ad neki valami, a csuháját el
rejtő ruhát. De Aegidiusban az ő esti imája el
határozást érlelt meg: rábízza magát Istenre, 
annak dolga lesz helyette helytállni, és oda
vinni őt, ahova kell, azt tétetni vele, amit kell. 
Pontosan így akarta: nem keresni soha a vesze
delmet, és soha veszedelem elől el nem futni; 
ez volt az ő „Istenhez való bátorsága” .

A protestáns városban tudták, hogy előző nap 
egy dominikánus érkezett; a mesterlegények 
feltörték a fogadó szobáit, őt keresték. Mikor 
fütyköseikkel megjelentek Aegidius szobája aj
tajában, mögöttük a magdeburgi katonák álltak. 
Aegidius fel sem kelt. A katonák mögött egy 
ismerős arc rémlett fel neki. Nem volt ideje 
meggyőződni róla, hogy a fáklyafénynél jól 
lát-e, csakugyan Salamon, a furcsa vitéz áll-e 
ott; mind több ember özönlötte el szobáját, ron
gyos alakok, férfiak, nők, amilyenek minden 
felfordulásnál, hol nagyobb szabású rablásra al
kalom kínálkozik, fel szoktak tűnni; ezek mind
járt az ő utazóládája után kutattak, míg a 
mesterlegények egymásnak az ő városban tett, 
soha el nem hangzott nyilatkozatait magyaráz- 
gatták, és így, vele szemben állva, tanácskoztak 
arról, hogy mitévők legyenek vele. Aegidius 
nézte, mint hányják szét ládáját, és mikor egy 
a kutatók közül breviáriuma után nyúlt, ő ön
kéntelen mozdulattal kapott utána; talán ezt a 
mozdulatát értette félre a közelében álló egyik 
legény, mert ekkor hátulról tompa ütés érte a 
fejét. A szoba forogni kezdett vele, még egy kis 
ideig hallotta a zsivajt, aztán minden hirtelen 
megszűnt.

így felelt meg Isten Aegidius helyett a kér



désre, hogy mit tegyen holnap és holnapután és 
hónapókon át.

Mikor Aegidius magához tért, nem tudta, hol 
van, nem tudta, mióta van ott, ahol van. A saj
gásról, amit a fején érzett, eszébe jutott, ami tör
tént. Azután első gondolata Isten volt. Csak kö
rül kellett néznie, és látta, hogy börtönbe ke
rült, később bejött egy ember is — középkorú 
férfi, az oldalán kard, tekintetében a részvétlen
ség üressége —, ez volt a börtönőre. Tőle tudta 
meg, hogy már nem Halle városában, hanem a 
magdeburgi vártorony börtönében fogoly.

A magdeburgiak Hallet nem tudták megtar
tani. A pápista Pappenheim kergette ki őket. 
Aegidiust a visszavonulók magukkal hozták, 
túsznak tartják itt a császáriak kezébe került 
két protestáns tanácsúrért. Aegidius semmit se 
kérdezett, és talán épp ez a hallgatása ingerelte 
őrét, hogy beszéljen. Elmondta azt is, hogy a pro
testáns tanácsurakat, kiket akkor fogtak el a 
császáriak, mikor azok a környékbeli parasztok 
között a hosszú ostromra felkészülő Magdeburg- 
nak katonákat toboroztak, hír szerint már ki is 
végezték, és hogy ő, Aegidius, aligha kerülte 
volna el azok sorsát, ha a svédek nem vetik 
közbe magukat. A börtönőr azokról a kisszámú 
svédekről beszélt, kiket a svéd király Falken- 
berg vezetésével Magdeburgha küldött, hogy a 
harcra készülő városban hozzáértő katona is 
legyen, Aegidius azonban azt hitte, hogy maga 
a svéd király már egész Magdeburgig nyomult 
előre.

— Hát már Magdeburgban vannak? — kiál
tott fel. Nem gondolt rá, hogy protestáns város
ban van, melyet a császáriak zárnak körül, s 
hogy egy ilyen városban neki a börtönőr éppúgy 
ellensége életre-halálra, mint a város minden 
más polgára. Ettől fogva a börtönőr megnémult 
és láthatatlanná vált.



És most nehéz napok következtek. A helyiség, 
amely börtönéül szolgált, szűk és sötét volt. 
Csak egész fönt, ahol a torony keskenyedni kez
dett — legalább három méternyi, elérhetetlen 
magasságban — volt egy kis négyszögű vas
rácsos rés, azon jött be sávnyi kis világosság. 
Emberarcot többé itt nem látott, mert az ételt 
is csak az ajtóba faragott kis nyíláson adták be 
neki. A hideget még bírta volna, ha — különö
sen éjszaka — valósággal csontjáig hatolt is, de 
még ennél is inkább gyötörte börtönének bűze, 
mert soha nem nyílt ki az ajtó, mintha csak ezt 
a kárhozatot külön az ő számára eszelték volna 
ki. Éjszakánként, ha az undok bűz és a hideg 
felébresztette, elhatározta, hogy másnap meg 
fogja ragadni a kezet, mely ételét nyújtja be, 
és szólni fog, megkéri, engedjék meg, hadd ta
karíthassa ki tömlöcét. Másnap azonban, mikor 
hallotta a torony falépcsőjén az ismert láb
kopogást, összeszorította fogát, és mikor az ajtó 
kis résén megjelent a porkoláb ismerős keze az 
étellel és a darab kenyérrel, összeszorított fogait 
még összébb harapta, és hallgatott. És amint el
halni hallotta a visszhangzó lépteket, felléleg
zett, örült, hogy úrrá lett magán, és a maga 
szenvedésének megkönnyítéséért nem alázta 
meg magát kéréssel. És megnyugtatta az a tudat, 
hogy megint huszonnégy óráig hiába fogja kí
sérteni a gondolat, hogy méltatlannak mutatkoz
zék a szenvedésre.

Akarta a szenvedést, mert hiszen Halléban 
azon az estén, megalázván magát Isten előtt, 
megvallotta tehetetlenségét, és mint egy kis kö
vet tette magát Isten kezébe: rossz kő, haszon
talan, hajítsd oda, hol szolgálatodra lehet; íme, 
Isten ide hajította, és ő, hacsak egy szót emel 
is magáért, megszegi fogadalmát. És még egy 
gondolat tartotta benne az erőt, talán még in
kább, mint az előbbi: az a tudat, hogy pogányok-



kai van körülvéve. Egy egész, negyvenezer la
kosú városban, ha egy torony tömlöcébe zárva 
is, az igazság egyetlen tudója és hordozója, és 
a szeme előtt a csodásak közt is csodálatra indító 
férfiú lebegett, a nagy bizonyságtévő és térítő 
(a szent zsidó, ki a zsidóktól ötször szenvedett 
negyven-negyven csapást egy-egy híján; ki há
romszor veretett meg vesszővel, egyszer meg- 
köveztetett, háromszor volt a tengeren veszede
lemben hajótörés miatt, éjjel és nappal a mély
ségben, veszedelemben úton, vízen, szárazon 
latrok miatt, veszedelemben nemzetsége, a zsi
dók miatt, veszedelemben a pogányok miatt, ve
szedelemben a városban, veszedelemben a pusz
tában; ki volt fáradságban és nyomorúságban, 
vigyázásokban gyakorta éhezett, szomjazott, böj
tölt gyakorta és hidegségben és meztelenségben; 
ki életében elragadtatott volt a harmadik égig), 
igen, Paulus lebegett a szeme előtt, ki nyavalya- 
törős, beteg testével angyalok erejét felülmúló 
harcot harcolt meg. És ő, az erős testű, ezért a 
szenvedésért zúgolódjon, mutatkozzék gyengé
nek ezek előtt, kik úgyis szívesen látnak minden 
szerzetesben csak gyomrát szerető, semmittevő 
képmutatót? Meg akarta mutatni, hogy ő erős, 
szégyenüljenek meg az ő hitének ellenségei. 
Ámde néha magának is mosolyognia kellett 
maga felett, ha eszébe jutott, hogy ez a bűztől 
és hidegtől való szenvedés csak dadogás nem is 
a nagy, szent Paulus szózatos szenvedéséhez, 
hanem még a szegény, furcsa vitéz Salamonéhoz 
képest is.

Erre a gondolatra megszégyenülten húzta ösz- 
sze magát, és a kőpadlóra rátérdelve, elgyötört 
szívvel imádkozott. Az ima is nehezen ment, 
mert a breviáriumát akkor elvették; nem volt 
semmije, csak a két mosdatlan mocskos keze, 
s ima helyett azt emelte magasba, és jólesett, 
hogy a hideg követ érzi a térde. Legtöbbször



nem is jött gondolat, mit imádkozó szóba foglal
hatott volna, ilyenkor csak némán kulcsolta és 
nyújtotta magasba kezét. Szokatlan volt neki a 
könyv nélkül való áhítatosság.

A hetek események nélkül múltak. Aegidiust 
nem hallgatta ki senki, úgyhogy kétségtelen volt 
előtte, hogy csakugyan túszként tartják itt fogva, 
s ha a protestáns tanácsiurakat, kikről börtönőre 
beszélt, már a császáriak csakugyan meg is öl
ték, őt a város hatalmasai még mindig tartogat
ják, hogy fejére mutatva valami előnyt csikarja
nak ki maguknak. Ahogy múlt az idő, Aegidius 
mind könnyebben viselte el börtönét. Nemcsak 
azért, mert az éjszakák hidege is engedett, s 
mert — mivel parasztfiú volt egykor — irtózás 
nélkül tudta magáról az egereket elkergetni, ha
nem különösképp hozzá is szokott új helyzeté
hez, úgyhogy a napnak járását néha valósággal 
gyorsnak találta, ha erős gondolatok társaságá
ban volt, s a néma imáival megszentelt nappalt 
egyszerre sötétség váltotta föl. A sötétet egyéb
ként sem szerette; ilyenkor gyakran, rossz gon
dolatok és kívánságok kergetőztek benne, mik
kel nem tudott valójában megbirkózni, és a 
legtöbb, mit elért velük szemben, hogy bele
merevedett abba a szó és gondolat nélküli imá
ba, melytől mindig jobbnak, főleg erősebbnek 
érezte magát. Egyszer a keskeny fapadkán ülve 
elaludt, és azt álmodta, hogy szénakazal aljában 
ül, és vele szemben egy barackfa áll, ágait le
húzza a sok nagy, sárga gyümölcs. A nap ragyo
gott a zöld leveleken. És ez az álom, nem tudta 
miért, hosszú napokra szomorúvá tette.

Általában, ha nem is egyetlen, de legfőbb nyo
morúságát álmai okozták, mindaddig, míg egyszer 
egy, későbbi életében is felejthetetlen, titokzatos 
álom meg nem kereste. Természetesen ez az álom 
sem tett volna rá oly mély benyomást, de egyál
talán, hogy az álmaival annyi baja volt, az
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onnan is származott, hogy azelőtt, mielőtt bör
tönbe került, mindig mély, álomtalan alvásban 
volt része, s csak mikor már hosszabb ideje volt 
itt bezárva, kezdődött meg az álmoknak furcsa 
vitustánca. De ennek is majdnem egészen vége 
szakadt azóta a különös álom óta.

Azt álmodta akkor, hogy a kolostorban van, 
és rorátéra hívják a barátokat. Míg a hosszú 
folyosón a kápolna felé siet, az ablakból látja, 
hogy kint mindent vastag hó föd be. A többi 
szerzetes kedélyesen beszélgetve siet el mellette, 
de ő nem szól egy szót sem, és haragszik rájuk, 
mert megszegik a fecsegés tilalmát. A harang 
szól, és ő még jobban siet, de a sötét folyosó 
hosszú, és nem ér még a végére, pedig már alig
hanem el is késett. A beszélgető csoportoknak 
már a végsője is elhaladt mellette, mikor ő 
megáll, és furcsát lát, épp akkor, mikor a ká
polna nyitott ajtajához ér. Benn már tart az 
imádkozás és az ének, és az utolsó csoport is 
átlépte a küszöböt, csak ő nem, és nem tudja 
átlépni, mert a két kitárt tölgyfaajtó között holt
test lóg, kitárt karral, mint a keresztre feszített, 
de a keresztet nem látja, mert a halott karja 
hosszabb a keresztnél, úgyhogy a fa két végéről 
lelóg a keze, a csuklónál pedig alig látható, kis 
fejű szeggel van átütve. Szintén szemébe tűntek, 
a hosszú körmök a lábon és a lecsüngő kézen. 
A kápolnában levőik észreveszik, hogy ő még 
mindig a küszöbön innen áll, és csodálkozó, majd 
bosszús, lapos tekintettel ima közben oda-oda- 
fordítják fejüket feléje. Nem látják a halottat, 
és azt sem, hogy ő nem b í r bemenni a fel
akasztott tetemtől, mely a két tölgyfaajtó között 
a homlokgerendáról csügg alá. Aegidius kétség- 
beesetten emeli fel fejét, és az akasztottnak fe
jén egészen fehér a haj, mint a bárányok gyapja.

Ebben az álomban az volt a sajátságos, hogy 
ha az ablakból látható tél, a folyosó és a ká



polna ajtajában függő alak külön-külön barát
ságtalanul hatott is, valami módon az egész 
álom inkább csodálatos, mint félelmes volt. 
Mint valami, pillanatra fellebbentett fátyol, 
mely titkot tár a szem elé, de a következő pil
lanatban ismét elfedi. És az ember ott áll azzal 
az érzéssel, hogy egy megfoghatatlan s nagy 
jelentőségű látványt látott, de mit, azt nem 
tudja.

Megilletődötten és elfogódott kábulatban ült 
fel Aegidius, hogy hunyt szemmel visszaidézze 
az álmot, és csak ekkor jutott eszébe, hogy az 
álombéli halott úgy tárta ki előtte karját, mint 
Krisztus. Ereklyeként tette el magának ezt az 
álmát, és mindig a várakozásnak egy bizonyos, 
közelebbről meg nem jelölhető érzésével gon
dolt rá.

Így élt már hónapok óta, és később nagynéha 
az őre egy söprűt is beadott, így elviselhetőbbé 
vált itt az élete. Különben kettőjük között csen
des harc fejlődött ki. A börtönőr makacsul egy 
szót sem szólt, és szemmel láthatóan várta, hogy 
Aegidius kérdést intézzen hozzá saját sorsáról, 
hiszen ez lett volna a természetes. Aegidius is 
érezte a néma küzdelemnek ezt a feszültségét, 
de nem esett nehezére megmaradni állhatatos
nak a szótalan tűrésben. Ami rosszat el kellett 
viselnie, úgy érezte, jobbá teszi — úgy tűnt neki, 
hogy most ő is benn van a táborban, mely Isten 
egyházának harcát harcolja, és a maga erejéből 
is bizonyságot szerzett arról magamagának, hogy 
az igazság ereje megtörhetetlen. És ahogy az 
első keresztények éber vigyázásban várták a 
megváltó utolsó ítéletét — „ a z  id ő  k ö z e l  
v a g y o n ” —, úgy várta ő, hogy egyszer az 
eretnekségnek ez a fejetlen világa, mely már 
csak szektákról tud, s amelyet lutheránusok, 
kálvinisták, baptisták, unitáriusok és harminc 
más, egymást gyűlölő szekta hivői dúlnak, ez



a bomlott világ önmagát gyűlölve, saját üressé
gének irtózatára ébresztve,megalázottan hajtson 
fejet a diadalmas, minden ütött sebet akkor 
majd szelíd kézzel begyógyító anyaszentegyház 
előtt. Mert ez az anyaszentegyház még mindág 
erős; még mindig tud olyan férfiakat szent hittel 
éltetni, mint Frigyes páter, még mindig tud csá
szárt és hadseregeket harcba küldeni, és ez az 
erő látszhat gyengülni vagy erősödni, valójá
ban nem változik, mert elpusztíthatatlan, mint 
az igazság, mint az örökkévalóság, mert ez az 
egyház az egyetlen a földön, ami nem kis ország
határokért, nem múlandó trónokért, hanem az 
örökkévaló megvalósulásért, az egész világ felett 
álló Isten egy trónjának megkészítéséért áll és 
küzd.

Mikor egy napon különös zsivaj verődött fel 
hozzá magas tömlöcébe, és nem pillanatnyi, ha
nem tartós és mindig erősödő és csak éjszakán
ként alábbhagyó, ez nem a maga szabadulásának 
reményéért lelkesítette. A torony, mely a város 
egyik bástyáján emelkedik, az ő tömlöcének 
tornya, nem kaphatta a városból azt a biztató, 
mozgalmas, mind erőteljesebb zajt. A városon, 
a falakon kívül a zsivajgó hadak csak a kato
likus ligának, csak a császárnak a csapatai le
hetnek. Ez a gondolat előtte is inkább a vágy 
gyermekének tűnt föl, és mindaddig nem is 
merte másnak tekinteni, míg egyszer csak az 
örökös egyhangú zajból fel nem ordított az 
ágyúk torka. Hosszú, számlálhatatlan sok napok 
óta ez volt az első hang, mely szívét nem a 
maga sorsa, hanem maga az élet miatt újra re
ménnyel fordította a világ felé; csak most vette 
észre, hogy az időben, melyet itt töltött, mekko
rára nőtt a csend, és úgy nézett rá vissza, mint 
az ember, ki sűrű erdőből, melyben napok óta 
úttalan tévelyeg, egyszerre tisztásra ér ki, s csak 
akkor látja meglepődve, hol járt, mekkora erdő



kerekedik a háta mögött, ő  ismerte gyermek
korából az erdőt, a sötét, az úttalan, a sűrű thü- 
ringiai erdőket! Ahogy az első lövést meg
hallotta, s az elsőt követte szünetlen-szakadatlan 
friss egymásutánban dördülés és ropogás és rob
banás, új, friss élet kezdődött őbenne is. Az a 
befelé fúródó néma, meddő istenimádat és min
den itt fogant, élt gondolata, mint vézna gyerek 
a fél kézzel zsákot emelő legény láttán, ámulva 
húzódott félre, sarokba. A torony tömlöcébe a 
falak alól láthatatlanul, de hatalmas hangosan 
hömpölygött feléje a győzelmes, vidám erő; 
Aegidius úgy érezte, hogy megifjodott.

Egy napon más ételt nem adtak be neki, csak 
falat kenyeret, s az is sötétebb színű s még kisebb 
volt a megszokott adagnál. A császáriak gyűrűje 
jól körülzárhatta a várost, és a szűkebbre mért 
táplálék Aegidiusnak a késlekedő győzelem első 
előhírnökét jelentette. A városban már fogytán 
az élelmiszer, legalábbis már takarékoskodniuk 
kell, beosztják. A torony felső kis ablakocskája 
előtt mind sűrűbben cikáztak el a gyújtogató 
tűzgolyók; a lövöldözés mind erősebb lett, még 
éj idején sem szünetelt.

Türelmetlen várakozásban virrasztott, s ha 
néha érezni vélte a torony rengését, ujjongva 
esett térdre; legtöbbször csak hajnalfelé nyomta 
el az álom, s ha ebből az álomból is felriasztotta 
egy különös nagy dörrenés, akkor fülelve, 
várakozástól dobogó szívvel ült fel.

Jött azonban egy reggel, mely csendjével éb
resztette fel.

Fülében még benn zúgott eleven emléke ro
bajnak, dörejnek, fegyverropogásnak, és annál 
halálosabbnak érezte a csendet a józan nappali 
világításban. Mintha minden meghalt volna. 
Dühös könnyek szöktek a szemébe a felrémlő 
gondolatra, hogy a császáriak feladták a har
cot, és elvonultak a város alól.



Börtönőre ezen a napon nemcsak a kezét dugta 
be, mikor ételét beadta, hanem a fejét is, és 
Aegidiusnak úgy tetszett, hogy az ember elége
detten, talán gúnyosan is, mosolyog. Rá tudta 
volna vetni magát erre az emberre, kit ebben a 
pillanatban gyűlölt, mint a diadalmas poklot. De 
— bénította meg hirtelen az eszelős gondolat — 
nem lehet-e, hogy mindazt, amit hetek óta tör
ténni hallott, csak álmodta ma éjjel, éppúgy, 
mint az álmot a barackfáról és a kápolna ajta
jában lógó halottról? Amit itt a toronyban éber 
érzékekkel élt, nem volt valóságosabb, mint 
amit gondolt vagy álmodott; parttalanul, egyetlen 
nagy ködbe merültek el, és úsztak tova az órák. 
Aztán azt gondolta: mégse, nem álmodhatott, 
hiszen kenyere csakugyan az a feltűnően kis 
darab és már színre nem is barna, hanem fekete. 
Mégis, hátha ez is csak álom. A végén már arra 
kellett gondolnia, hogy itt, a hosszú magányos
ságban elvesztette ép eszét. A csend pedig, a 
szörnyű, töretlenül tartott. Mintha az ég zárult 
volna be szeme előtt minden időkre, s fullasztó 
lepellel borítaná be: alig bírt lélegzeni, súlyát 
érezte a tétlen, közömbös csendnek. Ha kis neszt 
hallott vagy képzelt hallani, falhoz szorította 
fülét. Lassan már be is sötétedett, és Aegidius 
most már nem találta félelmesnek a sötétet. Na
gyobb volt a sötétség őbenne, semhogy a külső 
sötétség hathatott volna érzékeire.

Ezen az éjszakán száraz maradt a lelke, áhítat 
legkisebb harmatoseppje se csillogott le rá — 
íme, éjszaka, itt a torony zugában a bolond do
minikánus barát, ki világok erős karú atyjáról, 
lelkek legszentebb szándékait maga uralmának 
fényes diadémjával megkoronázó, mindent egye
sítő egyházról álmodik, álmodott —, kint, a vi
lágban áll a víg csúfolódók széke, vagyont 
gyűjtenek, esznek, isznak és házasodnak, és ha



jön az este, és megtérnek mulatságaikból, békés 
ágyban halálig gondtalanul alszanak.

Hosszú éjszaka volt ez. Hosszabb, mint az idő 
maga és a legmesszebb út; mert időnek végén 
örökkévalóságra, legmesszebb út végén is valami 
házra, városra vár, ki elindul; csak Aegidius 
nem várt semmire. Ingerülten mosolygott ma
gán, mikor újra ágyúk elbődülését hallotta, és 
reszketni érezte maga alatt a földet. Fel se ve
tette fejét, biztosra vette, hogy álmodik. Mikor 
a földindulásos zaj mégsem szűnt, gyanakvó 
szemmel tekintett körül, és akkor látta, hogy 
kint ragyogó reggel van. Nem mert hinni a saját, 
egyre hevesebben dobogó szívének. Már vész
harang kongását hallotta, riongó, őrjöngő féle
lemben félrevert harang zúgását, és még mindig, 
mint a megvert állat, melyet gyönyörűséget 
ígérő, biztató szóval hívnak, szólongatnak vissza, 
habozott. De ha tudata még útját állta is, a füle 
hallott, és a torkából hangok törtek fel. Nap 
sütött, csillogó fénynyaláb a falon, kívülről 
trombitaszó, szakadatlan harangzúgás — mint 
amikor az olthatatlan szomjúság nem remélt, 
váratlanul felbukkanó jó vízre talál, úgy hab
zsolta ő is most a félelmes hangokat, a számára 
láthatatlan ezernyi fegyvercsövet, a vészharan
got, a pokol egész üvöltését szinte szívéhez szo
rítva simogatta. Talán csak az üdvözölhetné 
így az élet harsány jeleit, ki a halálból, a pogány 
alvilág naptalan homályából, szomorú árnyak 
világából egyszerre a földi verőfényben támad 
fel. És Aegidius még mindig félt, hogy nem ál
modik-e csak. A gondolat, hogy az egynapos 
csend a császáriak cselfogása volt, és most, mint 
a félre vert harangok hirdetik, meglepték a vá
rost, bátortalanul lapult a félelem mellett, hogy 
hátha mégiscsak álmodik. És ez a szorongása 
most eszelős dühvé vált.

Régiekről mesélik, hogy segítségüket ki



erőszakolandó, megkorbácsolták bálványaikat. 
Aegidius is így imádkozott most; nem ima, 
birkózás volt ez, és mind vadabb, mert kint is 
mindig vadabb lett az ostrom dühe. Aegidius- 
nak úgy tetszett, mintha ő növelné, mintha az 
ő tomboló imája korbácsolná mindig vadabbá 
a számára láthatatlan, de tapintásig valóságos, 
fel a toronyig dagadó vihart. Aegidiusnak most 
megjött a hangja, most tudott könyv nélkül is 
imádkozva viaskodni. Mnidennek, amit hallott, 
érzett, tett, mindennek a valószerűsége előtte 
annál kétségesebb lett, mennél inkább nőtt 
benne a szenvedély; éreznie kellett, hogy ez az, 
amit eksztázisnak hívnak.

A toronyszoba négy fala közt, a szűk, bűzös 
tömlöcben nem szerzetes, hanem harci zajtól 
megrészegedett, tobzódó katona volt, s ekkor a 
cella ajtaja kinyílt, és csapzottan, színehagyott 
arccal a börtönőre jött be. Aegidius a követke
zőkre később sem tudott pontosan visszaemlé
kezni. Ogy rémlett neki, hogy sírást hall, és 
arra is emlékezett, hogy ő akkor még mindig 
félénken, de mintegy ellenállhatatlanul feltörő 
érzéssel suttogta: „ G l ó r i a ,  g l ó r i a  i n  e x -  
c e l s i s  d e o ! ” És rémlett neki, hogy a börtön- 
őr tőle kér segítséget, családját emlegette. De 
képtelen volt felfogni a szavak értelmét, felfogni, 
mit jelent a nyitott ajtó és a hozzá segítségért 
esedező, különös, nagy szemű és nagy bajuszú 
ember. Olyan mindegy volt neki, hogy ő most 
szabadul a börtönből, hogy tegnapi börtönőre 
fél, asszonyról, gyerekeiről beszél neki; mindaz 
semmit sem jelentett a nagy, fenséges valóság 
mellett, hogy a régi érseki város megszabadult 
a hitetlenek, az eretnekek karmaiból, és német 
földön az egyház egy visszanyert erős vár falai 
között állhatja útját minden ellenségnek. De 
még ez az öröm is csak kábulatban szántott 
végig rajta, mint ahogy csak kábulatban, mint



egy messziről, ködön keresztül látta az előtte 
vacogó embert is, ki a Miasszonyunk templomá
ról beszélt, hogy ott van az ő családja, oda me
nekült — Aegiidius semmit sem érteti abból, amit 
akkor az az ember beszélt, mindezt csak később 
szedte össze, mikor már más szemmel élte em
lékeit.

Nem emlékezett arra sem, hogyan került az 
utcára. Napsütésben, a szokatlan friss levegőtől 
is tán szédülve állt a börtön tornya alatt, a vár
fal mellett. A városiban már a császári csapatok, 
gróf Tilly katonái álltak, és a vár kapuin is 
gróf Tilly katonái özönlöttek, robajjal, mint az 
áradat. Emberek hangja, nyerítő lovak dobogása, 
fegyverek csörgése egyetlen istenítéletes harso
gásban csattogott körülötte. Aegidius maga nem 
tűnt szemébe senkinek; sok szerzetes kísérte a 
császári csapatokat. Anélkül, hogy bárki csak 
egy szót is szólt volna hozzá, állhatott a falnak 
támaszkodva, és nézhette lenyűgözve a bevonuló 
megváltó hadsereget.

IV.

Krónikások pontosan föl jegyezték: az Űr szü
letésének 1631-ik évében, május 10-én történt, 
hogy a gróf Tilly főparancsnoksága alatt álló 
császári csapatok meglepetésszerű rohammal be
vették Magdeburg várát, miután előző napi 
csendes magaviseletükkel sikerült a város pol
gáraival elhitetniük, hogy lemondtak a további 
ostromról, illetve a szándékról, hogy hatalmukba 
kerítsék a várost.

Krónikások jegyezték fel: a városban a sza
badjukra engedett győztes csapatok katonái har
mincezer embert öltek meg, a házaikat tűz pré- 
dálta fel. Az egész, egykor a jólétével hivalkodó



városból csak a szent Mauritius és Katalin tisz
teletére emelt szent emlékű székesegyház, to
vábbá a Miasszonyunkról elnevezett kolostor a 
templommal s azonkívül még csak százharminc 
kisebb épület maradt fenn.

A város pusztulása tehát még a szokott hábo
rús mértéket is fölülmúlta, s a tudós történet
írók a dolog megítélésében két csoportra válnak. 
Akik a katolikus ügyet ettől a vérengző pusztí
tástól tisztára óhajtják mosni, azt állítják, hogy 
nem Tilly csapatai gyújtották fel a várost, ha
nem maguk a magdeburgiak, éspedig fanatikus 
magdeburgi halászlegények, kik így akarták 
megakadályozni, hogy városuk kincseivel a gyű
lölt ellenség gazdaságát gyarapítsák. A protes
táns krónikások ezzel szemben azt mondják, 
nem igaz, hogy magdeburgiak gyújtották fel a 
várost, s hogy Tilly katonái ezen feldühödve 
mészárolták le a város lakóit. Gróf Tilly nyílt 
parancsban szabad kezet adott a csapatoknak, s 
miután azok, amit lehetett, összeraboltak, és 
mindenkit lemészároltak, hogy munkájukat tel
jessé tegyék, s talán azért is, hogy a véres nyo
mokat eltüntessék, még fel is gyújtották a vá
rost, és közben újfajta labdajátékban lelték ked
vüket: miután a tüzet kedvezően befolyásoló szél 
kerekedett, a magasan lobogó lángokba csecse
mőket hajigáltak. Fel van jegyezve az is, hogy 
a Miasszonyunk tiszteletére épült templomban 
többek között ötvenhárom nőszemélyt számlál
tak, kinek a feje — a vallon kardok híres éle 
alatt — teljesen különvált a törzsétől.

A történetírók, de egykorú krónikások sem 
említik mindezekkel a meglehetősen pontos ada
tokkal kapcsolatosan egy Aegidius nevű domi
nikánus barátnak még a nevét sem. Ez termé
szetes is. Ahogy a felgyújtott házakban esetleg 
odaégő, füsttől lángok közé kábult dongót vagy 
talán kalitkástul szénné égett madarat az érté



kék ilyen méretű pusztulásakor senki ember, 
még tán isten se vehet számba, senki sem figyel
hetett föl — se magdeburgi, se császári ember 
— még szempillantásra sem az égő és jajveszé- 
kelő város szűk, görbe utcáin tétlenül imbolygó, 
itt is, ott is feltünedező szennyes fehér csuhás 
dominikánusra.

Részeg katonák már csak a megüszkösödött 
házmaradványok között veszkődhettek zsákmá
nyért, s Aegidius még mindig járta az utcákat, 
melyeket kétoldalt csak fekete korom, félig 
égett gerendák, itt-ott valami nagyobb darab 
el nem égett vastörmelék jelölt.

Aegidius azt gondolta: különös vad álmokkal 
látogatja meg néha Isten az embert — vajon 
van-e álom, amely valószínűtlenebb annál, hogy 
őneki, Aegidiusnak, egyszerre a börtönőre fejé
vel kell találkoznia, véresre mázolt bajuszának 
egyik vége a kövön, a Miasszonyunk tiszteletére 
emelt templom kőpadlóján? Aegidius kérdezte 
magában: ugyan van-e álom, mely valószínűtle
nebb annál, hogy valahol délen, vagy bárhol, 
távoli idegen országokban emberek verődjenek 
seregbe, otthagyva apjukat, anyjukat, testvérü
ket, kedvesüket, feleségüket, gyereküket, jó 
embereiket, templomukat, kedves hajlékukat — 
seregbe verődjenek, és berontsanak egy városba, 
annak lakosait leöldössék, magát a várost fel
égetve, szép, magas házait a föld színével egyen
lővé tegyék.

Aegidius tudta: most ébren van. Nem volt 
pipogya, hogy egy csepp vér láttán elájuljon, s 
ha itt nem is egy csepp vért látott, nem is kis 
csetepatét, nem rendült meg a hite, hiszen tudta, 
hogy az egyház nemegyszer máglyák tüzével is 
jelölte hódító útját, ha szükség volt rá; s ha 
szükség volt rá, épp az ő rendje és rendjének 
szent alapítója bátran állt az első sorba, és vette 
lelkére a kiontott vért.



Aegiđius sem akart rosszabb lenni azoknál, 
mert ahogy ő szemrebbenés nélkül meghalt 
volna, ha kell, az egyházért, rendben levőnek 
találta, hogy az egyházért, mely mellett minden, 
emberélet és világi javak értéke, semmivé tör- 
pül, mások is, s ha kell, világok pusztuljanak. 
Mert mit érnek minden kincsükkel minden vi
lágok, ha megbénul vagy megszűnik létezni az 
egyetlen kar, mely ha ma fegyvert forgat is, 
azért teszi, hogy majd tenyerét mint hatalmas 
kupolát fordítsa világok feje fölé, s így meg
áldva, védő keze alatt Isten egy temploma álljon 
mindenütt széles e földön? Mit ér ez a német 
föld, a világ minden földje, mint termékeny 
szántóföldek, gazdag kikötők, fényes városok e 
nélkül az egy cél nélkül?

Aegidius hite nem ingott meg, sőt épp mikor 
meglátta az embereket ebben a sose látott vé
rengzésben és benne lelt gyönyörűségükkel, ak
kor még erősebb lett hite, hogy kell egy intéz
mény, mely a lelkek fölött álljon, és a becste
len, dögös emberrel az Űr szent testét közvetítse 
hivatott, el nem vitatott fenséggel.

És mégis napokon át olyan érzéssel bolyongott 
a városban, mint Halléban azon az emlékezetes 
hajnalon, mikor fütykössel vágták fejbe, és még 
nem vesztette el teljesen öntudatát, de már össze
folyt a szeme előtt minden. Akkor azonban csak 
pillanatig tartott ez az állapot, nyomban követte 
a teljes eszméletlenség, de most ebben az álla
potban járt, nézett, látott, hallott pokol álmába 
illő hangokat, arcokat. Csak a hitének ereje nem 
hagyta még el, és mindig újra meg tudott ka
paszkodni az egyház hivatásának fényes gondo
latában. És tettereje is volt még, mert mikor a 
katonák a szeme előtt gyötörtek meg egy rejtek
helyéről utcára eibált, rémülettől félholt asz- 
szonyt, akkor egy csoport véletlenül arra lovagló 
tiszthez csatlakozott, kik — ezt a hiteles tényt



már történetírók is feljegyezték — a tábornok
hoz, gróf Tillyhez siettek, hogy jelentést tegye
nek neki, és megkérjék, tiltsa meg a további 
vérengzést a már busásan meglakolt város rom
jai fölött. Ezt mondták azok Aegidiusnak, és 
Aegidius elhitte nekik; német tisztek voltak, a 
katolikus liga tisztjei. Volt köztük azonban egy 
köpcös kis ember, ki bajor kiejtéssel beszélt, az, 
még mielőtt a tábornokhoz értek volna, ki- 
kottyantotta, hogy mi a tulajdonképpeni szán
dékuk a tábornoknál. A város leggazdagabb 
polgárainak életét akarták megmenteni, mert 
azok ennek fejében nagy váltságdíjat ígértek 
nekik. Aegidiust magukkal vitték, mert — mint 
mondták — gróf Tilly különösen tiszteletben 
tartja a dominikánusok rendjét, és az ő közben
járásától segítséget reméltek.

A lovasok egymással nem igen beszélgethet
tek, mert az ember a maga hangját se hallotta. 
Még a tisztek is alig törtek utat lovukkal, mert 
mindenünnen csoportokban hullámzottak elő 
kurjongató katonák tömegei. Itt is, ott is fel
bukkant még egy-egy bukdácsolva menekülő 
alak. Ahogy kiértek a városból, a lovakat meg- 
sarkantyúzták . . .  aztán minden boszorkányos 
gyorsan ment. Gróf Tilly, a generális tudott 
róla, hogy Aegidiust Halléban elfogták, és nem 
volt igaz, amit a börtönőr mondott, hogy a ta
nácsurakat akkor mindjárt kivégezték. Csak 
most, mikor a várost bevették, került rájuk a 
sor, mert különben amazok sem hagyták volna 
Aegidiust életben.

A generális valóban nagy tisztelettel beszélt 
Aegidiusszal, és még részletek iránt is érdeklő
dött, hogy hogyan bántak vele fogságában. J5o- 
vány, kis ember volt, vastag bajusszal, homloka 
alól messzire Iáhaj ló orral; visszataszítóan csú
nya és nyugodt ember. Kalapjáról hosszú, piros 
strucctoll hajlott hátra, és míg beszélt, csak ez



a strucctoll árult el életet, mikor néha egyet- 
egyei moedult. Aegidius nem a hozzá intézett 
kérdésre felelt, hanem a városban történőkről 
beszélt; a generális meghallgatta, de olyan ki
fejezéstelen, közömbös arccal, hogy Aegidiusnak 
torkán akadt a szó. Ily módon egy pillanatra 
csend támadt. A tisztek léptek most elő, akik 
eddig egy lépéssel hátrább álltak. A kis köpcös 
bajor tiszt, aki útközben már beszélt Aegidius
nak erről, listát húzott ki zsebéből, és előadta 
a tisztek kérelmét. A tábornok a szóban forgó 
személyek száma iránt érdeklődött, és amikor 
hallotta, hogy negyven embert óhajtanak ki
vétetni az általános törvény alól, annak az em
bernek a fölényével, akinek nincsenek illúziói, 
megkérdezte kapzsi, vérrel kufárkodó tisztjeitől:

— Önöknek érdeke?
A tisztek tudták, hogy nem azért kérdi tőlük, 

mert kétséges előtte. De nem zavartatva a hideg 
gúnytól, készségesen feleltek a kérdésre:

— Igen.
A generális pár szót írt a listára, a tisztek kö

szönetét mondtak, és otthagyván Aegidiust, el
távoztak.

A parasztházban, ahova a generális beszállá
solta magát, nagy, kovácsolt vasból készült fe
szület függött a falon — azt beszélték, hogy ezt 
gróf Tilly a hadjárat egész ideje alatt maga mel
lett tartja —, és Aegidiusnak eszébe jutott az a 
másik feszület, amelyiket Frigyes páter szobá
jában látott. Ahogy a tisztek el vágtattak, s be
hallatszott a lovak patkódobogása, a generális 
apró, szúrós szeme nyugalommal nézett Aegi- 
diusra.

— Odera-Frankfurtban hatezer katonámat 
verték agyon — szólalt meg száraz hangon, a 
közönynek és fölénynek változatlan kifejezésé
vel. — A mi tisztjeinket és katonáinkat nem



pénzeli a francia király. Nyújtani kell nekik 
valamit.

Aegidius azt felelte, hogy a generális nem 
tudja, mi történt és történik még mindig az egy
kori városban, ő azonban tudja, és ezért kéri, 
adjon parancsot, hogy már elég a megtorlásból. 
A generális elmosolyodott, mikor Aegidius azt 
mondta, hogy ő nem tudja, mi történik a város
ban. Ez a mosoly a vastag bajusz mögött még 
abban a pillanatban el is tűnt, de Aegidius 
észrevette.

— Nem kérdik — kiáltott fel Aegidius —, ka
tolikus vagy eretnek-e. Gyermekeket ölnek.

Aegidius nem folytathatta, mert a generális 
a szavába vágott.

— Nekünk nem szabad az égre nézni, mert 
közben az igaz hit ellenségei hátulról leszúrnak 
bennünket. Nekünk nem szabad könyörületes
nek lenni. Az ellenségnek meg kell tanulnia, 
hogy még a nevünktől is rettegjen. Az Űrtói 
való félelem egyengeti az Űr iránti tisztelet út
ját, mondotta nekem az én lelkiatyám, a jézus
társaságbeli Páter Josephus. Önök imádkozzék 
le fegyvereinkre az Űr áldását, mi pedig majd 
harcolunk, hogy érdemesnek találtassunk az 
önök imájára és az Űr áldására.

A generális semmiképp sem gúnyolódott. Hi
deg maradt az arca, vékony teste mozdulatlan, 
csak a hangja lett erőteljesebb.

— E r r e  áldást imádkozni? — szólt Aegi
dius.

A generális barátságtalan lett. Aegidius be
látta, hogy hibát követett el, mert ezt mégse 
lett volna szabad így kérdeznie.

— Csecsemőket gyilkolnak, nőket előbb meg- 
becstelenítenek, és aztán megölik őket, lehet 
erre kémem az Űr áldását? — ismételte meg 
aztán mégis, és így még élesebben adott hangot 
épp annak az érzésnek, amit magába akart foj



tani. Talán a közvetlenség, mely ebben a tanács
talan felkiáltásban megnyilvánult, vagy valami, 
ami Aegidius arcán látszott, enyhítette meg 
gróf Tillyt, noha még az előbb olyan arcot öl
tött, mint aki már megelégelte a szót.

— Több mint egy hónapig, majdnem hat hé
tig ostromolták a katonáim ezt a várost. El van
nak keseredve. És a jövőt tekintve, higgye el, 
jó példaadás az, ami itt történt — szólalt meg 
újra Tilly, és tekintete figyelmesen, csaknem 
rokonszenwel pihent a dominikánuson. — 
Egyébként holnap a székesegyházban ünnpei 
istentiszteletet tartunk a város bevételének örö
mére. Akkor szándékozom én megjelenni a vá
rosban. Addig hagyjuk a katonáknak!

A generálist tisztek keresték, jelentésekkel 
jöttek. Aegidiusnak mennie kellett. A lovat, 
amit jöttükben alája adtak, a tisztek maguk
kal vitték. Aegidius állt, é6 azt kérdezte magá
tól: hová menjen? A távolból még mindig, ha 
gyéren is, füstfelhők szálltak az ég felé, csak a 
székesegyház nagy tornyai ragyogtak a déli nap
ban. Ez maradt meg Magdeburgból.

De megmaradt-e az ő számára is? Erre a kér
désre nem tudott már megfelelni. Ha szívére 
hallgat, akkor nem megy vissza Magdeburgba, 
mert nem volt ott keresni valója. De hová? És 
mi az, ami elől fut? Frigyes páter megint csak 
azt mondhatná neki, hogy m i n d e n t  meg
mondott, és több szónak közöttük nincs értelme.

Aegidius megemlékezett fogadalmáról, és 
visszafordult, és ment — a magdeburgá székes- 
egyház irányába. De ez nem volt alázat, már- 
már nyílt dac volt. Azt jelentette: uram-isten, 
hadd lám, mire mégy velem, önkínzó dac is 
volt: végignézni. És büszkeség is volt, szégyen 
a szégyentől: megfutni. És mégis elfutott volna, 
mert erején felül valónak érezte a kísértést, és 
mégse tért volna vissza a városba, ha ellen



állhatatlan és megmagyarázhatatlan, minden 
okoskodásnál hatalmasabb ösztön, belső kény
szer nem húzza erőnek erejével vissza. Útközben 
vasra vert parasztokkal találkozott, egész sereg 
volt, mezítláb; csak ingüket hagyták meg rajtuk. 
A kísérő katonáktól megtudta, hogy vasvillával, 
lesből megtámadtak öt katonát, kit a faluba 
élelmiszerszerzésre küldtek ki. A katonák kö
zül négyet agyonvertek, az ötödik elmenekült, 
aztán egész csapat baj társával tért vissza a fa
luba. Még akkor is ellenálltak a parasztok. El- 
sáncolták magukat, és lőttek a katonákra. Most 
viszik őket. A parasztok sötét arccal hallgattak. 
Jó százan lehettek, öregek, fiatalabbak és pely- 
hedző állú legények.

Aegidius estére ért Magdeburgba.
Most már csend volt. Temető volt a város, nem 

igazi temető ugyan, mert a halottak még véres 
testtel feküdtek szanaszét. Gyönyörű este volt. 
A katonák a folyóparton táboroztak, éppúgy, 
mint akkor Halléban. Az Elba szélesen ömlött 
a tábortüzek körül zsibongó katonák tábora 
mentén. A katonák most elégedettek voltak, ki
csit fáradtak is, és cserélgették zsákmányolt 
kincseiket. Volt, ki dudáját muzsikáltatta, míg 
a többiek csendben ültek körülötte. A horvátok 
külön csoportban ültek, nagy boroskancsókat 
adtak kézről kézre, és szomorú nótákat énekel
tek. Egy piros nadrágos, nagy legény a tábor
tűz világánál tetvek után kutatott a dolmányá
ban. Sokan már aludtak is. Aegidius rajt felej
tette szemét egy legényen, aki bicskájával a 
kezében tempósan falatozott. Aegidius aznap 
még nem evett, és talán a tekintete elárulta 
mohó éhségét, mert a falatozó katona meg
törülte kését, és hellyel kínálta a barátot. Aegi
dius elfogadta a meghívást, noha mindjárt ki
derült, hogy nem tudnak egymással beszélni: a 
legény a horvátok közül való volt. Aegidius vá



gott a kenyérből jó darabot; a legény a tarsolyá
ból hagymát és jókora darab, még félig meleg 
borjúhúst szedett elő. Aegidius derekasan neki
látott, farkasétvágya volt. Ahányszor leszelt egy 
darabot a kenyérből, a legény nevetve tartotta 
oda a húst, hogy tessék abból is. Ügy látszik, 
az mulattatta, hogy papot vendégel, meg az is, 
hogy nem tud vele beszélni. A fehér fogai mind
untalan kivillantak, és a katona szép barnára 
sült arcán volt valami, amit viszonozni kellett. 
Aegidius is rámosolygott.

Azért mégse bírta ki itt soká; valami kergette, 
hogy menjen, járjon, noha nagyon fáradt volt. 
A városba érve, szekerekkel találkozott; a hul
lákat szedték össze, és rakták fel rájuk. A gene
rális parancsára tették ezt, mert másnap ünne
pélyesen akart a megbüntetett városba be
vonulni. A sietség nagy volt. A hajdani főutcán, 
mely a város kapujától egész az Elba f oly óig 
nyúlik le, véges-végig szekerek álltak. Legalább 
ezt az utcát akarták másnapra az itt tartott 
istenítéletnek ezektől a nyomaitól, a hulláktól 
megtisztítani. Az út elég széles volt, úgyhogy 
amint egy szekér megtelt, kikanyarodhatott a 
sorból, és megindulhatott a szekérsor mentén 
hátra, az Elba felé. Oda, az Elbába vetették be 
a holttesteket. Az emberek, kiknek ezt a munkát 
kellett csinálniuk, rosszkedvvel, néha egyet- 
egyet káromkodva végezték dolgukat. Nehéz 
munka volt a házak romjai közül a hullákat ki
húzni. A lovak is a szekér előtt nyugtalanul 
rugdosták a földet. Induló szekerek zörögtek, 
ostorok pattogtak a megüszkösödött házsorok 
közt a szép, enyhe, csillagos éjszakában. És 
ahogy Aegidius a székesegyház irányában 
előbbre ment, meglepő ismerőssel találkozott: 
a furcsa vitéz Salamon ment el mellette, vállán 
egy hullával, az egyik szekér felé. Aegidius 
utánasietett, hívta, Salamon épp csak megállt,



de aztán mindjárt továbbment. Aegidius megint 
utánasietett, s megint hívta, Salamon azonban 
nem felelt, úgy tett, mintha nem hallaná, és 
ment vissza a ház romjai közé.

— Nem ismersz meg? — kérdezte Aegidius.
— Még egy darab van ott, azt is elő kell ka

parnom — szólt Salamon, és fel se nézve, mun
kához látott. És ahogy ment, pengett a sarkan
tyúja.

Hajnal felé a szekértábor megritkult. Most 
söprűvel jöttek emberek, hogy a kocsiutat taka
rítsák.

A nap szépen sütött, mikor reggel trombita
szóval, fehér lován, fényes kísérettel bevonult 
a városba Tilly tábornok. A strucctoll a kalap
ján még pirosabbnak látszott. Egyenesen a 
székesegyháznak tartott, s mikor odaérkezett, 
onnan egész tömeg ember jött elő; sokan sírtak 
közöttük, s mindnek arca fehér volt, mint a 
tábornok lova. A tábornok, mikor megtudta, 
hogy három napja már, hogy étlen-szomjan rej
tőzködnek a templomban, kenyeret adatott ne
kik, és meghagyta, hogy maradjanak a nagy 
téren, a templom előtt, hol röviddel aztán, mitrá- 
val a fején és pásztorbottal a kezében, feltűnt 
a bambergi püspök izmos alakja is; a székes- 
egyház ünnepélyes újrafelszentelésére jött.

A székesegyház körül tizenkét hatalmas láng 
lobogott. A püspök, a fényes papi kísérettől kö
vetve, háromszor körüljárta a templomot, mi
közben szenteltvizet szórt a falakra. Akik a 
templomból előjöttek, férfiak és asszonyok a 
gyerekeikkel, mohón ették a nekik osztott ke
nyeret, és még mindig félelemben csillogó szem
mel néztek hol a méltóságteljesen körbejáró 
papságra, hol a rengeteg katonaságra, melyet a 
szertartáshoz a templom elé vezényeltek.

Tilly tábornok feszesen ült lován, és úgy várta 
a külső szertartás végét. A püspök, valahány-



szór a székesegyház díszes kapuja előtt elhaladt, 
pásztorbotjával ráütött, és minden ütésnél mész- 
sze hallható hangon kiáltotta: „ A t t o l i t e
p o r t á s . . .  et  i n t r o b i t  r e x  g l ó r i á é . ” 
És a diakónus, aki kísérte, szólítva kérdezte: 
„ Q u i s  e s t  i s t e  r e x  g l ó r i á é ? ” És a 
püspök hangja diadalmasan zendült: „ D o m i -  
nus  f o r t i s  et  p o t e n s . . . ” Miután ekképp 
háromszor körüljárta a templomot, és ismét a 
kapuhoz ért, keresztet rajzolt rá, és hangja fe
nyegető ünnepiességgel emelkedett a magasba a 
porrá lett város fölött: „ E c c e  c r u c i s  s i g -  
num,  f u g i a n t  p h a n t a s m a t a  c u n e t a . ”

A püspök és a kísérő klérus megállt a kapu
ban, és megvárta, míg Tilly leszáll lováról. Elöl 
magas süvegével az izmos püspök, mögötte a
klérus, nyomukban Tilly és a térről a nagy tö
meg katonaság mind sorban bevonult a székes- 
egyházba. A foglyokat is behajtották. És az 
egész teret betöltötte a templomból kihangzó 
énekszó, a „Jöjj el, szentlélek Űristen. . . ” A 
tömeg nagy részének még a templomon kívül 
kellett maradnia, mert a püspök megállt a
templom közepén, s ott letérdelve énekelte a
kórussal a himnuszt; de ahogy az ének elhang
zott, és a szertartással a püspök az oltárhoz ért, 
lassan a többi tömeg is benyomulhatott a temp
lomba.

Csak Aegidius maradt hátul, kinn a téren, 
egész hátul, egy sok száz éves szobor mögé 
bújva. A magdeburgi polgárok emelték ezt a 
szobrot, egyszer régen, harcuk emlékére, amit 
valamelyik érsekük, egykori hűbéruruk ellen 
győzelmesen vívtak meg. Aegidiusnak csak most 
jutott eszébe, hogy ő már régóta nem volt 
templomban. S most sem ment be. Mibe kü
lönbözik ő — kérdezte magát — azoktól a világi 
papoktól vagy szerzetesektől, kiket hideg, áhí



tatra képtelen lelkűkért, buzgóságban való rest
ségükért annyira megvetett?

A templomból a tömjénfüst nehéz szaga áradt, 
s Aegidius lehanyatló fejjel, keserűséggel ébredt 
rá: kettős halálos bűn ejtette őt meg, nem most, 
már régen, épp csak hogy most vette észre; a 
szomorúság volt az egyik, és a másik az, hogy 
kétségbeesett Isten kegyelme felett. Nem bírt 
bemenni a templomba. De el nem mozdult helyé
ről, és fejét felemelve, szomorúan nézett körül, 
hogy lássa, lám, nincs sehol senki, ki egy vigasz
taló szót szóljon neki.

Ekkor vette észre, hogy nem volt egyedül, a 
furcsa vitéz Salamon állott mellette. Salamon 
és ő együtt, egymás mellett? Salamon és ő 
együvé kerültek? Aegidius riadtan szedte össze 
magát, és megindult a székesegyház felé. Sala
mon, amint észrevette Aegidius szándékát, szó 
nélkül szintén megindult, sőt Aegidáust meg is 
előzte pár lépéssel. Így jutottak a bejáratig: 
Salamon elöl, a pengő sarkantyújával, mögötte 
Aegidius. Salamon be is ment, de Aegidius a 
küszöbnél megállt. Gyönyörűen ki volt világítva 
az egész székesegyház. A püspök az oltárnál mi
sét cerebrált, a templom egyik sarkában, kato
nák őrizete alatt, lesütött szemmel a foglyok 
álltak. A fehér alabástrom szószék mint meg
kövesedett ragyogó bárányfelhő magaslott a 
mozdulatlan embererdő felett. A tizenkét apos
tol boltozatot tartó oszlopai szigorú fenségbe 
dermedtek.

Salamon háttal fordult az oltárnak, és nézte 
Aegidiust, ki nem jutott tovább a küszöbnél. 
Aegidius valami gúny villanását vélte látni Sa
lamon szemében. És mégse bírt előremenni, s 
majdnem futva sietett el, csakhogy minél mesz- 
szebb kerüljön ettől a, számára szörnyen át- 
léphetetlenné vált küszöbtől. De Salamon már 
megint mellette termett. Mi ez, üldözi? Aegidius



sose tudta meg egész bizonyossággal, hogy mi 
rejtőzött ebben a különös emberlényben. 
Tudta-e ő, hogy mit csinál, mikor most itt a vi
lág legártatlanabb hangján, tárgyilagos komoly
sággal, mintha az előbb történtekből semmit 
sem vett volna észre, kérdést intézett hozzá:

— Nem értettem a templomfelszentelósi szer
tartást. Mért jár a püspök háromszor a temp
lom körül?

Kínozni akarja-e őt ez az ember, élvezni az ő 
megaláztatását, vagy csak egy tudákos, kótyagos 
fejű, kíváncsi paraszt beszél belőle? Aegidius 
igyekezett, nagyon igyekezett nyugodtnak lát
szani, és magyarázta:

— A templomot, mielőtt imádkoztak benne, 
újból fel kellett szentelni, mert eretnekek hasz
nálták, és ez a szertartás is, mint az egyház min
den szertartása, nemcsak hatni akar a lélekre, 
hanem oktató célzatú is. Háromszor járja körül 
a templomot a püspök, hogy a szent hármas 
szám titka, melynek felmagasztalására épült a 
templom, emlékezetébe idéződjék a hivőknek. 
Minden fordulónál ráüt pásztorbotjával az aj
tóra, hogy hirdesse a világnak: én vagyok e ház
nak lakója és ura.

Salamon vitéz folytatta kérdezősködését:
— Mikor keresztet vetett botjával az ajtóra, 

akkor is kiáltott valamit deák nyelven, mielőtt 
végre bement a templomba. Hát az mi volt?

— Az azt jelentette, hogy íme, itt a kereszt 
jele, melyet a szentegyház hivatott a földön 
diadalmassá tenni — mondta Aegidius —, és 
aki nem szolgája ennek a keresztnek, az idegen, 
az maga taszítja ki magát a szentek közösségéből, 
az előtt zárva a szent kapu, annak pusztulnia 
kell, az fusson.. .  — Aegidius halkan tette 
hozzá, önkéntelenül és egész halkan: — Ha 
tudja, hová.

Hallotta ezt Salamon, vagy nem, az arcán nem



látszott más jel, mint a komolykodó kíváncsi
ságé. Aegidius azonban gyanakodott, és így foly
tatta:

— Azoknak azonban, kik méltán vannak benn 
a templomban, amint a küszöböt átlépte, azt 
mondja az egyház szolgája: „ P a x  h u i c  d o -  
m i ni  ” , ami annyit tesz, hogy béke. Béke a hí
vőknek.

Salamon erre átmenet nélkül abbahagyta a 
kérdezősködést, és így beszélt:

— Akkor reggel ott voltam, de akkor nemigen 
lehetett beszélgetni. Halléban, arról beszélek. 
Pedig akartam volna, ami abból is látszik, hogy 
az ellenség hiába jött, mégis felkerestem. De hát 
nem lehetett társalogni.

Salamon furcsán nyomta meg a szót: „ellen
ség” . Egyébként minden felszólítás nélkül igen 
közlékeny lett, részletesen elmesélte, mi történt 
vele azóta, hogy Haliéból elmenekült.

— A mieink futottak. Ha akartam volna — 
beszélte —, elszökhettem volna. Gondoltam, ez
zel se kell sietni, felkeresem előbb a dominiká
nust, aztán majd meglátszódik, mire szánt en
gem az Isten. Nem jó a tüstént. Aztán gondol
kodtam azon is egy kicsit: ne álljak-e a protes
tánsokhoz, mert pogányok ugyan azok is, de leg
alább olvassák a szentírást. Hanem végtére csak 
azt gondoltam: már csak jobb a választottnak 
megmaradni azon a koszton, melyet az Űr adott 
elé. Ha gyenge hozzá a gyomra, úgysincs segít
ség. Szép lassan utolértem a császáriakat.

Aegidiusnak egész jólesett, hogy hallgathat 
valakit; csak néha, ha a templomból a Te 
D e u m  l a u d a m u s  erősebb hangjai füléhez 
verődtek, kimeredt a szeme, és mintha hideg 
lelné: ott az Or székesegyháza, és ő itt egy eret
nekkel áll és beszélget mintha az közelebb állna 
szivéhez, mint a szentegyház, az igazság, mely
nek esküdt szolgája és papja!



— Ezt a maskarát még akkor se engedték le
vetni? — kérdezte Aegidius.

— Akkor még nem, hanem mikor bevonul
tunk — ezt a szót: „bevonultunk” , megint meg- 
nyomatékozta —, akkor a nagy boldogságban 
még hozzám is jók akartak lenni a bajtársak. 
Hanem hát én azt mondtam: most már marad
jak csak így. Nevettek, rám hagyták, én is ne
vettem. Most aztán, hogy a nagy isteni tisztelet 
is megvolt, meg az az ötezer hulla is már benne 
az Elba folyóban, most már tán mégiscsak el
megyek szabadságra. Mondják, fekszik itt még 
vagy húszezer — majd ha jön a dögvész, el
takarítják azokat is. De azt már, amondó vagyok, 
csinálja más. Hanem azt szeretném még tudni: 
a dominikánus testvér — m a r a d ?

— Még nem tudom, mit csinálok — szólt Aegi
dius. — Mondd csak, te különös ember, az éj
szaka mért nem akartál megismerni?

Salamon a tarkóját vakarta. Gondolkodott. 
Végül egy kicsit riadt mosollyal, de nyílt tekin
tettel válaszolt:

— Turkálván ott a hullák között, kicsit hara
gudtam minden pápista fajzatra. Viperák faj
tatja, gondoltam, aztán meg azt mondtam ma
gamnak: Salamon, az vagy te is. Ez nem ment 
olyan gyorsan, mint most. Egy éjszaka kellett 
az egyik elgondolástól a másikig. Meg hát még 
valami. Ami azon az éjszakán történt.

Salamon szeme mosolygott, de hangja halk 
lett, és keze, amint felemelte, egy pillanatig 
mintegy megmerevedett.

— Ahogy a házomladékok közt — folytatta 
aztán — a csákánnyal dolgozom, az őrmester épp 
odajön vizitelni. Azt mondja nekem, hogy majd 
a folyónál várjam meg a papot, aki a katolikus 
holtakat fel akarja szentelni. Ügymond, az utolsó 
tisztességet akarja megadni nekik. Mindegy, ho
gyan történt. A pap meg én, mi ketten, össze



szólalkoztunk, és a holtakkal együtt, kiket a sze
kérről kellett bevetnem a folyóba, behajítottam 
őt is, a papot. Előbb a csákánnyal fejbe vágtam.

Ennek az embernek nem kellett megmagya
rázni, hogy mit követett el, de kellett volna 
neki valami vigasztalót mondania, ezt pedig 
Aegidius nem bírt. ő  ugyan nem ölt meg senkit, 
de ha talán ő is gyilkos lett volna, könnyebben 
tudott volna valamit, legalább egy szót szólni. 
Salamon azonban nem is számított rá, hogy a 
másik is beszéljen erről.

— Sajnálom most már, öreg ember volt, apám 
lehetett volna. De elvesztettem az eszem, meg
dühödtem, mikor azt mondta, hogy jobb az eret
nekeknek, ha megölik őket, mintha bűnözvén, 
megfertőzik a földet, és tovább mennek a kár
hozat útján. Hanem — vágott saját szavába Sa
lamon — mondanék egyet, s mit szól ahhoz a 
prédikáló barát? Jobb-e annak, ki elvesztette 
Istent, ha — akár tűztől, akár víztől — mielőbb 
meghal?

Ez határozott és egyenesen Aegidiushoz inté
zett kérdés volt. Tudta ez a Salamon, hogy mi 
van abban az emberben, akihez ezt a kérdést 
intézte?

— Jobb annak, ki elvesztette Istent, hogy — 
akár tűztől, akár víztől — mielőbb meghaljon 
— felelte elhalványodva Aegidius.

Salamon helyeslőén bólintott és megfordult. 
Aegidius nézte, mint megy be a székesegyházba, 
és nem értette, mi történik. Állt, és várta vissza 
Salamont. De egyszerre megkondult a harang; 
az emberek, kik a bejárat közelében voltak, cso
dálkozva tódultak ki, és bámultak a toronyra; 
lehet, hogy csak Aegidiusnak tűnt fel valami kí
sértetiesen félelmesnek a hirtelen megkondult 
és aztán mindjárt elnémult harangban. A töb
biek, kik a templom előtt álltak, minthogy aztán 
csend lett, visszaszállingóztak a templomba, de



Aegidius sietett, fel a toronyba, és mikor meg
lehetős idő után visszajött, azt mondta, hogy egy 
ember, egy katona, név szerint Salamon, fel
akasztotta magát az ünnepélyes mise alatt a 
harangkötélre.

Salamon óvatos volt. Miután a hurokba tette 
fejét, még átvágta nyakát is, és csak aztán rúgta 
ki maga alól a széket. A sarkantyúja volt az 
első, amit Aegidius a toronylépcsőről meglátott. 
Ha talán azt akarta Salamon, hogy az isten
tiszteletet ezzel a tettével megzavarja, nem sike
rült neki, mert ha a hír ki is szivárgott még a 
mise alatt, a mise pompája és az előkelőségek, 
akik a misét hallgatták, tekintélyes jelenlétük
kel minden rendetlenségnek útját állták. Csak 
a harangot kellett aznap még egyszer felszen
telni, miután a kötélről a holttestet levágták, 
de ezt a szertartást már Aegidius nem látta, 
mert még aznap útra kelt Paderborn/ba.

V.

Frigyes pátert nem találta Paderbornban, de 
hallotta, hogy nem sokkal azután, hogy ő onnan 
eltávozott, az áskálódó ellenséges papságnak 
sikerült Frigyes pátert Kölnben befeketítenie. 
Erélytelenséggel, sőt tévtanok terjesztésével vá
dolták meg, és különösen nagy sikerrel dicse
kedhettek, mikor ennek következtében Frigyes 
páter ehrenbergi Adolf Fülöp püspökhöz, az ir
galmatlan, kemény, hitéről híres egyházi méltó
sághoz kapott szolgálati beosztást. Ellenségei 
lesben álltak, és készültek a kék szemű áltérítő 
leálcázására; biztosra vették, hogy Frigyes páter 
össze fog tömi, vagy fel fog lázadni, mert nem 
lesz képes a hírhedt püspök megelégedésére mű
ködni.



Frigyes páter azonban új helyén is feltétel 
nélkül engedelmeskedő szolgája maradt az egy
háznak. Maga a püspök is tartózkodott tőle, hogy 
mindjárt nyílt kártyával játsszék, de az is lehet, 
hogy szándékosan kelepcébe akarta csalná a neki 
is ellenszenves pátert, hogy aztán annál bizto
sabban lecsaphasson rá, mint engedetlen eskü
szegőre. Azzal küldte Würzburgba, hogy ott a 
morálteológia professzora legyen, de alig volt ott 
pán napig, új tisztséget ruházott rá: a halálra 
ítélt boszorkányok gyóntató atyjául rendelte ki. 
Az ő dolga lett ennek következtében, hogy a 
boszorkányokat meggyóntassa, s miután meg
gyóntak, a máglyára kísérje. Aegidiusnak még 
Paderbornban mutattak egy könyvet: „C a n t i o 
c r i m i n a l i s ,  s e u  de  p r o c e s s i b u s  
c o n t r a  s a g a s ” volt a könyv címe. „ A u c - 
t o r é  i n c e r t o  t h e o l o g o  r o m a n o ” — 
csak ennyi állt a könyv címlapján, de mindenki 
tudta, hogy Frigyes páter a szerző.

Különösen a dominikánusok haragudtak a 
könyv miatt, mely, ha nyíltan nem is tagadta a 
boszorkányok bűnének létezését, de félreérthe
tetlenül szembeszállt VIII. Ince pápa apostoli 
bullájával, melyet annak idején épp a domonkos
rendi atyák sürgetésére bocsátott ki a boszor
kányok ellen. A szerző ugyanis, ha a könyvben 
nem is állította azt, hogy nem kell a boszorká
nyokat üldözni, azt írta, hogy ő — Frigyes páter 
— rövid idő alatt kétszáz boszorkányt gyóntatott 
meg, és kísért el a máglyára, és ezek között, 
„erre esküszöm — írta a könyvben —, legalábbis 
eddig, egyetlenegy sem volt, kiről a legkörül
tekintőbb megfontolás után is azt állíthatnám, 
hogy bűnös volt” . — Mindenki csak arról be
szélt, hogy Frigyes páter ezzel a könyvvel új bi
zonyítékát szolgáltatta eretnekségének — h a e - 
r é s  is  e s t  m a x i m a  o p e r a  m a l e f i -  
c a r e  n o n  c r e d e r e  —, de egyben átkozot-



túl ügyesen, mert megőrizte a látszatot, hogy 
csak a saját tapasztalatairól beszél.

Hogyan vállalkozhatott Frigyes páter erre a 
feladatra — kérdezte magában Aegidius — az a 
Frigyes páter, ki őt először világosította fel a 
boszorkánykérdésben, és ki a katolikus egyház
hoz a boszorkányégetést mint sötét babonát mél
tatlannak tartotta, és azokról az időkről beszélt 
neki, mikor a katolikus egyház szállt szembe 
leghevesebben a pogány népek boszorkány- 
babonáiival? Gyűltek a kérdések megint, de 
Aegidius mégse kereste volna még Frigyes pá
tert, ha nem érezte volna, hogy a hosszú távol
iét ideje alatt nemcsak kérdezni valói, hanem 
mondanivalói is érlelődtek.

Most nem a régi Aegidius, a tudatlan és ta
pasztalatlan ifjú ember kereste Frigyes pátert, 
a férfi akart vele szembeszállni még egyszer, az 
ember, ki egy darab életet szintén megpróbált, 
és ha kincseket nem hozott is magával, de magá
val hozta a mezítelen szegénységet, és ezt meg 
kellett mutatnia az egykori társnak és tanítónak. 
Akármennyire is csak szegénység az, amit ő 
hazahozott, meg kellett mutatnia, mert élete 
minden legfőbb kincsével fizette meg, és Frigyes 
páter volt az egyetlen, kinek meg akarta mu
tatni. Nem tanácsot, útbaigazítást vagy vigaszt 
akart tőle. Ezt találtam én — akarta neki szem
től szembe megmondani —, vedd elő, mit talál
tál te azóta. Aztán mindenki felveszi a batyuját, 
és megy, hátán a maga igazságának terhével, 
megy tovább, magában, inaszakadtáig. Mert míg 
Aegidlius a háborútól elpusztított földeken ván
dorolt, Frigyes páter nyomát kergetve, világos 
lett előtte, hogy ő búcsúzni megy.

Würzburgban azt mondták neki, hogy Frigyes 
pátert a kölni püspök nemrég szólította el on
nan. Aegidius falvakon ment keresztül, ahol há
tas jószágot egyet sem lehetett találni, mindent



elvittek, egyszer a svédek, másszor a császáriak. 
Aegidius nem fáradt ki a járásban, és nem unta 
meg a látást, ha mindenütt ugyanazt az egyet 
látta is. Katonákat, kiik csak attól félnek, hogy 
egyszer mégis békekötésre kerül a sor, mikor 
majd a rablásért akasztófa jár, s mégiscsak a 
rablás vagy a koldusbot között lesz választásuk; 
öregeket meg asszonyokat, kik minden fegyveres 
embernek kiszolgáltatott védtelenségükben el
átkozták születésük napját. És a városokban a 
gazdagok ettek és ittak, és a koldusok, mint ki- 
takaríthatatlan szemét, sűrűn lepték el az ut
cákat.

Előre tudta, mit fog látni, ha egy-egy új vá
roson vitte át útja. Egyetlen újság, meglepetés 
lehetett még a világon az ő számára: Frigyes 
páter. Még Würzburgban sem, hol pedig Frigyes 
páter több mint egy évig élt, még ott sem talált 
egy emberre sem, kitől valami olyat hallhatott 
volna róla, mit mások is általában nem beszéltek 
volna. Frigyes páternek nem volt bizalmasa 
senki. Mikor Aegidius Hildesheimba ért, azt hal
lotta, hogy a jezsuita onnan is elment már, de 
majdnem ott maradt végleg, mert valaki le 
ákarta szúrni. Némelyek szerint katolikus volt 
a merénylő, mások szerint valami szektárius. 
Frigyes páterről magától nem lehetett megtudni, 
ki volt; nemsokára ezután Frigyes páter a csá
szári csapatokhoz csatlakozott, mikor azok a pro
testánsok birtokában levő Trier ellen vonultak. 
Aegidius számára a gondolat, hogy Frigyes páter 
meghalhatna, mielőtt ő beszél vele, rettenetes 
lehetetlenség és mégis elutasíthatatlan lehető
ség volt — ha például ez a merénylet sikerült 
volna!

Állhatatosan, nyomról nyomra követve, 
Trierben végre megtalálta Frigyes pátert. A pá
ter rövid ideje jutott ide, gróf Rittenberg kato
náit kísérve. Aegidiust nem akarták beengedni



a városba, mivel dögvész pusztított benne, s 
amúgy is túl népes volt, és most a katonai be
szállásolások s még inkább az utóbbi események 
folytán az emberek ezerszámra maradtak fedél 
nélkül. A császáriak nemrég csak napokig tartó 
utcai harcok árán tudták bevenni a várost, és a 
házak nagy része ezekben a napokban annyira 
megrongálódott, ha egészen el nem pusztult, 
hogy öt-hat család egyetlen kis szobába szorult, 
s az még jó volt, ha a szobának fedele is volt. 
És még hozzá a járvány! A kapuőrség tehát 
semmiképp sem akarta beengedni.

Aegidius azonban makacs volt, és Frigyes pá
terre hivatkozott. Volt ott egy katona, ki a név 
említésére felfigyelt, ö  ismerte Frigyes pátert. 
Aegidius megkérte, menjen, keresse meg, 
mondja meg neki, hogy a város kapujában Aegi
dius, a szent Domonkos rendjéből való szerzetes 
áll, s őt meglátogatni jött ide. A katonánál 
Aegidius meghallgatásra talált. Forró nyári nap 
volt, a sisakos katonákról csurgott a verejték. 
Aegidius odatámaszkodott a falhoz, és várt. A 
katonák kérdezgetni kezdték, merről jön, mi hír 
a nagyvilágban. Aegidius nem volt beszédes 
kedvében; minden gondolatában a közeli talál
kozásra készült. Kurtán felelt a kérdésekre, s 
ebből a katonák arra következtettek, hogy 
valami rosszban jár. Túl rongyos, mocskos is 
volt ahhoz, hogy nagy véleményt kelthessen ma
gáról. '

A katona, kit Frigyes páterhez küldött, vissza
jött; megtalálta Frigyes pátert, át is adta neki 
az üzenetet, de a válasz így hangzott: Frigyes 
páter azt üzeni a szent Domonkos rendjéből való 
Aegidiusnak, hogy Trier városában most sok az 
elvégzendő munka, legalábbis épp annyi, mint 
lett volna Magdeburgban. Aegidius többször is 
megkérdezte, szó szerint ezt mondta-e, és azon
kívül semmi mást?



— Semmi mást, és szó szerint ezt — erősítette 
a katona.

Aegidius felkészült rá, hogy fogadtatása nem 
lesz szívélyes; Frigyes páter könnyen megtud
hatta, hogy ő, Aegidius, minden engedély és be
jelentés nélkül hagyta ott a császári csapatokat, 
Frigyes páter szemében ő áruló, kötelességszegő. 
Az ilyen rideg válasz azonban, az üdvözlő „Isten 
hozott!” helyett, váratlan volt. Vagy lehetsé
ges-e, hogy Frigyes páter megsejtette, mivel tart 
hozzá, és ezért állt ki vele szemben a hivatal 
vértjében? Nem volt valószínű, hogy Frigyes 
páter kerüli a megmérkőzést. De mit jelent ak
kor ez az embertelenül büszke elutasítás a hite- 
hagyottal szemben?

A kaput becsukták, de Aegidius már a gon
dolatra is hogy itt áll a kapuban, és ne mehes
sen be, elsápadt az indulattól, és dörömbölni 
kezdett. Az előbbi fiatal katona megint meg
szánta, megint odajött, és Aegidius könyörgőre 
fogta a dolgot. A fiatal katona ráállt, hogy még 
egyszer üzenetet vigyen Frigyes páternek. Az 
üzenet így szólt: Aegidius csak azért ment el 
Magdeburgból, hogy Frigyes pátert megkeresse, 
számlálhatatlan hetek óta városról városra jár 
Frigyes páter nyomában, s most nem nyugodhat 
bele abba, hogy végre ideérve, dolgavégezetlen 
távozzék. Azt is megmondta a katonának, beszél
je el Frigyes páternek, hogy ő hogyan fogadta 
a választ, de aztán utána kiáltott, és épp az 
ellenkezőjét kötötte a lelkére, azt, hogy ne 
mondja el.

Ezúttal hamarább és kedvezőbb felelettel jött 
vissza a fiatal katona. Ha Aegidius ragaszkodik 
hozzá, Frigyes páter szót emel gróf Rittenberg- 
nél, hogy a városba bebocsáttassék, de Aegidius
nak tudnia kell, hogy pestises városba jön, on
nan kimennie nem lesz szabad.

Aegidius csak fél füllel hallotta, amit azután



még a fiatal katona beszélt neki arról, hogy mi
lyen pusztulás színhelye ez a boldogtalan város. 
Az utolsó utcai harcokban a város utcái meg
teltek eltakarítatlan hullákkal, úrrá lett a fekete 
halál, és naponta tucatjával temetik áldozatait. 
Aegidius szenvedésből, nyomorúságból már any- 
nyit látott, hogy még akkor is, ha figyelmeseb
ben hallgatta volna is, a katona elbeszélése meg 
nem indítja. Igen, ha a katona arról beszélt 
volna, hogy tud valahol várost, ahol az emberek 
többé-kevésbé emberségesek és egy kicsit bol
dogok is, akkor felütötte volna fejét, és talán 
még a Frigyes páterrel való találkozást is ön
szántából elhalasztotta volna, hogy odasiessen 
megnézni, a saját két szemével győződjék meg 
a különös város létezéséről — ha ugyan hinni 
tudta volna, hogy a katona igazat beszél. De így, 
hogy megjött végre az engedély, és bebocsátot- 
ták a városba, fel sem nézett egész úton, még 
körülbelül sem tudta volna megmondani, hogy 
miféle utcákon vezették végig. Ment a katona 
mellett; az beszélt, ő hallgatott.

A katona Frigyes pátert dicsérte, hogy az nem 
olyan, mint a többi háromtornyos fejfedővel 
járó, pompaszerető jezsuita. Egyszerű és jó em
ber, a többi katona úgy szokott róla beszélni, 
hogy kár érte, amiért papnak és nem katonának 
ment. Igaz is, katonák közt sem, keresve sem le
het találni bátrabb embert. Mikor beverekedték 
magukat a városba, a protestánsok az ablakok
ból, az utcák köziből, minden szögletből lőttek 
rájuk, úgyhogy a spanyoloknak már inukba 
szállt a bátorságuk, és kévésén múlt, hogy a csá
száriak megint nem kerültek a kapun kívül. 
Frigyes páter azonban a legnagyobb tűzben és 
minden fegyver nélkül ott járt a szorongatott 
katonák között, és ha egyik-másik már meg is 
akart futamodmi, de meglátta a pátert, amint 
nyugodtan állt, elszégyellte magát, nem fordul



hatott vissza, nem szaladhatott el, hanem új el
szántsággal igyekezett előre. A legnagyobb lár
mában, vérben, füstben Frigyes páter le-lehajolt 
egy-egy sebesülthöz, és vigasztalta, vagy ha ha
lálosnak látszott a seb, feloldozta a sebesültet 
bűneitől, hogy megnyugodott lélekkel induljon 
a másvilágra. Ezt mind nemcsak a többiektől 
hallotta, sokat látott ő maga is; ez nagy tanúság 
Frigyes páter mellett. Csak a spanyolok harag
szanak Frigyes páterre, mert ő volt az, aki a pa
rancsnoknál kijárta, hogy a lutheránus hadi
foglyok is kegyelmet kapjanak.

A fiatal katona egy nagy ház előtt állt meg.
— Itt a kapuban várjon meg — mondta Aegi- 

diusnak. — Így hagyta meg Frigyes páter.
— Mért nem mehetnék fel én is?
— Ebben a házban fekszenek a pestises bete

gek.
— De ha más felmehet, ha Frigyes páter itt 

lehet. . .
A fiatal katona mosolygott.
— Frigyes páter itt is lakik, de az más, én 

felmehetek hozzá — tette hozzá a fiatal katona, 
s megint mosolygott —, mert engem nem bánt 
a pestis.

Aegidiusnak most feltűnt kísérőjének világos 
szeme. Nagyon fiatal, tej arcú fiú volt, és a nagy 
hőségben is friss maradt és könnyed, fürge lép
tekkel sietett fel. Aegidiust a hőség is kimerítette 
talán, és az is elernyesztette, hogy végre a várt 
találkozás küszöbén állt.

Messziről látta már Frigyes pátert, oldalán a 
fiatal katonával, lefelé jönni. Az arcán nem lá
tott változást, csak a járása volt egy kicsit von
tatott, mint az öreg embereknek, ö  is meglátta 
a kapuban álló Aegidiust, de azért nem gyorsí
totta meg lépteit, még egy pillanatra meg is állt 
lejövet, hogy pár szót váltson a fiatal katonával.

Aegidius egyszerűen, minden látható felindu



lás nélkül, szokásosan üdvözölte, csak mintha 
közben a szokottnál figyelmesebben nézné meg. 
A fiatal katona tiszteletteljesen elköszönt — 
Aegidius akaratlanul is utánafordult, most meg
ütötte a fülét ez ifjú ember szép, dallamos 
hangja. Frigyes páter szólalt meg először:

— Majd elvezetlek ennek a katonának a há
zába, ott van egy hűvös kert, ahol leülhetünk. 
Jó lesz?

Aegidius igent intett. Már jó darabot mentek, 
mikor Aegidius megkérdezte:

— Ki ez a vidám, fiatal katona?
— Nem vidám az, és nem is olyan fiatal, mint 

amilyennek látszik. Olyan idős, mint te, és neki 
is megvan a maga története, mint mindegyi
künknek.

Frigyes páter, úgy látszott, nem akart erről 
többet beszélni. Megint hallgatagon mentek egy
más mellett, Frigyes páter mindig kicsit Aegi
dius mögött, mert mintha nehezen emelte volna 
lábát. Aegidius elhatározta, hogy nem fog eről
ködni, akármilyen kényszeredett lesz is a hall
gatás; úgy vélte, ez lesz a legjobb mód a másikat 
színvallásra kényszeríteni, fgy gondolta: szín
vallásra, ám maga sem tudta pontosabban, hogy 
mit ért ezen.

Igazán azonban épp ő, Aegidius volt az, aki 
kényszeredetten hallgatott. Frigyes páter az is
merős nyugodt tekintettel járt mellette, és az 
arca felhőtlen, a régi, nyílt arc volt.

— Mondják — szólt Frigyes páter, a város 
bedőlt házaira nézve —, mondják, hogy Mag- 
deburg még ennél is siralmasabb állapotra 
jutott.

— Mondják? — válaszolt Aegidius, és akarata 
ellenére is ellenséges lett a hangja mindjárt az 
első szónál. — Tilly azt a jelentést küldte a 
császárnak, hogy Trója pusztulása óta ilyen dia
dalt még emberi szem nem látott.



— Nagy Sándor csak egy pogány világbiro
dalmat akart, és azért is sok városnak és sok em
bernek kellett elpusztulni — válaszolt Frigyes 
páter röviden.

— De Nagy Sándor maga is csak pogány volt 
— jegyezte meg Aegidius.

Frigyes páter zavartalanul folytatta.
— El is ítéljük a világhódítókat. A gondvise

lés kezét kell látni abban, hogy egyiknek sem si
került tartósan megvetnie a lábát. A világhódí
tók csak nagyobb méretekben akarták azt, amit 
minden kis kényúr is akart, de nem valami lé
nyegesen mást. Az egyház azonban lényegesen 
más céllal indult világhódításra. Egyébként sza
kította félbe magát — erről már egyszer annak 
idején minden mondanivalónkat megmondtuk 
egymásnak.

A ház, mely előtt most Frigyes páter megállt, 
a város közepén emelkedett. Aegidius csodál
kozva vette észre, hogy körös-körül csupa rom, 
megrongált, bedőlt házak, ez az egy pedig épség
ben, tisztán és barátságosan áll köztük. A piros 
cseréptető, nagy, fehér ablakok és a kétoldalt 
ülő, fehér figurákkal díszített, lépcsőzetesen kes
kenyülő oromzat — minden teljesen sértetlen. 
Ügy hatott rá ez a náz ebben a környezetben, 
mintha nem is volna erre a földre ráépítve, ha
nem csak éppen mintegy átutazóban állt volna 
meg itt egy percre. Mikor a nagy ablakokkal 
megvilágított előszobán át az udvar fáinak ele
ven zöldje ütközött szemébe, újra megkérdezte 
Frigyes pátert:

— Annak a fiatal katonának a háza ez?
öreg, nagy fák álltak a kertben — egy barack

fa is, és úgy sütött rá a nap, mint ahogy egy
szer álmában látta Aegidius. A falak mentén 
magasra futott fel a vadszőlő, s a nagy udvar 
virágoskertje közepén pompázó virágágy mellett, 
faragott támláspadra, nagy árnyékú diófa alá



ültek le. Aegidius rég nem járt ilyen helyen. 
Legszívesebben egyedül maradt volna, hogy egy 
kicsit lehunyja szemét, és semmire se gondolva 
mélyen lélegezzen.

— Szoktak neked is olyan csodálatos álmaid 
lenni, hogy az ízük még hosszú évekig a nyel
veden marad? — kérdezte magának is váratla
nul Aegidius.

Talán a kert a barackfával, talán az, hogy 
most megint itt ült az ember mellett, kinek arcát 
annyiszor idézte maga elé, isten tudja, min mú
lott. Aegidius a saját hangján megérezte, hogy 
ez a várt beszélgetés másképp fog lefolyni, mint 
ahogy elképzelte, s nem hogy küzdött volna ez 
ellen, hanem boldog meglepetésben örült neki, 
és arcát odatartva a napsugaraknak, várta, tud-e 
ezen a hangon, amilyen hangon még sose be
széltek, Frigyes páter is beszélni vele. Frigyes 
páter komoly szeme biztatóan találkozott az ő 
oldalt forduló, egy kicsit még félénk tekinteté
vel, és Aegidius nyelve megoldódott, míg szeme 
a barackfa zöld levelein időzött. Szakadozottan, 
szüneteket tartva, úgy beszélt, mintha a nap
fényben csillogó barackfa leveleiről kellene káp- 
rázó szemmel leolvasnia a vallomásait.

— Sokat imádkoztam már életemben, és per
sze sokszor gondolkodtam arról, hogy mi min
dent jelent a megfeszített Krisztus története. S 
prédikáltam is buzgón róla. A keresztre feszített 
Krisztus. Addig csak tudtam róla, egészen igaz 
valósággá csak Magdeburgban vált, számomra 
csak ott történt meg, hogy az emberfiának ke- 
reszten kellett meghalnia. Addig csak tudtam 
róla, hinni véltem, de Magdeburgban, a börtö
nömben egy éjszaka l á t t a m.  Álmomban. So
hase gondoltam volna, hogy az érzéki érzékelés 
mindennél több. Ügy álmodtam, hogy egy temp
lomajtó gerendáján függ. És aznap éjszaka egy 
másik álmom is volt — erről a barackfáról. Épp



így sütött rá a nap, és olyan boldog voltam, mint 
amilyen szomorú, amikor felébredtem. Ez a bol
dog álom elmúlt, ez a boldog álom most álom
ként áll előttem itt a valóságban — és nem 
álom-e valóban? Hiszen lemegy majd a nap, te 
is, én is fel fogunk innen kelni, és többet ide 
vissza nem jövök. Avagy ha igen, ki tudja, akkor 
is újra az álombéli barackfa lesz-e ez a barackfa, 
ha mégúgy csillog is a levelein a nap, és a gyü
mölcs rajta mégoly aranysárgán fénylik is . . .

. . .  de a másik álom, a másik — az valóság 
marad. Talán azért, mert hogy ami fáj, az erő
sebben gyökerezik az emberben? Nem tudom, de 
azt hiszem, ez nem igaz. Mert ha miként álom
ban látnom adatott a kereszten kínhalált halt 
emberfiát, ha úgy látnom adatott volna a mási
kat is, azt a másikat! Ma másképp ülnék itt, ma 
itt se volnék . . . .

. . .  gondolok a vértanúkra és boldog szen
tekre; mit érezhették, ha ilyen valószínűen, pon
tosan álmodták Krisztus dicsőséges feltámadá
sát, tündöklő arcú diadalát, boldog angyaloknak a 
vesztőhely fölött fölhangzó, fölszabadult hozsan
náját — ilyen álom, csak e g y e t l e n e g y  
ilyen, életre szóló ajándék lehet, egész életre a 
biztos reménynek kiapadhatatlan forrása . . .

. . .  de lám, engem csak a kínhalált halt ember
fia látogatott meg álmomban. Az óta az álom 
óta, páter, sok mindent láttam, és amit láttam, 
az egymásra halmozódott nagy, magas halom, 
borzalmak halma, és a halom tetején csak a kín
halált halt emberfia áll. És ha elkárhozom is, 
nem tudok másról; ez az, amit láttam, nem hi
szek a másikban. Ahogy Tamásnak hinnie kel
lett és lehetett, mert hiszen szemével látta és 
ujjaival tapintotta a sebeivel diadalmasan fel
támadt Krisztust — énnekem nem lehet hinnem, 
mert szememmel láttam és ujjaimmal tapintot
tam azt, akit megfeszítettek, és aki meg van



feszítve máig; elém állt, láttam — a templom
ajtóban . . .

. . . Él i ,  él i ,  l a m m a  s a b a k t h á n i ?  — 
a fülemben cseng ez az utolsó szó, amit az ő 
ajkáról hallok. „Istenem, Istenem, miért hagytál 
el engem?” — és azontúl sötétség. Ha nem így 
volna, mi volna Magdeburg, a világ, ez az egész 
föld? Tréfa volna, ugye, csak tréfás, téves lát
szat, hiszen akkor ez a föld mégis a diadalmas 
emberfia földje lenne, és fölül a feltámadott 
diadalmas emberfia mennye boltozódnék, és 
várna reánk, és várna arra a furcsa vitézre is, 
aki tréfás tévedésből akasztotta fel magát a 
szemem láttára, mert. . .  De ez egy más tör
ténet.

Aegidius elhallgatott, hogy magához térjen, 
belezavarodott a saját szavaiba, melyek az imént 
túlságosan hevesen áradtak, mint a rég vissza
fojtott sírás. Frigyes páterhez fordult:

— T e . . .  mondd, álmodtál már te is Krisz
tusról?

Kinyújtott keze a Frigyes páteré után kapott, 
de mielőtt megfoghatta volna, ez hevesen el
húzta, és mentegetőzve figyelmeztette:

— Sokat érintkeztem pestisesekkel, csak 
azért. De te komoly dolgot beszéltél. És én . . .  
nem tudok rá felelni, hogy álmodtam-e már 
Krisztusról. Biztos, hogy igazad van, s vannak 
emberek, kiknél az álomban nyert érzéki be
nyomás oly erős lehet, mintha ébrenlétben érte 
volna őket, és biztosan abban is igazad van, 
hogy az érzéki benyomás végső súllyal eshet az 
ember életébe. Hiszen Paulus biztosan sokat hal
lott már előbb is a keresztény hit igazságairól, 
és ez mégse használt, üldözte a keresztényeket 
mindaddig, míg a Damaszkusz felé vivő úton 
nem sújtotta meg a látomány, és nem hallotta a 
látomás szájából: „Saulus, Saulus, mért üldözöl 
engemet?” Akkor megtért, és lett ereje csodákat



tenni tűrésben és cselekedetben. De én . . .  én 
mindig csak közönséges napi dolgokról álmo
dom. Würzburgban éjszaka újra a tömeget lát
tam álmomban, rikácsolva állta körül a máglyát, 
és láttam a máglya tetején megkötözött boszor
kány színehagyott arcát. Itt pedig most a pesti- 
ses betegeket látom, ha álmodom, mintha az 
éjszaka nem is volna más, mint a nappal.

Aegidius megint kinyújtotta kezét, és erős 
ujjaival tartotta a másik, finom bőrű csuklóját.

— Bánom is én a pestist! Hanem ide hallgass! 
Teneked se könnyű az élet, mi? És mégis, 
mondok egyet: még mindig túl könnyű, még 
mindig nem éled olyan nehéznek, mint amilyen.

Aegidius csaknem könyörögve függesztette 
szemét a páterrre, akinek arcán valami villant, 
olyasmi, mint egy mosoly az ajk egyik szög
letében.

— Én is mondanék neked valamit — szólt 
Frigyes páter, és Aegidius megint az idősebb, 
okosabb, szelídebb báttyal ült szemben —, én is 
mondanék neked valamit: te nehezebbé teszed 
magadnak az életet, mint amilyen. Nézd1 csak, 
most is hogy szorítod a csuklóm, akárcsak Já
kob, mikor az Or angyalával áldásért viaskodott, 
pedig ugye nagyon is tudod, nem vagyok én 
valaki, aki áldássá válhat. Ügy, jó, hogy elvetted 
a kezed. Hát igen, majd megmondom én, mért 
kerestél meg engem: azért, mert még mindig 
reménnyel teszed magadnak túl nehézzé az éle
tet. Nézel, mit beszélek? Hogy a remény, mely a 
teológiai erények centruma, túl nehézzé teszi az 
életet? Pedig a gondolatom egyszerű: megbújt 
reménnyel jöttél hozzám. Ha feladtad volna a 
reményt egyszerűen, komoran, mint akit nem 
foszthat ki senki útonálló . . .  így azonban mindig 
szegényebbé teszed magad, és most rám kény- 
szeríted a szerepet, hogy még szegényebbé tegye
lek. Nem kell felelned, beszélek majd én. Ha



most azt mondanám neked, van nekem egy taliz
mánom, melyet magadhoz kell venned, a szíved 
felett viselned, és akkor eloszlik a sötétség, mi 
most szemed előtt az életre, az egész minden- 
ségre fekszik rá — igaz-e, hogy kinyújtanád 
utána a kezed? Hiszen végül is valami efféléért 
jöttél hozzám; abból is nyilvánvaló ez, hogy én, 
látod, már senki emberhez nem megyek. És ha 
nemcsak ember, hanem ha maga az Isten angyala 
jönne hozzám, és mondaná, hogy van nála az én 
számomra egy ilyen talizmán — én azt felelném, 
s kezem meg se mozdulna: örülj vele, Isten an
gyala, örülj! — És mennék tovább a magam 
útján, egyszerűen a magam szeme után. Látod, 
ezért nem segítene rajtam még az az álom sem, 
mely iránt nálam kérdezősködtél.

Aegidius tenyerébe hajtott fejjel hallgatta, s 
minden erejét megfeszítette, hogy el ne veszítse 
szeme elől a maga gondolatát.

— Én nem magamról szeretnélek hallani, ma
gamról majd beszélek én — szólalt meg, de 
maga is érezte, hogy az, amit mond, sokkal 
keményebb, mint ahogy mondja és szeretné. De 
úgy érezte, hogy kell védekeznie, mert hogy ezt 
az embert beszélni hallotta, mintha valami bű
völet kezdene elhatalmasodni rajta. — Mégis azt 
mondom, hogy te megkönnyíted magadnak az 
életet. Ismertem egy embert, szektárius volt, 
valami baptistaféle, ez az, akiről beszélni kezd
tem. Ez azt mondta, hogy nem szabad háborúba 
menni, nem vért ontani. A családját elpusztítot
ták, őt magát pedig kényszerítették, hogy fegy
vert kössön. Évekig cipelték magukkal e kato
nát, csúfot űztek belőle, kínozták, ő mégse, a 
legnagyobb veszélyben sem vont fegyvert, nem, 
a maga védelmére se. És életben maradt, és 
ahogy a szektáriusok mind, dölyfösen tekintett 
le mindenkire, aki nem az ő hitén volt. Isten 
választottjának érezte magát. S csakugyan a



gondviselés különös kegyét kellett abban látnia, 
hogy háborúban volt, következetesen nem ölt, 
és mégis életben maradt. Ez az ember, ki — 
mondom — emberfelettit szenvedett hitéért, és 
mégis állhatatos maradt, ez az ember egy éj
szaka összeszólalkozik az Elba partján egy pap
pal, felindulásában megöli a papot, gyilkos lesz. 
Nem tudta, miért tette, nem tudta, és biztos, a 
következő órában vagy percben kínhalált halt 
volna szívesen azért, hogy a kiontott vért a föld 
visszaadja, és a holttest megéledjen. A holttest 
nem éledt meg, és Salamon a magdeburgi székes- 
egyházban tartott ünnepi istentisztelet alatt fel
ment a toronyba, és végzett magával. Én akkor 
tudtam meg, hogy még egyszer találkoznom kell 
veled. Mert addig, míg Salamon holttestének 
súlya alatt a harang meg nem kondult, nem vol
tam tisztában magammal, ö t  perccel előbb még 
úgy beszéltem Salamonnal, mint minden igaz
hívő pap, és nem tudtam, hogy a hitem hattyú
dalát mondtam el. De akkor, mikor felmentem 
a toronyba. . .  nézd, azt gondoltam: Frigyes 
páter még mindig könnyűvé teszi magának 
az életet. Ez a Salamon szegény, együgyű paraszt 
volt, és egy törvény alá állította magát, mely 
ellenkezik a természeti világrend minden tör
vényével. És azt gondoltam: feleségét, gyerekeit 
ez az ember feláldozta, és maga töméntelenül 
sokat szenvedett, és mégse tudta diadalmassá 
tenni azt a másik világból való törvényt. 
Ki hegyeken, szakadékokon szemrebbenés nél
kül gázolt át, egy szalmaszálon halálra botolt. 
Hisz ez megtörténik sokszor, de ebben az esetben 
mi ez a szalmaszál? Ebben?

Frigyes páter egy letépett fűszállal simogatta 
tenyerét.

— Ezt a kérdést hozzám intézted? — szólt fel
tekintve.

— Tulajdonképpen nem — válaszolt Aegidius



—, én akarom megmondani. A szívek üressége 
a földi élet mai törvényszabója. És itt állt egy 
szál erős ember, és azt mondta: „Istenbe vetett 
erőm erőssé tesz, hogy az én életemnek törvé
nyét ne ez az úr szabja meg.” És Istenbe vetett 
ereje, íme, nem tette erőssé, a földi törvény
szabó nem engedte ki, a Káin törvényének kel
lett győznie. De Salamon erre felakasztotta ma
gát, mert most már biztos volt, ez jel volt neki 
— az tudniillik, hogy gyilkos lett ő is —, jel volt, 
hogy ő se kiválasztott, hanem hite szerint az 
eleve elrendelt örök kárhozatra jutók közül való. 
Azt nem gondolom, hogy ennek a szektáriusnak 
a maga vad elképzelésében igaza volt. De azt 
gondolom, hogy te megkönnyíted az életet ma
gadnak, mert ahelyett, hogy abban a szalma
szálban — szalmaszál az, ha elpusztított Magde- 
burg is a neve — a szörnyű törvényt, mely ránk 
következett, felismernéd, és megvallanád, nagy 
célok vallásával ámítod magad és, igenis, máso
kat is, pedig a dolog hajmeresztőén egyszerű: 
talán csak arról van szó, hogy a föld egy olyan 
csillagkép jegyében áll, mely vadakká teszi az 
embereket, és elpusztíttatja velük lelkűket, váro
saikat, földjeiket. Értesz engem? Én hiszek 
Istenben, hiszen, hogy ha nincs egyház, nincs 
üdvösség se, de mit ér mindez, ha az Istenhez, 
az egyházhoz, az üdvösséghez vezető úton a 
kapuban ott áll a keresztre feszített, máig keresz
ten függő emberfia, s eláll ja utamat. Az egyház 
gondolatát nagyobbnak tartom, mint az ember 
erejét. Egy túl világi világból földre esett gon
dolat — talán majd lesznek egyszer a földön 
lények, kik rátermettek. De ezek, de mi? Sohal 
Értesz engem?

Aegidius nagyot lélegzett. A kertben már 
elsötétedett, és a levelek közt csendes, szelíd szél 
poroszkált. Aegidiusnak eszébe jutott az este, 
mikor Tilly tábornoktól Magdeburgba ment.



— Nem, igazán nem gondolom, hogy az ember 
megátalkodottan rossz. Az után a nap után, me
lyen harmincezer védtelen embert gyilkoltak le, 
láttam a katonákat; olyanok voltak, mint te meg 
én, ha fáradtak vagyunk, és leheveredünk a 
földre. Értesz engem?

— Annyiszor kérded, Aegidius — szólalt meg 
Frigyes páter —, hogy értelek-e! Arra kell gon
dolnom: lám, ez az ember azt hiszi, hogy Isten 
különös átkából csak neki támadtak efféle gon
dolatai. Egy szót sem mondtál, ami engem és
— hidd el — sokakat a ma élők közül már sok
szor át nem járt volna, csak.. .

— Annál jobb! — vágott szavába Aegidius.
— Mondd meg azonban azt, hogy nem magadon 
könnyítesz-e akkor, mikor nem mégy ki az 
országútra, a világútra, a végtelen sivatagba 
pőre magányosságodban. Csak azt ne feleld 
erre, hogy az ember a szent közösségbe tartozás 
nélkül, egymagában semmi, haszontalan holmi. 
Hiszen igaz, mi vagyok én ma más, mint egyet
len ostoba verejtékcsöpp, ami a sárba hull, a 
nagy verejtékező világ arcából kiizzadt verej
tékcsöpp? Igaz, senkinek hasznát nem szolgálom. 
Igaz, hogy élek, az a magam gondja, s ha meg
halok, csak magamnak halok meg. Igaz, igaz. . .

— Várj csak! Szép szót mondtál az előbb — 
emelkedett fel Frigyes páter, és megállt szem
közt Aegidiusszal; az ülve maradt. — Azt mond
tad, hogy a világ szenvedésének vagy az áldo
zata, ha jól értettelek . . .

— Nem áldozata! — rázta fejét az. — Kisza
kadt, lehullott része.

— Felelni akarok néked. Értem, mit mondasz.
— Frigyes páter most nem engedte Aegidiust 
tovább beszélni. — Felelni akarok neked — 
kezdte, és egyik karjával a pad karfájához 
támaszkodva folytatta. — Egy kicsit nehezemre 
esik a beszéd, ilyenkor, esténként pár nap óta



hideg lel. De nemcsak ezért esik nehezemre; 
miattad is. És mégis beszélni akarok veled, s 
majdnem úgy, mintha magammal beszélnék. 
Látod, én is gondoltam olyasmit, hogy a világért 
szenvedek. És egy este, hogy az evangéliumot 
olvastam, föltűnt nekem valami. Észrevetted-e, 
hogy Krisztus sír? Sír Jeruzsálem sorsán — ezt 
olvastam este, és nem is tudtam tovább olvasni, 
annyira lefoglalt ez a feltűnő részlet. Épp a nők
től jöttem, akiket azzal vádoltak, hogy boszor
kányok — Würzburgban voltam —, és égett 
bennem a szomorúság.

Aegidius felpattant, és egész közel lépett Fri
gyes páterhez.

— És mégis máglyára kísérted őket! Krisztus 
keresztjével a kezedben, te! Te, aki könyvet írtál 
arról, hogy a boszorkányok — nem boszorká
nyok, te.

Frigyes páter keze előrecsúszott a pad támlá
ján, és a felső teste a karja után, és lassan a feje 
rá a karjára. A kertben csak a levelek és a szél 
súrlódása hallatszott; Aegidius nem mert be
szélni, mozdulni is alig, míg annak a másik 
embernek feje így feküdt ott. Most érezte, hogy 
Frigyes páternek igaza volt abban, hogy ö, 
Aegidius, mégiscsak reménnyel jött ide, mert 
így látva Frigyes pátert, nehéz lett neki a saját 
fejét a vállán tartani. Valahol lelke mélyén 
mindeddig még, valóban, megbújt a vágy, hogy 
Frigyes páter győzze majd le őt — és íme, Fri
gyes páter is, még ő is!

— Talán csak nem sírsz? — kérdezte végre.
Frigyes páter felemelte fejét.
— Akkor este rájöttem valamire — szólt, és 

hangja száraz volt, mint amilyennek még Aegi
dius sose hallotta. — Arra jöttem rá: íme, én 
térítek, toborzok, és boszorkányokat kísérek a 
máglyára, mert az egyház parancsolja, s mert 
hiszem, hogy az egyház nagy érdeke, hogy még



tévedéseiben is feltétlen engedelmességre talál
jon, és egy nagy véres tévedésben, a tévedést 
tudva, részt veszek — és mégis, ha megfeszülök 
is, nem tettem magam érdemessé, hogy Krisztus 
nevét a szájamra vegyem, mert igaz, talán sír
tam már életemben, talán az előbb is sírtam, de 
miért? Vagy egy nagy ügy feletti kétségbeesé
semben, vagy a magammal való elégedetlenség 
kínjában, de még egyetlenegyszer sem, egyetlen 
könnyet sem pusztán csak azért, mert egy em
ber szomorú szívét a magamévá tettem, pusztán 
csak részvétből még soha. Most én kérdem — 
folytatta kis szünet után —, értesz engem? És 
ezt azért mondom el neked, hogy megkérdezze
lek: gondolod te magadról, hogy te már sírtál 
egyetlen, egyetlenegy ilyen könnyet? Egyetlen 
olyant, mint Krisztus a város fölött? Az a szek- 
tárius, kiről beszéltél, nem magadért, nem a 
magad útja miatt vált neked oly fontossá? 
őérte, csak neki, csak miatta sírtál egy köny- 
nyet is?

Lassan jött Aegidius szájából a felelet, és a 
szeme nagyra nyílt.

— Nem — felelte.
— Látod, Aegidius, most megint elvettem 

tőled valamit — folytatta Frigyes páter, és az 
ismerős meleg hangja kerekedett megint fölül, 
mikor hozzátette: — Üljünk le szépen vissza ide 
a padra, holnap már úgyse ülök itt, s beszélges
sünk békésen!

— Mért nem ülsz itt holnap?
— Mert, édes Aegidius, holnap már aligha 

élek. Én jól ismerem a pestist.
Aegidius nem fogta fel mindjárt, mit jelent 

ez. De a sötét kertben körülnézve, egyszerre 
ráeszmélt: lehet, hogy Frigyes páter holnap már 
olyan kifürkészhetetlen, néma, idegen, meg
közelíthetetlen lesz, mint most ez a sötét.

— Most megijedtél, ugye — szólt Frigyes



páter —, de ne haragudj meg érte, ha figyel
meztetlek. Tudod, mitől ijedtél meg? Figyeld 
csak! Mi lesz a harcból, mit velem megharcolni 
jöttél ide, mi lesz a kérdésekkel, mi lesz! Épp 
most kell ennek a Frigyes páternek megszökni?

Aegidius hallgatott egy ideig.
— Hát igen, hát jó! — kiáltott fel aztán 

dacosan. — De ha meghalsz is holnap, ha ma itt 
előttem halsz is meg, nekem arra felelj: m o s t  
tudod-e már, hogy nem tetted, még mindig nem 
tetted elég nehézzé az életed — oltárt építettél 
magadnak, a magad kifolyó vérének, hogy ne 
lásd esztelenül a nagy pocsolyába folyni — és az 
oltárt egyháznak nevezted? Be kell vallanod, 
lelked üdvösségére kérlek, valldbe nyílt szóval! 
Hiszen te magad mondtad, hogy te nem nyúlnál 
a remény talizmánja után, még ha angyal kí
nálná is — mert nem hiszel benne!

Visszafojtott lélegzettel várta Frigyes páter 
szavát. De mert az hallgatott, szenvedélye csak 
nőtt.

— Embertelenség, amit csinálok — folytatta 
—, nem bánom, de én az igazságot akarom. Te 
tiszta ember vagy, jó, nemes, nagy, és én sze
retlek ebben a pillanatban, mint még soha, de 
ha megölnélek a szavammal, akkor is kimon
danám, mert az igazságot a te ajkadról akarom 
hallani; megkönnyítetted magadnak nemcsak az 
oltárral, amit emeltél, hanem apró, magadnak 
osztott alamizsnákkal is. A boszorkányokat a 
máglyára vitted, és közben könyvet írtál a 
boszorkányégetés ellen; beálltál a pusztító háború 
katonái közé, a magdeburgi rémtettek hadsere
gét szolgáltad minden szavaddal, és aztán pár 
tucat hadifoglyot megmentettél a haláltól, és 
most. . .  most pestises betegeket jöttél gyógyí
tani, hogy te is meghalhass végre, mert már te 
se bírod tovább — az életed hazugsága elől a 
halálba menekülsz. Felelj, előbb nem engedlek!



Felelj! Nem szabad meghalnod, míg nem hallom 
a te szádból, hogy így van-e, igaz-e!

Frigyes páter lassan felemelkedett ültő he
lyéből.

— Későre jár már — szólt csendesen. — Kí
sérj haza, igazán nem vagyok jól, de — furcsán- 
halkan hallhatóan nevetett —, de azért nem 
akarok az igazsággal elszökni előled. Útközben, 
majd útközben beszélgetünk.

Megindultak egymás mellett, s mentek, úgy, 
mint ide jövet, Frigyes páter mindig kicsit hát
rébb, mint Aegidius.

— Hiszek az egyház hivatásában — kezdte 
Frigyes páter lassan, elgondolkozva. — Te az 
előbb valami olyat mondtál, hogy a föld talán 
egy vérkövetelő vagy vérszomjas csillagkép 
uralma alá került; én akkor mindjárt szerette
lek volna félbeszakítani, hogy valami érdekeset 
mondjak el neked, amit én egy nálam idősebb 
és tudósabb pátertói hallottam. Ö is jézustársa
ságbeli atya, Christoph Scheinernek hívják, 
nemrég egy könyvet is írt, ki is nyomtatták, 
„R o s a U r s i n a” a címe. Én sohase foglalkoz
tam a csillagok tudományával, ezt a könyvet 
meg sem értettem, de ő maga, a szerzője, sokat 
beszélt nekem arról, hogy ez a század még el 
sem múlik, és az ember egy egészen más földön 
fogja találni magát, és egész más csillagokat fog 
a feje felett látná, mint azelőtt. A föld ugyanez 
a föld, és a csillagok — természetesen — ugyan
azok maradnak, mint ötezer éve, csak az ember 
fogja őket másként látni, és az ember fogja ma
gát másként érezni. Beszélt nekem egy frauen- 
burgi kanonokról, Nicolaus Coppernicusról, 
kinek száz éve nyomtatták ki „D e r e v o  1 u- 
t i o n i b u s  o r b i u m  c o e l e s t i u m ” című 
könyvét. Ez az én páterem arról beszélt nékem, 
hogy ez óta a könyv óta más föld van a lábunk 
alatt, hogy a föld egy apró, apri kis csillag lett,



mely éppúgy forog a nap körül, mint a többi 
csillag. Érted? A föld eszerint nem állna, forog 
millió más csillaggal együtt, és a nagy világ
térben áll. Egy kéziratot is mutatott nekem, 
amit még ki se nyomtattak. A kézirat a császár 
prágai udvari csillagászától való, és arról van 
benne szó, hogy valaki a holdból milyennek 
látja a földet. Ez csak a csillagász fantáziája, de 
mindjárt rátérek arra, hogy miért beszélek róla. 
Az ember nyughatatlan lett, hemzseg minden 
város mindenféle feltatálóktól, gondolkodóktól, 
az egész élet gyökerestől nagy változások elé 
indul, és ezer oldalról fenyegeti az embert a 
káosz, a nagy kétségbeesés, mennél inkább előre 
megy, annál inkább; ha igaz, hogy a föld mozog, 
akkor minden meg fog itt mozdulni. És én lát
tam az embereket, és én hiszek az egyház hiva
tásában. És — mondom — hiszek az egyház 
hivatásában. A boszorkányokat máglyára kísér
tem, mert az egyház ezt parancsolta nekem; de 
mert hiszem, hogy épp mert isteni rendeltetése 
van, nem hiába mutattam meg tévedését. De fel
lázadni az egyház ellen, azt soha. Az annyi 
lenne, mintha az egyetlen hajléknak fejszével 
mennék neki, az egyetlen kenyeret dobnám el, 
és a pusztába hívnám az embereket, az éh
halálba azért, mert ehhez az egyetlen kenyérhez 
is ma még tévedéssel, bűnnel, vérrel készítik a 
kovászt. Nem, ezt nem!

Frigyes páter egy kicsit megállt.
— Igen, a te szektáriusodról akartam még 

valamit mondani — folytatta aztán, és lassú 
léptekkel megindultak az utcán. Egy lélek sem 
járt arra, csend volt, mint a temetőben; csak 
néha vittek el mellettük szótlan emberek egy-egy 
koporsót. — A te szektáriusod, Isten irgalmaz- 
zon neki, nem abba a szalmaszálba botlott meg, 
melyet te a természeti világrend törvényének 
nevezel. Ennek a világnak törvényét is Isten



adta, és ha má vérrel és vassal élünk, az az 
ember bűne. Nem Istentől van ez a törvény. De 
Istentől van, hogy aki keresi az üdvösségét, az 
elveszti. A te Salamonod — úgy hívták, ugye — 
külön állt, minket, többi szegény bűnöst meg
vetett és megtagadott. Az Isten őt megalázta, és 
látod, Aegidius, én hiszek az egyházban, a szen
tek, vértanúk és a mi, közönséges bűnös embe
rek szent közösségében. És hiszem, nem fogják 
bűnömül felróni, hogy a lutheránus hadifoglyo
kat megszabadítottam a haláltól — Isten a 
tanúm rá, nem tettem volna, ha azt hiszem, 
ártok vele az ügynek, melynek papja voltam.

Aegidius nem szólt. Hangot sem. Nem azért, 
mintha az ő számára útmutató felelet lett volna, 
amit ez az ember beszélt, hanem mert várta, 
hogy minden kérdésére elmondja feleletét, és 
félt, hogy ha félbeszakítja, épp ettől esik el, 
mert a beszélőnek hangja gyenge volt, és mind 
gyengébb lett. Azt is észrevette Aegidius, hogy 
Frigyes páter, csak hogy tovább tudjon menni, 
beszéd közben kénytelenül rája támaszkodott. 
Ettől meg is ijedt, és meg is kérdezte:

— Üljünk le talán valahol?
— Nem — válaszolt kissé ingerülten Frigyes 

páter —, csak támaszkodnom kell, mert itt, a 
térdhajlásnál fájnak azok a mirigyek, és nehézzé 
teszik a járást.

Mentek tovább, és Frigyes páter újból be
szédbe kezdett, és ismét abban az egyenletes, 
nyugodt, majdnem hangsúlytalanul szerény be
szédmodorban.

— Hogy ezeket a pestises mirigycsomókat — 
itt bubonoknak hívják őket — menekülőben 
szereztem; hogy csak elfutottam a halál felé: 
azt nem tudom. Nem tudom, igaz-e. Ha igaz, jaj 
nekem. Mert akkor este, mikor az evangélium
ban a Krisztus sírása feltűnt nekem — az előbb 
elfelejtettem megmondani neked: a te szektáriu-



sód se vette észre, hogy ez a sírás Krisztus 
követése —, akkor számot vetettem magammal 
a halálra nézve is. Mibe halt bele ő, a Szeretet? 
A mihozzánk való szeretetébe. Ahogy a szen
tekről azt mondjuk: meghalt az Űrban, úgy 
őróla azt kell mondanunk: meghalt az emberben. 
De miben szoktunk mi meghalni, többiek? Ma
gunkban. És én nem tudom, hogy én, amikor itt 
a pestisbetegek között ütöttem fel sátramat, 
azért tettem-e, amiért te mondod, vagy azért, 
mert ők fájtak nekem, kiket a papok is elkerül
tek. ők  is fájtak — ezt tudom, de hogy csak ez 
volt-e, ami itt tartott, nem tudom. Nem tudom 
pedig azért, mert abban igazad van, hogy mikor 
ide kerültem, akkor már nagyon fáradt voltam. 
Itt vagyunk, Aegidius — állt meg Frigyes páter. 
— Most menj vissza abba a kertbe, ahonnan 
jöttünk. Odatalálsz majd? Az a kedves katona, 
ki hozzám vezetett, oda fog jönni, és gondodat 
viseli majd. Most megint kibeszéltük magunkat 
jó időre.

Aegidius utána akart menni.
— Nem, ide nem szabad feljönnöd, ez tele 

van betegekkel, és csak széthurcolnád a városba 
a betegséget — tiltotta erélyesen Frigyes 
páter. — Itt a korlát mellett feljutok a lépcsőkön 
a magam lábán is. Nem, nem szabad, ha mon
dom. Ha nem erőszakoskodtál volna, nem is 
engedtem volna meg, hogy bejöjj a városba.. .  
No, menj már!

Az utolsó szavakat úgy mondta, mint ahogy az 
ember, kicsit türelme fogytán, de azért jóindu
lattal szokott gyereket elkergetni. így hát 
Aegidius nem ment vele. Engedelmesen odébb- 
állt, de mikor azt hitte, hogy Frigyes páter már 
eltűnhetett a lépcsőkön, visszasomfordált, leült 
a kapu alá a lépcsőre, kezére támasztott fejjel 
nézett maga elé, míg egyszerre tenyerébe bukott 
az arca. Sírt. Könnyei becsurogtak csuhája bő



ujjába. Így ült meglehetős sokáig, aztán fejét a 
kapufélfának támasztva, a fáradtságtól elaludt.

Hajnal felé ébredt fel, s akkor elindult a kert 
felé, hol Frigyes páterrel volt együtt. Átfázott, 
mert az éjszaka hűvös volt, és a fiatal katonát 
sem akarta szem elől téveszteni. Általa akarta 
tovább is az érintkezést Frigyes páterrel fenn
tartani.

A fiatal katona ott ült a kertben, és várta. 
Vidám nyári hajnal volt, és a fák csendjét a 
madarak hangja verte fel. A fiatal katona sietve 
ment Aegidius elé.

— Frigyes páter mondta, hogy ide fogja visz- 
szaküldeni, vártam.

— Várt?
— Igen, én mostanában rendetlenül élek. — 

A fiatal katona egy kicsit zavarba jött. — Éj
szaka keveset alszom. De jöjjön csak, felveze
tem a szobába.

A kertből is nyílt ajtó az előszobába, ez volt 
az az előszoba, melynek színes üvegablakain át 
előző nap az udvarbeli fák mindjárt a belépésnél 
Aegidius szemébe tűntek. Ebből a nagy szobából 
keskeny csigalépcsőn mentek fel; fent, az elő
szobára néző, keskeny erkélyre négy ajtó nyílt. 
A fiatal katona mindjárt az első ajtót nyitotta 
ki, és bevezette Aegidiust. Aegidiusnak még 
akkori állapotában is jólesett ez a környezet. 
Szépen faragott ágy, barátságos, nehéz tölgyfa- 
asztal a szoba közepén, sima, barna famennyezet 
és két nagy ablak a kertre.

— Egyedül lakik itt?
— Igen, pár hete. A többiek meghaltak — 

felelte a fiatal katona, és Aegidius kérdő tekin
tetére megmagyarázta. — Az apám, az anyám és 
a feleségem. Pestisben.

Aegidius tekintetét a fiatal katona félreértette, 
és azt hitte, mentegetőznie kell:

— Én csak azért mertem vendégemül meg



hívni, mert mondta, hogy nem fél a pestistől. 
Persze, hogy veszélyes az ilyen ház. De alig 
kapott volna itt szállást olyan házban, ahol még 
nem járt pestis.

Aegidiust félreértette a fiatal katona. Nem 
maga miatt ijedt ő meg, hanem mert így, közel
ről látva, hallva a pestisről, valóság lett előtte, 
hogy Frigyes páter is meghalhat.

— Frigyes páter? — mondta a fiatal házi
gazda elkomolyodó arccal. — Maholnap rá is sor 
kerül. Már sok a mirigycsomó rajta, és az biz
tos jel.

Aegidius vissza akart menni a kórházba, de a 
fiatal katona útját állta.

— Oda úgyse engedik be — csitította. — Majd 
odamegyek, és hírt hozok.

— Mért engedik azt meg?
A fiú zavarba jött, mint az előbb.
— Mert én kivétel vagyok — mondta aztán. 

— Engem nem bánt a pestis.
A fiatal katona később megmagyarázta Aegi

diusnak, hogy ő miért kivétel, illetőleg nem 
tudta ugyan megmagyarázni, hogy miért az, de 
nyilván látni való volt, hogy az. Ebben a házban 
mindenki meghalt, csak ő maradt életben. Min
denki nagyon vigyázott magára; bizonyos étele
ket nem ettek, kocsira nem ültek, mert a lovak 
között is dúlt a pestis, utcára nem jártak — és 
mindez nem segített. Meghaltak mind sorjában, 
egymás után. Pedig jól ment nekik, csak a pes
tissel kezdődött a baj. Annyira jól ment nekik, 
hogy szinte példabeszéddé lett a nevük a város
ban. A fiatal katonának az apja kalmár volt, és 
ha a tengeren minden hajó elpusztult, az övék 
épségben futott partra a kincseket érő rako
mánnyal. Földjük is volt, és az aratásuk mindig 
bőséges volt, ha tíz lépésre az ő földjük határá
tól jég vert is el mindent. De ez még mind 
semmi ahhoz képest, hogy az ostrom alatt és az



utcai harcokban talán az ő házuk volt az egyet
len a nagyobbak közül, amelyiknek még csak 
egy cserepe sem sérült meg. És mindenki boldog 
volt ebben a házban, de legboldogabb ő maga, a 
fiatal katona, mivel neki esztendő óta szép, jó, 
édes fiatal felesége is volt. A fiatal katona volt 
a legboldogabb — és ő volt a legszomorúbb is. 
Megfélemlítette, hogy nem maradt kívánnivalója. 
És néha magamagától megiszonyodott, ha a 
templom előtt elmentében embereket látott, kik 
bénák vagy vakok voltak, és ott térdeltek egy 
szentkép előtt, és arcukra volt írva a vágy, a 
szenvedés és a hit. ö  is imádkozott, de nem így. 
Ha ő imádkozott, azért imádkozott, hogy min
den úgy maradjon, mint ahogy van. És minden 
ilyen ima után kimondhatatlan nyugtalanság 
fogta el, érezte, hogy ez rossz ima, és félt, hogy 
Isten megbünteti. Irtózatosan félt, és tudta, hogy 
e félelem ellen egy orvosság volna: úgy imád
kozni, hogy: ne úgy legyen, ahogy én, hanem 
ahogy Te akarod. Próbálta is, de mindjárt érezte, 
mielőtt kimondta, hogy hazudik. És ha a mi
atyánkban ehhez a mondathoz ért: „Legyen meg 
a te akaratod” — akkor valami elszorult benne. 
És lassan ráébredt, hogy ő nem hisz, hogy őneki 
Istennel semmi dolga — amit rágondolván érez, 
gondol, az csak annyi: maradj távol, hogy az én 
akaratom, az én boldogságom megmaradhasson. 
Maradj távol — mert hisz nem volt mért hívni 
Istent, mikor szíve teljességes örömét megtalálta 
a földön. És ha embereket látott, akik koldusok 
lettek vagy a nagy háború nyomorékjai — és 
sokan, sokan voltak ilyenek —, mindenki, aki
vel találkozott, akiről hallott, mint néma szemre
hányás illette őt, s így hangzott ez a szemrehá
nyás: mindnyájunknak rosszabb a dolga, mint 
neked, s az alamizsnálkodás, amit néha egész 
szenvedéllyel csinált, nem segítette túl a szo
rongva elhatalmasodó érzésen: most kényeztetett



napjaid árát még neked is meg kell fizetned. 
Félt és nem hitt, csak félt, és tudta, hogy nem 
Istent imádja, ha imádkozik, hanem a maga 
boldogságát. És sietett el a templomból, mint 
ahogy mindenünnen elsietett, csakhogy minél 
előbb otthon legyen, mert otthon olyan jó volt 
minden, mint a paradicsomban lehetett. És azt 
is tudta, hogy bűn a félelme. Bűn pedig azért, 
mert előre érezte, hogy ha bekövetkezik az, 
amitől fél, és egyszer mindent elveszt, és élete 
odaér a fordulóhoz, mely a nagy elhagyató tt- 
sággal várja — a nagy elhagyatottság kézen 
fogja majd a hitet. És íme, bekövetkezett min
den, amitől félt. Frigyes páter temette el az 
egész családját, sorjában, egymás után. Akkor 
ismerte meg közelebbről. Mikor az apja és az 
anyja meghalt, azt mondta neki Frigyes páter: 
a teljes elégedettség veszedelme a léleknek, és 
kell legalább egy kívánság, egy olthatatlan 
szomjúság, emlékeztetőnek, mélyítő szomorú
ságnak. És amikor az egyetlent és utolsót elte
mették, akkor azt mondta a fiatal katona: most 
már jó, most már nincs mitől félnie. Mit vehet 
él tőle még az Isten? Ezt abban a hiszemben 
mondta, hogy most már rajta lesz a sor. De 
Frigyes páter figyelmeztette, még akkor, mikor 
az ő egyetlenje temetéséről hazafelé mentek: 
Isten még mindig elvehet tőled egyet, a halált. 
És Frigyes páternek igaza lett. íme, ő kivétel 
maradt. Beállt katonának, harcban is megfor
dult már, s még mindig él, egészséges. Ebben a 
házban lakik, ahová még katonákat sem szállá
solnak be, mert annyi pestishalál pusztított 
benne — a cselédeket is, három volt, elvitte 
mind a pestis —, ő minden éjszaka, mindennap 
itt él — és él és egészséges.

Ezt a történetet Aegidius Frigyes páter halála 
napján hallotta. Heggel ugyanis, miután Aegidi
ust elhelyezte, a fiatal katona a kórházba ment,



és csak este jött haza. Nagyon szomorú volt, 
Frigyes páter már meghalt, el is temették. Siet
nek a temetésekkel, mert még a pestises halottól 
is félnek. A város végén volt a pestises temető. 
Egyébként nagyon nehéz halála volt, azok a 
daganatok mind kifakadtak, fehér haja alatt is 
gennyezett.

— F e h é r  haja alatt? — csodálkozott Aegi- 
dáus.

— Igen, Würzburgban megőszült. Én is csak 
ma tudtam meg, hogy oda még fekete hajjal 
ment.

Ügy volt, hogy kimennek a temetőbe. Aegidi- 
usnak feleúton eszébe jutott: minek? Azt
mondta, hogy ő visszafordul. Csendes este volt. 
A fiatal katona akkor mondta el történetét. 
Aegidius csak meghallgatta. Neki még története 
sem volt. Hetekig élt még ott a vendégszerető, 
derék, fiatal katona házában, és egy este azt 
mondta a házigazdájának:

— Ügy látszik, én is kivétel vagyok.
A pestis alábbhagyott, lassan el is múlt, és 

Aegidius és a fiatal katona életben maradtak. 
Aegidius egy napon elindult Trierből. A fiatal 
katona a város kapujáig kísérte, és mikor ott el
váltak, megkérdezte:

— Ugye, fráter, nem lett volna-e mégis jobb, 
ha akkor nem engedik be ide a városba? Mert 
úgy tűnik nekem, hogy még szomorúbban megy, 
mint ahogy jött.

— Mégse lett volna jobb. Itt tudtam meg biz
tosan, végsőképpen, hogy ma nincs templom és 
nincs gyülekezet, melyben nekem hely adatott 
— felelte Aegidius, és búcsúzóul arcon csókolta 
a fiatal katonát. — Minden gyülekezet templo
mának ajtajában ott áll és eltilt a küszöb át
lépésétől valaki.

— És most hová?
— Nem tudom — felelte Aegidius, és elindult.



Nem volt egészen igaz, amit mondott, csak túl 
furcsán hangzott volna, ha azzal válaszol: 
világgá megyek, nem az én egyházam megkere
sésére, nem az én seregem megtalálására, hanem 
hogy eljussak valami olyan könnyig, mint ami
lyet a vigasztalan emberfia sírt Jeruzsálemet 
látva. Mert csak az találhat rá az igazságra, aki 
már nem a vigasztalást keresi.

Ha igazat felel a hová? kérdésre, ezt kellett 
volna mondania. De nemcsak szeméremből nem 
mondta ki, része volt benne a félelemnek is, 
hogy a fiatal katona még félreérti, és azt találja 
mondani: felismertem, hogy igen, ez a legfőbb 
igazság, én is életem céljául vallom, követni 
akarlak. Aegidius azonban egyedül akart menni, 
és zászló nélkül, és követő nélkül. A fiatal ka
tonának is egyedül kell mennie, tudta — és itt, 
egyelőre, vége az Aegidius történetének.



ELEMÉR FŐHADNAGY

Vannak érthetetlen dolgok. Nem lehet min
dent érthetővé tenni. Vannak dolgok, amiknek 
megértéséhez nem vezet út. Ha nem tudsz va
lami hozzájuk hasonlóra a saját bőröd sajgásából 
emlékezni, ne fáraszd az eszedet. Kárba veszett 
fáradság.

A legkülönösebb azonban, hogy az én egész 
életem, az élet, mely hozzám nőtt, mint a bőröm; 
melyet én éltem, mely én magam vagyok, végső 
fokon nekem magamnak is érthetetlen. Ha nagy- 
néha — most már mind ritkábban — eszembe 
jut, s a fejem töröm rajta, mi történt velem, 
s áttekintem az egészet, akkor így, ebből a mai 
távolságból határozottan komikusnak tűnik . . .

Természetesen, csak kívülről nézve.
Egyébként éppoly kevéssé komikus, mint egy 

ember, aki a fintoraival és bukfenceivel meg
nevettet, de mikor közelebbről megnézed, látod, 
a mozdulatai kényszermozdulatok, örült.

Mint általában a hasonlatok — még ha jók is, 
akkor is rosszak —, ez a hasonlat is félrevezet
het, mert amá engem illet, mérget veszek rá, 
hogy amennyire egy ember egyáltalán normális 
lehet, én az vagyok, az voltam mindig.

Éppen ez az: egy normális ember, kinek az 
életébe, élete legelején, betör valami, ami. . .  
nem tudom, minek nevezzem, mindegy, mond



juk, valamely szenvedély, valamely düh, valami 
méreg. Igen, méreg, mely alattomosan befész
keli magát, terjeszkedik, elterpeszkedik. Csak a 
végén veszed észre, hogy — mint suttyomban 
előnyomuló csapatok ellenséges városban — sor
ban megszállt mindent, ami az életed góca.

Kezdődött kilencéves koromban, s ennyiben 
tulajdonképpen afféle ártatlan gyerektörténet 
volna, ha a gyerek csakugyan az a folytatás 
nélküli angyalka, s nem maga a későbbi egész 
ember volna, kicsiben és még lappangva.

Kezdődött azzal a — hogy is mondjam — buta 
vagy komikus . . .  mindenesetre ma már nehezen 
érthető ténnyel, hogy én, Alsó- és Felsőboróczi 
Baróczy Elemér, Baróczy Elemér és Baróczyné 
született báró Bessenyi Kornélia egyetlen fiú
gyermeke, Apatinban, ebben a nagy, sváb köz
ségben, ahol boldogult édesapám a legnagyobb 
úr, járási főszolgabíró volt — zsidó iskolába 
jártam, zsidó elemi iskolának voltam tanulója, 
hatodiktól tizedik életévemig.

Zsenáns, de így van. Ezt a körülményt már 
boldogult szüleim emlékére való tekintettel is 
legszívesebben elhallgattam volna. . .  De nem 
hallgathatom el, őmiatta, a m á s i k  miatt. Mert 
ami ő t illeti. . .  az ő személyére, az ő egész 
esetére mindennél jellemzőbb az, hogy ő is ebbe 
az iskolába iratkozott be.

Tudnod kell, hogy annak idején a járás szék
helyén, a nagy, sváb községben, Apatinban, de 
az országban sem, senki abban semmi különöset 
nem talált, hogy a járási főszolgabíró zsidó isko
lába járatja a fiát. Ha kopasz fejemre nézel, 
kiszámíthatod, hogy az az idő a liberális, boldog 
Nagy-Magyarország legliberálisabb ideje volt. 
A zsidó iskola csak annyiban különbözött más, 
állami népiskoláktól, hogy nem az állam, hanem 
a zsidó hitközség tartotta fenn, s hogy az iskola 
falón őfelsége I. Ferenc József obiigát képén



kívül nemcsak egy hazafias, díszmagyaros, szí
nes Rákóczi Ferenc portré, hanem harmadik
nak, közvetlenül mellette, még csak nem is 
kisebb formátumban, szintén üveg alatt és ara
nyozott keretben, még egy szakállas zsidó kép
mása is ékeskedett, ha jól emlékszem, név 
szerint valami Maimonidesz Mózes úré. . .  Hogy 
minek köszönhette az a zsidó ezt a kitüntetést, 
ezt már nem tudnám megmondani.

ö t  osztály volt, mind az öt osztályt, egyazon 
teremben, egy tanító oktatta. Egy-egy padsor 
volt egy-egy osztály. Az egész iskolának együtt 
nem volt feleannyi tanulója, mint az állami nép
iskola egyetlenegy osztályának. Ott, az állami 
iskola egy-egy padjában, ahol csak kettőnek 
lett volna hely, hármasával, sőt négyesével szo
rongtak a mezítlábas, kék gatyás sváb lurkók, 
mert az apatini svábok közt egy se akadt, aki 
nem akarta volna, hogy a gyerekei ími-olvasná 
ne tudjanak; egészségtelen ambícióik voltak.

Így történt, hogy az apatini zsidó iskola nem
csak a zsidók, hanem a jobb magyar hivatalnok
családok csemetéi számára, már a nagyobb tan
díj miatt is, afféle exkluzív magántanintézet 
szerepét töltötte be. Még a többieknél is ambi- 
ciózusabb, elpolgárosodott svábok is oda küldték 
a gyerekeiket, a jobb társaság miatt, és mert a 
zsidó iskolában a gyerekek jobban és hamarabb 
megtanulták az úriemberek nyelvét, a mi nyel
vünket, a magyart.

A sztár természetesen én voltam, a főszolga
bíró fia. Finom, szőke fiúcska, akit minden 
reggel mademoiselle Yvonne, a francia nevelőnő 
kísér az iskola kapujáig. Röhej, de igaz: én vol
tam az apatini zsidók büszkesége. Én voltam az 
eleven díszoklevél, a testté vált aranygyapjas 
rendjel, bizonyíték, hogy a zsidó már nem zsidó, 
dédelgetett bálvány, utcán és iskolában egy
aránt vitán fölül álló tekintély, a főszolga



bíróék Elemérje, a z Elemér . . .  A tanító úr, a 
cingár, magyarosított nevű Gereblyés tanító 
nem tudott hova lenni a respektustól, ha rólam 
szólt, vagy pláne ha velem beszélt. Számomra 
mindez természetes volt. Észre se vettem, nem 
hízelgett nekem, nem élveztem, mint ahogy az 
ember nem élvezi, hogy van, aki a cipőjét fénye
síti — vagy mint ahogy csak akkor vesszük 
észre, hogy a szembejövő baka természetesen 
haptákba vágja magát előttünk, hogyha akad 
egy, aki elmulasztja. Magától értetődött, azt 
kaptam meg, ami kijár nekem, hisz én voltam 
a z Elemér. Magától értetődött, és egészen addig 
még csak észre se vettem, míg az utolsó évben, 
az új tanév elején meg nem jelent egy új tanuló, 
egy ötödik osztályos, ő.

Mondtam, semmi különös se volt abban, hogy 
engem ebbe az iskolába járattak. Viszont olyan 
szembeszökő, igen, egyszerűen szembeszökő volt, 
hogy a gazdag Apatin frissen érkezett lakosa, 
egy egészen nyomorult senki, koldus, amilyet a 
svábok között találni se lehetett: az útkaparó 
a zsidó, azaz az úri iskolába íratta be a fiát! 
Tudod, mi az, hogy útkaparó? A vasúti bakter, 
a járásbíróság szolgája, még egy sváb béres is 
társadalmi rangot, jómódú embert jelent hozzá 
képest. Az útkaparó nem kap egyenruhát, nem 
kap cipőt, mint a járásbíróság szolgája, nincs sa
ját kunyhója, mint a sváb béresnek, az útkaparó 
rongyos, és valami durva söprűvel és holmi 
hosszú nyelű, gereblyeszerű szerszámmal a vál
lán sétál a kövezett úton, hogy a szekerekről 
lehulló szalmát meg a ganéjbuckákat az út köze
péről az árok mellé halomba kaparja. Egy
szerűen nevetséges még beszélni is róla. . .  De 
nem változtat semmin, akármilyen nevetséges, 
beszélnem kell róla, az útkaparóról, aki tandíjat 
is fizet, hogy a jobb iskolába írassa be a fiát. 
Beszélnem kell róla; róla kell beszélnem, ha



magamról szólok. Így van, és nem másképp. 
Nem az útkaparóról, az apjáról, hanem a fiáról, 
őróla, Űtkaparó Pistiről.

Gyűlölet volt első látásra. Talán nem mindjárt 
kölcsönös. Biztos azonban, legalábbis most úgy 
rémlik, hogy gyűlölet volt a levegőben. Először 
bennem, vagy benne, vagy pedig mind a ket
tőnkben egyszerre? Mindenesetre bebizonyoso
dott, hogy eltéphetetlen, mint valami kötelék. 
Egyikünk se szabadult meg tőle, soha. Egyikünk 
se. Lehet komikus vagy felháborító, de úgy kell 
beszélnem kettőnkről, mintha egy család lettünk 
volna, többes szám első személyben: r ó l u n k  
— rólam és Űtkaparó Pistiről. Mi ketten, mint 
házasok, egymás ellen, egymás dacára éltünk, s 
ez csak egy különös formája annak, hogy két 
ember végeredményben, ha fogcsikorgatva is, 
egymásért, egyik a másik jegyében, egymásnak 
éljen. Olyan volt ez a gyűlölet, mint valami bo
szorkánykonyhán kotyvasztott méreg, beleette 
magát a húsba; afféle mámor, ami többé el nem 
illan, tart. öróla nyilvánvaló, hogy ez a gyűlölet 
volt a sarkantyú a szügyében, hegyes ösztök a 
húsában, álmát is megrontó — micsoda? Valami, 
ami nélkül más lett volna az ő élete. De — az 
enyém is.

Mért küldte Űtkaparó Pistit az apja az úri 
iskolába, máig sem tudom. A paraszt átkozott 
úrhatnámsága? Ó, a magyar, a svábokkal szem
ben szintén valami magasabb rendű hatósági 
személynek vélte magát? Vagy csak épp a fiából 
akart mindenáron urat nevelni? Akárhogy is, 
az elkényeztetett, agyonápolt zsidó csemeték és 
a jobb keresztény hivatalnokcsaládok gyerme
kei között megjelent Űtkaparó Pisti. Valameny- 
nyiünk között az egyetlen, aki nyáron mezítláb, 
télen csizmában járt az iskolába. A beszédmódja 
is elütött másokétól: valami furcsa tájszólással 
beszélt, parasztos zsírosán, tempós hosszan ejtve



a magánhangzókat. Valami kirívóbbat, abszur
dabban kirívót el sem lehet képzelni. De mielőtt 
még a száját egyáltalán kinyitotta volna . . .

Kezdődött mindjárt az első nap. . .  Délelőtt, 
a szünetben. Emlékszem. Az iskolaudvarban, a 
nagy nyári vakáció után, mindenki kezében az 
otthon gondosan becsomagolt tízóraijával. S 
persze engem álltak körül, mert mindenki tudta, 
hogy a főszolgabíróék a nyáron Abbáziában vol
tak. Pisti, az új tanuló, az idegen, nem hozott 
tízórait, hanem csak ténfereg külön, és nézi, mit 
esznek a többiek. Majd kinézi a szemét, s hall
gatja tisztes távolból, amit strandról, penziók
ról, hotelekről beszélek. Ebben a pillanatban 
kaptuk el először egymás tekintetét. Valami 
kifürkészhetetlen volt már akkor a macskazöld 
szemében. Alig ütközött össze tekintetem az övé
vel, nekiugrik a gyepes udvar közepén álló vad
gesztenyefának. Egyik kezével a zsebében s csak 
a bal karjával és a két meztelen talpával kapasz
kodva, szempillantás alatt fent terem a fa tete
jén. Mint egy mókus. A fa alatt a kezek a vajjal 
megkent zsömlékkel és sóskiflikkel a szájhoz 
vezető feleúton megálltak, a rágó szájak tátva 
maradtak — nyakukat csavargatták, hogy job
ban lássák Pistit. Különösen a lányok. Egész 
odavoltak. Csak én tettem úgy, mintha tovább
ra is a selyempapírba göngyölt uzsonnámmal 
volnék elfoglalva. A többiek egymás után ro
hanták meg a vadgesztenyefát, a legvállalko- 
zóbbak úgy, egy kézzel a zsebbenr mint Pisti, 
aki szótlanul trónolt fenn a magasban. A leg
ügyesebbek se tudtak még csak meg se kapasz
kodni az öreg fa vastag törzsén.

— Meg se próbálom. Nem volna nehéz, de 
sajnálom az új, abbáziai cipőmet.

Ezt a lányoknak mondtam, de olyan hangosan, 
hogy Pistinek is meg kellett hallania a fa tete
jén. Mekkora volt a presztízsem, az abból is lát



ható, hogy senki sem akadt, aki ezért a szánal
mas kifogásért nevetett volna rajtam. De hogy 
ez csak kifogás, azt a legbutább is észrevette — 
és kivétel nélkül mindnyájan tovább bámulták 
az új tanulót, Űtkaparó Pistit. Abbáziánál is 
nagyobb benyomást tett. Nemcsak a presztízsem 
miatt nem nevettek ki engem, hanem azért, mert 
egyszerre nem számítottam előttük. Nem voltam 
fontos. Elfelejtettek azon nyomban. Egy katona
tiszt, akinek letépik csillagait, elveszik kardját 
— mindezt egy gyerek is tudja érezni. Én érez
tem.

Ügy védekeztem, hogy elnéztem Pisti fölött. 
Mintha levegő volna. Ügy tettem, mint ahogy 
tennem kellett volna belül is. Belül azonban nem 
voltam képes erre. Mikor egyszer az iskola
udvarban a gyerekeknek, akik körülállták, el
mondtam, hogy vadászaton voltam, és hogy már 
a jövő évben, ha majd beiratkozom a gimnázi
umba, apám nekem egy igazi puskát, egy fló- 
bertpuskát is vesz, rá se néztem Pistire. De az 
egésszel neki akartam bebizonyítani valamit. Azt, 
hogy én ki vagyok, azt, hogy hogyan hallgatnak 
engem, azt, hogy hogyan néznek föl rám a fiúk 
és a lányok mind. S noha rá se néztem Pistire, 
pontosan kitalálta, hogy mit akarok. Éreztem 
magamon a zöld szemét. S egyszerre mindenki 
hátat fordít nekem, és Pistire bámul. Az ma
gasba emeli az egyik lábát, belenyúl a zsebébe, 
kihúz egy szál kénes gyufát, és a kopott, hosz- 
szú szárú — a többi gyerek mind rövid nadrág
ban járt —, a hosszú, fekete bársonynadtágján 
végighúzva lobbant ja lángra. Mint a többiek, 
akaratom ellenére én is néztem, és várom, hogy 
mi jön most. Helyettem egyszerre megint ő lett 
a középpont, mintha a rövidnadrágos fiúk közt 
ő volna a felnőtt. S mintha csak a saját mulat- 
tatására tette volna, megvárta, hogy a gyufaszál 
parázzsá izzék, hogy aztán közömbös arccal a két



fogsora közé vegye. Ügy állt ott a gyufával meg
világított fehér fogaival s előretolt ajkával, mint 
egy kis mesebeli sárkány.

Nem barátkoztak vele. De idővel épp az, hogy 
mezítláb járt, hogy csak neki volt patkós csiz
mája, hogy hosszú szárú volt a nadrágja, és még 
az is, hogy tiz órakor, mig mások uzsonnáznak, 
ő a vadgesztenyefa legmagasabb ágait keresi ki 
magának hintázásra, tekintélyt, határozottan 
rangot adott neki. Barátkozni nem is lehetett 
vele. Ha valaki a tízóraiját meg akarta osztani 
vele, Pisti elfintorította a képét, mintha békát 
akarnának nyeletni vele:

— Vajaskifli? Brrr.
Valósággal imponált. Hamarosan jobban iri

gyelték azért, hogy neki, közülünk egyedül neki 
szabad mezítláb járni, mint engem azért, mert 
az apám járási főszolgabíró, ö  az értékeknek 
egy új, feje tetejére állított ranglétráját honosí
totta meg a zsidó iskolában. A falak a Pisti ne
vétől visszhangoztak; nemcsak a nyápic zsidó 
palántáknak, de a keresztény úrifiúknak is Pisti 
volt az állandó beszédtémájuk, az ideál. S talán 
épp azért, mert a fölényes Pisti mintha egy
általán senkivel se törődne. Azzal se, hogy noha 
ő közvetlenül mögöttem ült, az ötödik padsor
ban, még egyetlenegyszer sem méltattam arra, 
hogy egy szót is szóljak egyenesen őhozzá.

Valósággal üldözött; minduntalan kiagyalt va
lamit, amivel még inkább fölém kerekedhetne. 
Ebben a titkos versenyben szemérmetlenül és 
perfidül leleményesnek mutatkozott. S közben 
adta az ártatlant. Engem ez a plebejus szívós
sága visszataszított, degutált, nevetségesnek ta
láltam. De nem ő, hanem mégis én váltam nevet
ségessé, mert én voltam az, aki kevésbé tudta 
megőrizni a fölény és nemtörődömség külszínét. 
A magunkfajta lények idegei rosszabbak.

Egyik nagynéném Olaszországban járt, s fe



kete lakktáskát hozott nekem ajándékba. Zárja 
fölött egy csillogó fémlapba cifrán bevésve ne
vem kezdőbetűi: B. E. De ez nem minden. Bent, 
a táskában, kékkel bélelt külön rekesz az irkák
nak, zölddel bélelt a könyveknek, és fönt, a 
táska falába erősítve a toll- meg tollszártok. E 
tok födelét nem kellett kihúzni, csak meg kel
lett nyomni egy gombot, és felpattant, mint egy 
ékszeres kazetta. Szenzáció, valóságos látványos
ság volt.

Akkor én már elvesztettem azt a magasabb 
rendű ártatlanságot, amelyiket minden „homme 
bien né” már a bölcsőjébe ajándékul kap — 
nem tudtam már gyanútlanul csak magamnak 
élni. Mióta a zsidó iskolában megvonták tőlem 
a hódolatot, mióta Űtkaparó Pisti versenytársává 
alacsonyitottak le, belül is lealacsonyodtam. 
Mintha parvenü s nem úrifiú lettem volna. S 
nem is annyira az iskola, mint Pisti, csakis Pisti 
volt az, akit magam alá akartam teperni, s csak 
ehhez kellett a többiek hódolata. Nem a táská
nak örültem tehát, hanem a hatásnak, amelyet 
tenni fog. Már akkor elkezdődött az, hogy örö
meim, élvezeteim, értékeléseim függő viszonyba 
kerültek egy harmadik személlyel, valami raj
tam kívül, valami jóval alattam állóval. . .  mond
juk ki, bármily abszurdum is: Űtkaparó Pistivel.

Űtkaparó Pisti táskája egy szakadt fülű fonott 
cekker, akkora volt, hogy nem fért be az iskola
pad rekeszébe; Pisti a lábához, a pad mellé állí
totta. A rövidlátó Gereblyés tanító, akinek egy
azon teremben kellett öt osztályt tanítania, a 
padok közt fel-alá sétált. A másodosztályosok
nak magyarázva a negyedikesek írásbeli mun
káját ellenőrizte, s közben minduntalan meg
botlott a Pisti cekkerében. Ilyenkor Pistire egy 
bosszús s felém egy panaszos tekintettel el
elhúzta a száját. Én minden ilyen alkalommal 
meglepetést színlelve hátrafordultam — és Pisti



vörös lett, mint a főtt rák. Egy napon azonban 
— azután, hogy az én táskámat mindenki meg
csodálta, még a tanító is, és nemcsak megtapo
gatta, hanem még az orrához is emelte, hogy 
megszagolja a finom milánói bőrt —, már nem 
tudom hogyan, de egyszerre az egész iskola fi
gyelme az én táskámról a Pisti cekkerje felé 
fordult. Kiderült, hogy Űtkaparó Pisti cekkeré- 
nek alján, a könyvek és füzetek alatt, Pistivel 
együtt egy karikás ostor jár az iskolába. Pisti 
legalábbis hidegvérrel és teljes közönyt színlelő 
ábrázatával azt állította, hogy „természetesen,, 
ő mindig is magával hozta ezt cekkerében.

— Mit bámészkodtok rajta? Karikás ostor, és 
kész — jelentette ki. Emlékszem az unott hang
jára, mintha fel sem tudná fogni, hogy vannak, 
akik karikás ostor nélkül járnak iskolába.

Az iskolában Pistin kívül persze senki sem 
volt, aki valaha is a kezében tarthatott volna 
egy karikás ostort. Tülekedtek körülötte, s meg
csodálták a kurta nyelét — egy darab durva fa, 
akkora, mint a fél karom —, de még jobban az 
ostort magát, egy piszkos, csomós kötelet, mely, 
mint csecsemő körül a pólya, a nyél köré volt 
tekerve, s legalább négyszer akkora lehetett, 
mint maga a gazdája, a különben nem épp 
nagyra nőtt, de busa fejű és széles vállú Pisti.

Mikor a zsidó gyerekek hittanórája kezdődött, 
mi, keresztények a katekizmusunkkal a plébá
noshoz mentünk, s ekkor, mindjárt az iskola 
kapujában valamennyien — persze az én kivéte
lemmel — versenyt kérlelték Pistit, csördítsen 
egyet a csodás karikás ostorral. Hóna alatt a fü- 
letlen cekkerével, mely mágikusan vonzott min
den tekintetet, Pisti a fejét rázta:

— Nem.
— De Pista . . .  Pistike . . .  Pistu, édes, mért 

nem?
— Csak.



Délután azonban, iskola után; négykor, az iskola 
előtt az utcán Pisti, mint egy hatásvadászó ripacs, 
egyszerre a kocsiút közepén termett. Mintha 
csak unalomból tenné, vagy mindenesetre saját 
szórakoztatására, belenyúl a rejtélyes cekkerébe, 
kihúzza a karikás ostort. Lassan, hogy növelje 
a türelmetlenséget, körülményesen a két bokája 
közé a földre állítja a cekkert, s aztán hanyagul 
forgatni kezdi a feje fölött a hosszú ostort. Nagy 
porfelhőt ver fel a kötél, de aztán, mint amikor 
kavicsot dobnak a vízbe, úgy keletkeznek kari
kák a levegőben, és pattog, és csattan, hogy 
visszhangzik tőle az utca. Ez a mutatvány min
den este, ha a tehéncsorda hazatért a poros 
országúton a községbe, hallható és látható volt
— de épp ez volt az, ami a gyerekeknek, akik 
mindenben az „igazit” szeretik, elragadóan bá
mulatosnak tetszett: mint egy igazi csordás.

Én akkor már otthon, a tükör előtt végzett 
titkos és sikertelen próbákkal jó néhányszor 
összeégettem a szájamat. Most valami olyan 
érzéssel, mint az emberé, aki reményvesztetten 
vakmerővé válik, s valami csodában bizakodik
— miután a többiek sorban sikertelenül próbál
koztak, hogy fejük fölött, mint Pisti, széles ív
ben forgassák meg a karikás ostort —, letettem 
a porba a szép táskámat, s utolsónak, izgalom
tól szédülve szintén két kézre fogtam az ostor 
nyelét. A csodákat azonban tudvalévőén el
riasztja, ha várnak rájuk. Ahogy forgattam az 
ostort, ahelyett, hogy karikásán a fejem fölött 
villámlott és csattogott volna, a piszkos ostor- 
kötél óriási kukacként csavarodott a mellem 
köré.

Rettenetes volt.
Rettenetes? Miért? Miért kellett volna Baróczy 

Elemérnek a karikás ostorral úgy brillírozni, 
mint egy csordásnak vagy Űtkaparó Pistinek?
— kérded. Azért kérded, mert már elfelejtet



ted gyermekségedet. Gyerekek társadalmában 
nincs becsülete a specialistának, csak az ezer
mesternek. Gyerekek társadalmában egy Achil
les, ha kiderül, hogy a sarkán sebezhető, nevet
ségessé válik. Gyerekek társadalmában, aki 
uralkodni akar, annak, ha rákerül a sor, tudnia 
kell cigánykereket is vetni — vagy legalábbis 
nem szabad elárulnia, hogy valamiben balkezes.

Tegnapi bálvány, ahogy ott álltam a kocsiút 
közepén, prüszkölve a portól, a körém fonódó 
piszkos kötéllel, nevetség tárgya lettem. Ki
nevettek, tele torokból, felszabadultan nevettek; 
akadt olyan is, aki mintegy túlozva örömét, 
hogy Pistinek hízelegjen vele, tapsolt jókedvé
ben.

Pisti nem nevetett velük. Nem vegyült el a 
hordában, megmaradt külön, mintha az ellenem 
való küzdelem cézári ösztönöket ébresztett volna 
benne. Amit nekem kellett volna, és nem bírtam, 
ő most is következetesen keresztülvitte: szeme 
sem rebbent, elnézett fölöttem. Annyira elnézett, 
hogy ettől kezdve gyakran kétség támadt ben
nem, megalázóbb, mint minden egyéb: a kétség, 
hogy hátha észre sem vesz, nem is gyűlöl, még 
csak nem is gyűlöl. Szeretni valakit, aki nem 
viszonozza érzelmeidet, szenvedés, de az el
képzelés, hogy gyűlölsz valakit, aki előtt egy
szerűen nem számítasz — ez gyehenna.

A zsidóknak nem volt fontos iskolájuk fele
kezeti vagy faji jellege. Karácsonykor, mint a 
többi iskolában, a zsidó elemi iskola keresztény 
tanulóinak aránylag nagy számára való tekin
tettel, szünetelt a tanítás. A zsidók úgy tettek, 
mintha m a j d n e m  olyanok volnának, mint 
mi. A karácsonyi szünet után legalábbis ki
derült, hogy a legtöbb zsidó családban a gyere
keknek vett ajándékokkal éppúgy ünnepelték 
a karácsonyt, mint mi többiek. Bár szombaton
ként mind oda jártak a zsinagógájukba, mely



nek kapuja az iskola gyepes udvarára nyílt, 
volt köztük, aki még karácsonyfát is állított. 
Erre jól emlékszem, mert mikor a karácsonyi 
szünidő után megint öszetalálkoztunk, nemcsak 
az arcok voltak frissebbek; mindenki viselt va
lami újat, új cipőt, új ruhát vagy új kalapot. 
Az iskola udvarában mindenkinek volt muto
gatni- és mesélnivalója. Csak Pisti ódalgott kö
rülöttünk, egy-egy percre maszk nélkül, bizo
nyos bámulattal hallgatva a híreket a mások 
örömeiről. Ugyanazt a zöldre kopott fekete bár
sonynadrágját hordta, ami térden alul a már 
szintén jól ismert patkós csizmája szárába volt 
gyömöszölve. Egyszerre csak látom: Pisti körül
néz, s a szeme megakad az udvar közepén álló 
kerekes kúton. Mint valami párduc, fölugrik a 
kút kávájára, onnét be a favödörbe, mely egy 
vastag láncon lóg, és csak úgy félvállról, de 
annál harsányabban odaszól a többieknek:

— Hollá, gyerekek, hollá, sezretném, ha va
laki leeresztene.

A lányok, különösen a főerdész piszeorrú, 
harmadikos Klárikája és a barátnője, egy Lebo- 
vics nevű zsidó boltos fekete lánya, Jolánka, 
nagy piros masnival a hajában, rémületükben 
akkorát sikítottak, hogy a tanító azonnal ijed
ten bújt elő a házacskából, melyben az udvar
ban, a zsinagóga és az iskola között a lakása 
volt. Rövidlátó szemével is azonnal meglátta, 
hogy megint — ő mondta így: — Már megint 
Űtkaparó Pisti! —, és mielőtt Pisti elhagyhatta 
volna a vödröt, a tanító már fogta, s jól meg is 
húzta a Pisti elálló fülét, előbb az egyiket, aztán 
a másikat.

Az embereknek általában hamis elképzeléseik 
vannak a gyűlöletről. Emlékszem a rémületre, 
amivel Pistit a mély kút fölött a vödörben lát
tam lebegni. A két lányon kívül — aki az én 
rémületemnek is hangot adott — a többieknek



csak mulatság volt a látvány. Hogy Pisti a kútba 
fulladhat, ez az elképzelés megrémített. Élvezet
tel töltött el azonban, mikor a vaksi tanító min
denki szeme láttára Pisti fülét húzogatta.

Tudom, mi a gyűlölet, s erről még lesz mon
danivalóm. Most csak annyit, hogy Pisti föl sem 
vette, mindenesetre úgy tett, mintha föl sem 
venné Gereblyés tanító tettlegességét; az isko
lában pedig egész nap másról sem volt szó, mint 
a kerekes kútról, hogy Pisti, ha a buta lányok 
nem sikoltanak, s a tanító ki nem szalad, Pisti 
hagyta volna, hogy leeresszék, mélyen, egész a 
víz színéig, ahonnan, ha az ember kihajol a vö
dörből, talán még a kút fenekét is láthatja. Nem 
volt érdekesebb kérdés, mint az, hogy vajon mi 
lehet a víz alatt, a kút fenekén. S voltak, akik 
hitték, hogy Pisti még ezt is tudja.

Pisti tömzsi alakja köré egy elszánt felfedező 
és mindenek fölött bátor kutató, egy kútkutató 
elhaló hangon megtárgyalt legendái szövődtek.

Pisti azonban az én sorsomon megtanulhatta, 
hogy a hódolók éhes nép: mindig új és új koncot 
kell vetni étvágyuknak, mert amint ámulatukból 
felocsúdnak, felüti köztük fejét a kísértés, hogy 
lázadókká váljanak. S akkor bűnödül róják fel, 
nem bocsátják meg, sőt meg akarják bosszulni, 
hogy sokáig hason kúsztak előtted.

Másnap is még a kút körül folytak a találgatá
sok, míg csak Pisti blazírtan nem legyintett:

— Nektek még ez is valami? Bah, nagy eset!
— és mint akinek valami érdekesebb jut az 
eszébe, hozzám fordult, és kölcsönkérte tőlem 
a zsebkésemet.

Akkor már majdnem fél éve, hogy nap-nap 
után egyazon kis teremben oly közel ültünk 
egymáshoz, hogy ha hátradőltem, a nyakamon 
érezhettem a leheletét; majdnem fél éve, hogy 
mindennap ugyanazon a kis udvaron játszottunk
— és mégis ez alkalommal történt először, hogy



Pisti közvetlenül hozzám fordult. De oly el
fogulatlanul tette, hogy ezt már magában is nyílt 
támadásnak, alattomos sértései betetőzésének 
éreztem.

Ha ezekkel a részletekkel untatnálak, sajná
lom. Ha úgy találnád, hogy mindezek csak szóra 
se érdemes „gyerekkori ostobaságok” , ezzel csak 
arról tennél tanúságot, hogy mint általában a 
felnőttek, te is elbutultál.

Annak, ami tízéves koromig történt velem, 
nagyobb hatása volt arra, hogy ma ki és mi va
gyok, mint bárminek abból, amit azóta éltem át. 
Az, hogy 1914-ben világháborúba mentem, és 
hogy 1918 őszén elvesztettük a háborút; birodal
mak, melyek akkor összeomlottak és azóta kelet
keztek, forradalmak és ellenforradalmak — 
mind kevésbé döntő szerepet játszottak abban, 
hogy én az vagyok, aki lettem, mint az, ami a 
bácskai sváb község zsidó iskolájának gyepes 
udvarán történt; minden kevesebbet jelentett, 
mint Űtkaparó Pisti és a karikás ostor vagy az 
a furulya, amit az én zsebkésemmel faragott.

Ez az én zsebkésem egyébként a zsebkésipar 
remeke volt. A nyele gyöngyházba foglalt, egy 
nagy és egy kis penge, rugós olló, köröm- 
ráspoly, sőt oldalt egy ki- és behúzható fog
piszkáló is volt benne. Ez a zsebkés volt az első 
a későbbi hosszú sorban, s csak azért kértem 
magamnak — karácsonyi ajándékul kaptam meg 
—* hogy Űtkaparó Pisti kinézze rajta a szemét.

Eddig valahányszor a többiek közül valaki 
csodájára járt az én zsebkésemnek, Pisti szóra
kozottságot színlelve fordult el; ezúttal is, hogy 
kölcsönkérte tőlem, szeretett volna úgy tenni, 
mintha mindegy volna neki, miféle kés a ké
sem, de mégis, mikor kezébe kapta, a kezében 
érezte, a meglepetéstől, a kívánságtól egy per
cig szinte ijedten, de fürkészve emelte rám a sze
mét, mielőtt a kést használatba vette. Tülekedve



állták körül, mert most már Pisti minden moz
dulata várakozásokat váltott ki. ö , talán azért 
is, hogy minél később kelljen megválnia a 
gazdag szerszámtól, lasan forgatta a füzfaágon, 
melyből nyugodtan s könnyedén, mintha csak 
egy ceruzát hegyezne, furulyát faragott. Vissza
adta a kést, s a furulyát mindjárt ki is próbálta: 
olyan szépen szólt, hogy akinek nem maradt 
nyitva a szája, az felsikoltott lelkesedésében. 
S ekkor Pisti az ő valódi ripacsgesztusával me
gint csak legyint egyet:

— Nohát, gyerekek, nektek még ez is valami? 
— és a frissen kifaragott furulyát úgy hajítja 
el, mint valami odvas diót. — A furulya unal
mas. Jobb szeretek így fütyülni — és két be
görbített ujját a szájába dugva, hosszú, fülhaso- 
gatón éles füttyöt hallat.

Senki sem látott át Űtkaparó Pisti mutatvá
nyain. Csak én tudtam, de én biztosan tudtam, 
hogy nap nap után két keze közé fogja, és ke
servesen töri a fejét, hogy egy-egy újabb szem
fényvesztő mutatványt eszeljen ki. A többiek 
azonban elhitték, hogy Pisti ötletszerűen csak 
úgy a kabátja, helyesebben a szűk és rövid, ret
tenetesen kinőtt zekéje ujjából rázza ki a virtus 
és az ügyesség kápráztató attrakcióit, mint ahogy 
más jókedvében hol ezt, hol azt a nótát dúdolja 
magának. S ebből önként adódott a hiedelem, 
hogy Űtkaparó Pisti még számtalan más, talán 
közönséges, keresztény és zsidó úrigyerekek előtt 
elképzelhetetlen kalandos fortélynak a tudós le
téteményese.

Most mór minden csak az ő presztízsét növelte. 
Még az is, hogy senkivel sem pajtáskodott. Meg 
az is, hogy Pisti mellé, aszerint, hogy lassan 
szedte-e a lábát vagy gyorsan, a zöldre fakult 
fekete bársonynadrágjának össze-összesúrlódó 
két szára hol sírós, hol vidám hangú, valóságos 
állandó zenekíséretet adott. Rettenetesen érde



kés lett, annyira érdekes, hogy győzelmeinek 
ezen a csúcsán, a győztesek szédületével talán 
őmaga is kezdte rosszul érezni magát a saját 
polükratészi bőrében.

Ami engem illet, mondom, én keresztülláttam 
rajta, és egyszerre harcmodort változtattam: a 
háttérben maradtam, látszólag türelmesen, fel
adva a küzdelmet, valójában kimondhatatlan 
türelmetlenséggel várva. Csak azt akartam ki
várni, míg Űtkaparó Pisti fel nem fedi reperto
árjának leghatásosabb számait — akkor azután 
látni fogja, hogy nem terített le végleg, s túl 
korán hitte, hogy már kedvére táncolhat a fe
jemen.

Minden jel arra vallott, hogy Űtkaparó Pisti 
kezd kifogyni a meglepetésekből. Most már nap 
nap után megismételte a ipaga előadását a ka
rikás ostorral: iskola után, az iskola kis kapu
jából egyenesen a kocsiútra ment ki, és mint 
akinek egy renitenskedő, láthatatlan csordát kell 
maga előtt terelnie, forgatta és csattogtatta a ka
rikás ostort, ameddig csak el nem tűnt a lelke
sen bámuló szemek elől. Mint egy kiköltekezett, 
csodáit eltékozolt, kivénült bűvész mester. . .

Űj esemény, melynek Pisti lett a hőse, már 
csak egy következett; igaz, erről az egész iskola 
bizonyos ünnepélyességgel értesült. Egy délelőtt 
ugyanis, egymástól függetlenül, eljött az isko
lába, be a tanterembe, hogy az öt osztály összes 
tanulóinak füle hallatára panaszt tegyen a taní
tónál Pisti ellen — az erdészeti felügyelő, vala
mint Lebovics Jolánka papája. A lányok, egy
általán nem árulkodási szándékkal, hanem tiszta 
lelkesedésből, elmesélték otthon, hogy Űt
kaparó Pisti kimért öt hosszú lépés távolságból 
egyetlenegyet sercentve, egy sugárban és oly jól 
célozva tud a két felső foga közül köpni, táv
köpni, hogy nekik egyenesen a tenyerükbe ta
lált, egyszer se melléhibázva, előbb a Jolánka,



aztán meg az erdészeti felügyelő kislányának ki
tárt tenyere közepébe.

Amennyire emlékszem, a négy év alatt a cin- 
gár Gereblyés tanító épp a tanítványai szülei
nek, az iskolát fenntartó jobb családoknak a fi
zetett alkalmazottja volt, és senkihez egy ujjal 
hozzá nem ért. Azonban a kútkaland óta, mikor 
először kapta keze közé a Pisti elálló fülét, ez a 
fül, úgy látszott, a tanító úr cigarettafüsttől 
sárga ujjaira különös vonzóerőt gyakorolt. Bizo
nyos játszi szenvedéllyel ki-kiparancsolta a mu
zsikáló nadrágú Pistit a katedra elé, hogy egyet- 
egyet húzzon az elálló húsos fülén. Nem hosz- 
szan, nem különös brutalitással, inkább mint egy 
ínyenc, aki épp csak az íz szenzációját akarja 
élvezni. A hangsúlyból, mely inkább kedélyes, 
mint fenyegető volt, abból, ahogy a pádból ki
szólította: Pi-i-isti — tudni lehetett, hogy most 
a fülhúzás következik, ö  mezítláb vagy a pad
lón visszhangzó, patkós csizmájában ment fel a 
dobogóra, melyen a katedra állt, egész a szék 
mellé, melyen Gereblyés tanító ült. A tanító 
csavarintó kezét kifürkészhetetlen komoly arc
cal, mozdulatlan nyakkal, szisszenés nélkül 
tűrte. Mintha nem is az ő füle volna a nevelési 
vagy szórakozási akció szenvedő médiuma. Az 
ő számára tán ez is az áldozatok közül való volt, 
amit meg kellett hoznia, hogy csak azért is a 
jobb, az úri iskolába járhasson. Egyébként, hogy 
el ne felejtsem: amilyen rossz maga viseletűnek 
számított, nem emlékszem egy esetre sem, hogy 
ami a leckét illeti, el nem készült volna.

A célbaköpés esetében a tanító nem érte be 
azzal, hogy a Pisti fülét nyújtóztassa — az elő
adás végén Pistinek nem volt szabad hazamenni, 
„bezárással’’ büntették. Ez persze csak reklám 
volt neki — és a távköpésnek. Hazamenet a fiúk 
mind, folytonos rágó mozdulatokat végezve s a 
nyelvüket szívogatva, egyre újra meg újra „tá



rolták” a muníciót, és hol egyik, hol másik állt 
meg az utcán, hogy különböző távolságokból, 
különböző célokat tűzve ki, próbálgassa a pontos 
távköpést.

— Nektek még ez is valami? — mondta csak 
Pisti, mikor később el-elnézte, hogy a többiek 
mint kísérleteznek sikertelenül. S azokra, akik 
faggatni kezdték, árulja el, hogy ő hogy csinálja, 
csak úgy félvállról ráförmedt: — Mit szekál
tok? Az ilyesmit úgyse lehet megtanulni.

Erősen tavaszodott már, mikor úgy találtam, 
hogy elég a várásból. Nem állítom, hogy terv 
szerint intéztem minden hadmozdulatot. Lehet, 
hogy a céltudatos terv csak az egyes harci moz
zanatok közben alakult ki. De ami biztos terv
szerű, az következetes passzivitásom, a taktika 
volt: kivárni, míg az ellenség fel nem fedte leg
nagyobb ütegeit. Azt akartam mondani: a gya
nútlan ellenség — de, jobban meggondolva a 
dolgot, Űtkaparó Pisti alighanem gyanította, 
hogy minden külszínes nonchalance-ommal én 
állandóan lábhoz tett fegyverrel, lesben állok. 
Hogy ezt sejtette, erre vall. . .  de beszéljenek a 
tények.

Mikor Űtkaparó Pisti a tanítás alatt fölnyúj
totta a két ujját — bár mozdulatnak ez ugyan
az, mint amellyel ünnepélyes esküt tesznek, az 
iskolában köztudomásúan a legkevésbé ünnepé
lyes földi szükséglet kifejezésére szolgál —, és 
Gereblyés tanító egy fej biccentéssel engedélyt 
adott Pistinek a távozásra, én is kikéredzkedtem.

Az udvar eldugott sarkában vártam. Ez volt 
az első eset, hogy publikum nélkül, négyszem
közt álltunk egymással szemben — s ez az én 
kezdeményezésemre történt. Kitalálta, hogy aka
rok tőle valamit. A saját arcomat persze én 
nem láttam, de ebben a pillanatban nemcsak 
róla — rólam is lehullt a maszk. Némán, ő zöld 
szemének egy gúnyos és szúrós pillantásával, én



pedig azzal, hogy a többiek elől bújva utána 
mentem, rá vártam — ezzel kertelés nélkül val
ló ttuk meg egymásnak, amit úgyis tudtunk: 
tart a harc közöttünk. Igyekeztem mégis úgy 
tenni, mintha olyan elfogulatlan volnék vele 
szemben, mint amilyennek nekem, a főszolgabíró 
Elemérjének egy Űtkaparó Pistivel szemben 
lenni kellett volna. Azt kérdeztem tőle, szeret- 
né-e megkapni az én aranyozott patentceruzá
mat, mely a kabátom hajtókáján fityegő lán- 
cocskán ereszkedett a felső zsebembe.

Én is kipirult lehettem az izgalomtól, de az ő 
képe olyan vörös lett, mint amilyennek eddig, 
egy-egy tanítói masszázs után, csak elálló fülét 
láttam. De válaszul csupán vállat vont, és ser- 
centve köpött egy hosszút.

— Tiéd lehet a ceruza — folytattam én rendü
letlenül —, ha megmutatod, hogy kell furulyát 
faragni. S tiéd lehet még ez is — beszéltem 
tovább elhalkuló s talán rábeszélő hangon, és 
megvillantottam szeme előtt a karácsonyi aján
dékomat, a fogpiszkáló járói különösen híressé 
vált, gyöngyházba foglalt zsebkésemet. — Tiéd 
lehet ez is . . .  hogyha elárulod, hogyan csinálod, 
hogy a szájadba vett begörbített két ujjad kö
zül akkorát fütyülsz, mint egy igazi mozdony.

Bent tartott a tanítás, nem volt sok idő a tár
gyalásra. De nem is kellett, mert Pisti csak szá
jába dugta a két begörbített ujját, és olyan éle
set füttyentett, hogy tán még bent az iskolában 
is meghallották. Ez volt minden felelete az én 
titkos ajánlatomra, s fel-felvonva vállát már 
ment is — lába gyors taktusára muzsikáltatva 
a zöldre fakult bársonynadrágját — vissza az 
iskolateremí>e. De hogy utána én is visszakullog
tam, s újra elfoglaltam a helyemet előtte az 
iskolapadban, nem kellett hátrafordulnom, 
tudtam, éreztem: Pisti ott, a hátam mögött nem 
leli a helyét; feldúltam, mint Mefisztó az ék



szerekkel Margaréta nyugalmát. Én az én hím 
Margarétámra, éppúgy mint azelőtt, aznap rá 
sem néztem többé; de észrevettem, hogy a szü
netben közelemben ólálkodva mint sandít lopva 
az aranyozott végű patentceruzám láncocská- 
jára.

Nem akarok semmit kétségbevonni abból, 
amit a szeretet magasztalására összehordtak. A 
katonatiszt, aki a tüzérségnél öregedett meg, 
nem illetékes a gyalogság kérdéseiben. Szabad
jon azonban közbevetőleg megjegyeznem, hogy 
sok mindent, amit a szeretet dicséretére szoktak 
felhozni, én a gyűlölet attribútumai közt fedtez- 
tem fel. Tapasztaltam, hogy a gyűlölet tud „hosz- 
szan tűrő” lenni, tudja „nem a maga hasznát 
keresni”, és tud „mindeneket remélni, mindene
ket elfedezni” , és — amit, ha jól emlékszem, 
egyházunk szent apostola, mint a szeretet nagy 
kiváltságát emleget —, tudniillik, hogy „soha el 
nem fogy”, ez, tapasztaltam, áll a gyűlöletre is. 
De a gyűlölet mindezen felül még valamit tud: 
akit szárnyára vesz, ha az csak afféle közepes 
elmebeli tehetségű, afféle serdületlen gyermek 
is, mint én voltam, azt zsenivé ihleti, okossá, 
mint az isten angyalai, természetesen bukott 
angyalai. Hogyan lehetne különben megmagya
rázni, hogy noha Űtkaparó Pisti félreérthetet
len „apage Satanas!”-szal köpött és fütyült az 
én ajánlatomra, én ugyanaznap délután suty- 
tyomban elindultam hazulról, hogy kint a köz
ség határában, ahol már a rétek kezdődtek, a 
kis ház előtt álljak meg. Abban Űtkaparó Pisti- 
éknek valami özvegyasszony szorított helyet. 
Már a kis ablakos vályogvityilló kapujában 
egyszerre elmúlt a szívdobogásom. Amikor lát
tam, hogy a mi Sándor kocsisunk az istállóban 
tízszer különbül lakik, mint Otkaparóék, biztos 
lettem magamban, a sikeremben, azzal a bizton
sággal, melyet az embernek csak egy minden



viszontagsággal szemben fölényesen jól bélelt 
pénztárca, a maga mindenütt jó hangzású neve, 
rangjának visszaszerzett öntudata, szóval csak a 
boldog öntudat adhat. Világos lett előttem, hogy 
napok kérdése csak, és Űtkaparó Pisti úgy fog 
a markomban vergődni, mint egy szemtelen, 
röptében elkapott légy.

A sáros udvarban bozontos, sánta komondor 
rázta láncát, s oly vadul ugatott, hogy kiabál
nom kellett.

— Elhoztam foglalóba az aranyozott végű 
patentceruzámat — mondtam Pistinek, mintha 
délelőtt elvben már megegyeztünk volna.

— Lánccal együtt? — kérdezte, s a szeme ak
korára nőtt, mint az akkori jó, békebeli, Ferenc 
József képmását viselő ezüst ötkoronások.

— Lánccal együtt.
Mindjárt elkezdte velem a tanfolyamot. Ment 

minden, mint a karikacsapás. A következő há
rom napon titokban többször összejöttünk. Miért 
titokban, nem tudnám megmondani, de ő se 
akarta másképp. Nem voltam épp ügyes tanít
vány, s mikor észrevettem, hogy Űtkaparó Pisti 
félni kezd, hogy nem sikerül megtanítania az ő 
tudományára, s még el talál esni a bértől, s 
vissza kell adnia a foglalót is, túloztam is az 
ügyetlenségemet. Szerepet cseréltünk: ő kínló
dott, néha toporzékolt a türelmetlenségtől, én 
meg úgy tettem, mintha csak ímmel-ámmal ven
ném a leckéket, ö , telhetetlenül, közben el
kérte „megnézni” a foglalón kívül kilátásba he
lyezett tandíjat vagy vételárat, a zsebkésemet. 
Negyedik nap, mikor először sikerült szájamhoz 
emelt két ujjam közül a gőzmozdony füttyéhez 
hasonló éles hangot hallatni, Pisti felsikoltott 
örömében, mint egy győzelem hírére. De én 
tudtam, hogy mikor ő boldogan kipróbálta a 
már tulajdonába jutott gyöngyháznyelű zsebkés 
fogpiszkálóját, ez az én győzelmem kezdete.



Egy napon, visszanyert önbizalmamban, incsel
kedve nyúltam bele otthonosan s turkáltam Űt
kaparó Pisti füleszakadt, rejtélyes cekkerébe:

— No, mit csinál a karikás ostor?
Pisti megértette a kérdést. Szűkölve, napokig 

még a tekintetemet is kerülte, mintha valami 
rossz varázslattal viaskodna. Félt tőlem, szo
rongva látja a csapdát, gyanítja bennem a go
noszt. Én annál magabiztosabban, elfogulatlanul, 
de nem szenvedély nélkül tartottam ki a kísértő 
szerepében.

Volt egy lapos csonttollszáram, fehér volt, és 
a kéken ráfestett, emeletes ház alatt arany- 
betűkkel állt: „Emlék Karlsbadból” . Ha az em
ber egyik szemét befogva belenézett a tollszár 
közepén levő, gombostűfejnél alig nagyobb, 
kerek üvegbe, akkor hegyeket, nyaralókat, egész 
gyönyörű panorámát láthatott — szóval azok 
közül a fürdőhelyi bazári vacakok közül való 
volt, melyek előtt kapzsin, irigyen és bámu
lattal csak Űtkaparó Pistinek maradhat nyitva 
a szája.

— Ha írnék vele, a tanító úr úgyis mindjárt 
visszavenné tőlem — mondta, nem annyira ne
kem, inkább, hogy önmagát biztassa ellenállásra. 
De a gondolattól, hogy a csonttollszár, melyet 
kezében tartott, az övé lehetne, remegtek az 
ujjai.

— Nem kell magaddal hoznod az iskolába — 
feleltem én —, otthon a házi feladatokat mind 
vele írhatod. Milyen buta vagy! Legalább biz
tos, hogy senki se lopja el tőled, és azonkívül, 
ha mindig otthon van, legalább nem lehet el
veszteni.

— És te? Ha például a te apád, a főszolga
bíró keresni fogja, és te beárulsz? Akkor úgyis 
vissza kell adnom.

— Azt fogom neki mondani, hogy elvesztet
tem, és kész. Különben van nálunk otthon még



öt darab ilyen, talán hat. . .  nem is tudom pon
tosan, hány.

Ekkor már olyan biztos voltam a dolgomban, 
hogy megalázhattam. És a siker kockáztatása 
nélkül merhettem tudtára adni, hogy nekem 
semmibe se kerül, nekem csak egy nadrággomb 
az, amiért ő ellenállásra képtelenül lassan min
denét önként ideadja.

S most már nem én mentem ki a község vé
gére Űtkaparó Pistihez. Most már ő volt az, aki 
úgy tett, mintha délelőtt megegyeztünk volna, s 
kezében a karikás ostorral egyszerre csak fel
tűnt a házunk körül. Az ablakból láttam. Ter
mészetesen nem mert csak úgy benyitni a réz- 
kilincses, kétszárnyú, hatalmas tölgyfakapun. 
Hagytam, hadd lézengjen egy ideig.

Még ma is, ezzel az én aggasztóan kopaszodó 
fejemmel is világosan emlékszem, mint néztem, 
kukucskáltam ki a hosszú függöny mögül, szív
dobogva s először élve át a győzelem hasonlít- 
hatatlan mámorát. Kutya, aki tudja, hogy verést 
fog kapni, és szorongva mégis idejött, itt van, 
muszáj neki.

Közvetlen a lefokozás ceremóniája előtt — 
bocsánat a hasonlatért — egy katonatiszt, aki 
tudja, hogy most fogják elvenni a kardját, és 
összetörve a lába elé vetik — talán csak az szo
rongatja úgy a kezében a tiszti becsület szim
bólumát, mint ahogy Űtkaparó Pisti akkor a há
zunk körül kóvályogva az ő dicsőséges karikás 
ostorát. Mint köztudomású, láttam azóta nem 
egy embert, amint a kivégzésére vár. Ezek min
dig Űtkaparó Pistit juttatták eszembe, ahogy 
akkor a szalon függönye mögül a szemembe tűnt. 
Akik a kivégzésükre várnak, ha csak nincsenek 
nehéz vasban, úgy járnak fel-alá, mint akiket túl 
soká várat valaki. Majdnem kivétel nélkül — 
türelmetlenek. Feltételezhető, hogy nem a 
vesztőhelyre meg a sortűzre várnak ilyen türel



metlenül, hanem csak úgy — nem lelik helyüket, 
kétségbeesésből, halálfélelemből, tárgytalanul 
türelmetlenek. Mindenesetre türelmetlenek.

Ott, a függöny mögött akkor az elégtétel lá
zában harapdáltam az öklömet. És csak a féle
lem, hogy abbahagyja az ácsorgást, és legbelül 
boldogan azért, hogy nem sikerült találkoznia 
velem, megkönnyebbülten megfordul, hazafelé
— csak ez a félelem vitt rá, hogy ne élvezzem 
tovább rejtekhelyemet, és behívjam Pistit a há
zunkba. Egyetlen felesleges szó sem esett köz
tünk. Azonnal azzal kezdte, hogy megmutatja, 
hogyan kell a karikás ostor nyelét kézbe venni, 
hogyan kell a felsőtest mozgatása nélkül, ki
nyújtott karral nagy ívben megforgatni, s aztán 
hirtelen, egy csuklómozdulattal, röviden, erősen 
megrázni.

Az ő karikás ostorral való művészete, az ő 
utánozhatatlanságának szegény titka csak az 
volt, hogy sose hagyta senkinek a kezében az 
ostort addig, míg az magától rátalált volna arra, 
hogy miképp kell vele bánni. Igen rövid „ok
tatás” után kezemben az ostor szép karikákat 
rajzolt fejem fölött a levegőbe, és nem is hosz- 
szas kísérletezés után akkorát csörchtett, hogy 
három igazi kanász együttes erővel se produkál 
különbet. Az első csördítésre Pisti torka el
szorult, hang nem jött ki a száján; a tudomány
nyal együtt magát az ostort is kezemben hagyva 
fordult sarkon. Futott ki az udvarunkból, el, 
hazafelé.

Véletlenül se akartam tőle valamit is ingyen
— a leckedíjon, a karlsbadi tollszáron kívül 
másnap az ostorért még külön egy karcsú, éles 
ceruzahegyezőt is kapott tőlem.

Ettől kezdve mintha kicserélték volna Űt
kaparó Pistit. Gereblyés tanítónak a Pisti füle 
irányában a legkisebb kirándulásra sem volt 
többé még csak ürügye sem. Pisti csendes, Pisti



jó lett. Mint munkásnegyedek egy elbukott for
radalom után. Még fel-felmászott ugyan a vad
gesztenyefára, míg a többiek az udvarban tíz
óraiztak, de ennek, ellentétben a múlttal, inkább 
az a jellege lett, hogy észrevétlenné akar válni 
a már újra kilombosodott ágak rejtekében. S 
különben is a fáramászás már v i e u x j e u 
volt.

S mint ahogy ez a győzőkkel történni szokott, 
akihez hozzászegődött egyszer a diadal, az csak 
mindig újabb, még ragyogóbb triumfusokat 
arat.

Kit érdekelt még Pisti, mikor nemcsak az 
iskolában, de Apatinban és környékén sem volt 
másról szó, mint a pöfögő automobilról, az első
ről, mely a bámulattól megmerevedett házsorok 
és emberek szeme előtt őrületes zúgással szá
guldozott a kocsiúton? A lovak megbokrosodtak, 
a szekerek árokba fordultak, ha a töftöfölő piros 
gépkocsi feltűnt. A por, amit az esténként haza
térő gulya felvert, játék volt a homokfellegek- 
hez képest, amiket az automobil hagyott maga 
után. S én ott ültem benne. Ezzel a járművel a 
húsvéti ünnepek alkalmából egy gáláns liver
pooli bankvállalat honorálta boldogult apámat, 
mert — hála kitűnő személyes relációinak — si
keresen járt közbe bizonyos, mind a járás, mind 
az angolok szempontjából előnyös gazdasági 
arrangement ügyében.

Űtkaparó Pisti, ha elvágtattunk mellette a pi
ros kocsin fehér porköpenyben, elfordította fe
jét, s esküdni mernék rá, hogy nem nézett aztán 
se utánunk. Egyébként mindent elkövetett, hogy 
elfelejtsék. Még a nadrágja sem muzsikált. 
Hogy csinálta, nem tudom.

Egy-egy óvatlan pillanatban azonban el-el- 
kaptam zöld szeme tekintetét, s ilyenkor mintha 
tetten értük volna egymást. Gyorsan, mindjárt 
mind a ketten másfelé néztünk, de egyikünk sem



titkolhatta a másik előtt: ellenségek vagyunk, 
az egyik győztes, a másik lefegyverzett, de ellen
ségek. Űtkaparó Pistinek látnia kellett engem a 
sofőr mellett! S nem is álmodhatott róla, hogy 
csak egy percre is felüljön ő is. Nemcsak nem 
lehet vetélytársam, hanem még cselédem se, ha 
én nem akarom. Lássa be ezt! Lássa be: ez volt 
minden, amit kívántam! Csak ezt kívántam, 
hogy végre kigyógyuljak az emésztő abszurd 
betegségemből, aminek a neve: Űtkaparó Pisti.

Az iskolában a két lány, az erdészeti felügyelő 
Klárikája és a fekete Lebovics Jolánka már me
gint úgy tekintett rám, mint azelőtt. Majdnem 
mint valami apatini kis királyfira. De nekem 
Pisti, épp Pisti, csak Pisti kellett volna. Pisti 
miatt beszéltem akkor is, mikor Klárikénak és 
a nagy piros masnis Jolánnak automobilkirán
dulásaimról és a tervről meséltem, hogy nyáron 
talán elautózunk még Bécsbe is.

Űtkaparó Pisti, még ő is elbámészkodva hall
gatta a varázsos röpülő szőnyeget helyettesítő, 
zúgó, piros kocsiról szóló nagyzoló mesémet. De 
hamar magára, illetve rám eszmélt. Ráeszmélt, 
hogy ha csak pillanatra is, de óvatlanul igenis 
megadta magát. S ettől úgy eszét vesztette, hogy 
vakul a vesztébe rohant. Mert hosszú idő után 
egyszerre megint előkapta az új karikás ostorát, 
és nekiszilajodVa, mint aki fenyeget, elkiáltotta 
magát:

— Helyet!
Most ütött az én órám. Kiléptem a félkörből, 

mely szabadon hagyta Pistinek az udvart.
— Ez nem az igazi! — szóltam, a ziháló Pis

tihez mentem, és lehetőleg unott képpel vettem 
ki kezéből az ostort. Mindenki engem nézett. 
Amikor kiálltam a középre, s ellentétben a meg
vadult Pistivel, mosolyogva, bizonyos hanyag 
chickel vettem kézbe, s lendítettem meg teljes 
sikerrel az ostort, boldog meglepetésükben a



lányok, aztán a fiúk is tapsolni kezdtek. Néztek 
rám, mint akit még csak irigyelni sem lehet, 
csak bámulni.

Nem vesztettem el józanságomat. Minthogy 
végre ütött az órám, Pistinek még tartogattam 
valamit. Mintha nem is érteném a nagy hatást, 
úgy, ahogy egy-egy mutatványa után ő szokta, 
hanyagul dobtam vissza neki az ostorát, s mint
ha semmi sem történt volna, folytattam a félbe
maradt mesét az esetleges bécsi kirándulásról 
a piros automobilon. S közben, mintegy a ma
gam mulattatására, előhúztam a zsebkésemet, 
amit annak a helyébe kaptam, amit Pistinek ad
tam, és faricskálni kezdtem a földről felemelt 
kis faágat, összedugott fejjel tolongtak körülöt
tem, s hogy a faág a furulya formáját öltötte, 
mintha szemük láttára varázsolnék, vagy — ami 
ugyanaz — varázst varázs után törnék meg.

Van, gyerekeknek van érzékük ilyesmi iránt, 
mindjárt látták: Pisti megszégyenült. És felsza
badulva s megbosszulva magukat a múltbeli 
hódolatukért, mintha Pisti csak valami csaló 
lett volna, kórusban lelkendeztek:

— Elemér. . .  Elemér. . .  — és kézről kézre 
adták a furulyát.

A híres Pisti külön, egymagában, oldalt állt 
a kék matrózruhás Elemér árnyékában, mint 
valami leálcázott, szánalmas, rongyos kölyök.. .  
Pisti eltakarta az öklével a szemét. Talán sírt, 
talán nem. De pusztán a lehetőség, hogy talán 
sírt, az is elég volt. Egy hős, aki sír —  az többé, 
legalábbis a gyerekek számára, nem igazi.

Hogy balga kétségbeesésében utolsó kísérlet
nek szánta-e, vagy csak azért tette, hogy vala
mit ő is produkáljon, mindenesetre Pisti vala
mennyiünk feje fölött magas ívben egy minden 
eddigi rekordját fölülmúló távolságra köpött 
egyet. Most azonban, ennyire nincs logika az 
életben és a nőkben, az egykori elragadtatás



helyett a Lebovics fűszeres piros masnis Jolán- 
kája csak nyafogva és méltatlankodva fordította 
el a fejét:

— Pfuj, micsoda parasztság ez a köpködés!
Pisti két karja a levegőbe lendült, mintha a 

semmibe próbálna megkapaszkodni. S hirtelen 
rám vetette magát. Sose hittem, hogy a szen
vedély a legmagasabb hőfokán pontosan számító 
jeges józanságra képes. Pisti szorító karjai közt, 
a ruhámon keresztül a vállamba, majd a nya
kamba vésődő fogai, a kis vadállat eszeveszett 
rohama alatt akkor tisztán átgondoltam, hogy 
a bírókban én fogok alulmaradni, s ezért abba-, 
hagyva minden ellenállást, engedtem, hogy a 
földre teperjen. De aztán kilencéves fejjel, 
teljes tervszerűséggel, szabadon maradt kezem
mel, melyben még ott szorongattam a zsebkése
met, a rajtam dühöngve hempergő Pistinek 
belehasítottam hátul a muzsikáló bársonynad
rágjába. S amennyire csak a szerfölött kényel
metlen helyzetemben lehetett, vigyázva arra, 
hogy őt magát meg ne sebesítsem. Abban a 
másodpercben elengedett. A hátul kettévált 
nadrágja térítette észre. Nyakát kiforgatva csak 
a nadrágját nézte, az egyetlent. Hátul kereken 
domborodott ki a meztelen ülepe. Volt nagy 
nevetés. Pontosan úgy, ahogy akartam, ahogy a 
gyűlölet ihletében valósággal kikalkuláltam.

Gereblyés tanító rémülten sietett a helyszínre, 
mint valami rendőrfőnök a hírre, hogy az ő 
körzetében merényletet követtek el az államfő 
ellen. Még az élvezetes alkalmat is elszalasztotta, 
hogy csavarintson egyet a Pisti elálló fülén. 
Olyan magánkívül volt, mint ahogy csak egy 
kis nyimnyám zsidó tud lenni, ha egy nagy úr, 
hatósági személy, általában a hatóság harag
jának veszedelmét érzi tornyosulni a feje fölött.

Én nem ereszkedtem le odáig, hogy Pisti 
nevét csak a szájamra is vegyem. Hagytam,



hogy a többiek tanúskodjanak, egymást túl
kiabálva.

Egyhangúlag Pisti ellen vallottak:
— Az Elemér egy szóval se bántotta. . .
— Egyáltalán nem is szólt hozzá . . .
— Az Elemér. . .  az Elemér rá se nézett. . .
A tanítócska majdnem sírt. Csakhogy az ölébe

nem vett engem. Hogy nem fáj-e, hogy nem 
tört-e el valamim, hol ütött meg, nem akarok-e 
egy pohár vizet, esetleg egy finom, cukros limo
nádét? És közben lábamnál guggolva, tenyerével 
próbálta tisztogatni a ruhámat. Előkelőén szót- 
lan maradtam. S mikorra Gereblyés tanító úr 
kedélye annyira visszabillent egyensúlyába, 
hogy tudott a szerencsétlenség előidézőjére, a 
magyar királyi községi izraelita elemi iskola 
szégyenfoltjára gondolni, az a „példás meg- 
fenyítés” elől kereket oldott.

Ügy kellene lenni, hogy ezzel körülbelül a 
végére is jutottam volna az én meg az Űtkaparó 
Pisti közös történetének. Ügy is látszott, hogy 
vége van, mert Pisti ugyan másnap dagadt 
képpel — az apai szigor aligha énmiattam, való
színűbb, hogy a nadrágért büntette —, de mégis 
reggel nyolcra elszántan ott ült mögöttem az 
iskolapadban, a helyén. A saját nevét azonban 
ezután már csak akkor hallotta, ha Gereblyés 
tanító azzal igyekezett egy-egy rosszalkodó 
gyermek kedélyére hatni, hogy azt mondta: 
„Vigyázz, hisz nem vagy te egy Űtkaparó Pisti.” 
Ügy látszott, Pisti eltökélte, hogy minden szé
gyent lenyel. Az iskolaudvarban lehetőleg fal
nak támaszkodva állt, mert azt hitte, hogy 
különben mindenki a hátul hosszában összevarrt 
nadrágját nézi. De sokáig az ő parasztgyomra 
se bírta. Kezdett el-elmaradozni az iskolából, 
onnan most már nemcsak a tanító, meg a gye
rekek szülei, hanem a gyerekek is kiközösítették. 
Otthon, Űtkaparóéknál nagy küzdelmek játszód



hattak le, mert párszor, több napi, kétségtelenül 
titkos iskolakerülés után a nagy tutajbajuszú 
apja jött vele, ő vezette az iskola kapujáig, s ott 
maradt őrt állni, míg Pisti be nem ment. De 
ezek a Pisti tanulói karrierjének végső vonag- 
lásai voltak. Jó pár héttel az iskolaév vége előtt 
mégis egészen elmaradt.

És a közös történet, ha az életben valami 
ráció volna, befejeződhetett volna azzal, hogy 
íme, ki-ki visszakerül az őt megillető helyre. 
Gyakran lehetett látni Pistit a tutajbajuszú apja 
sarkában, amint az országutat takarította, me
lyen a mi gépkocsink — én elöl a sofőr mellett, 
hátul a boldogult szüleim —, maga után szemet 
maró, sűrű, az útszéli hatalmas eperfák koroná
jáig nyúló porfelhővel robogott tova.

Mikor a következő évben városba adtak, azt 
hittem, hogy véget ért az Űtkaparó Pistivel 
közös történetem.

Még nem tudtam, hogy a gyűlölet sokkal 
inkább „ki nem fogy” , mint a szeretet. Emészti 
az embert, mert kielégíthetetlen. Ez a sajátsága 
az, amely megaláz és kínoz, mint az éhség 
valami elátkozott ordast. Étvágya van a gyűlö
letnek, fáradhatatlan és jóllakathatatlan. S 
tovább parázslik a hamu alatt. Hogy Pisti nem 
felejtette el, ebben nincs semmi különös. De én, 
miután alaposan, egész életre elláttam Pistit — 
hiszen nélkülem elvégezte volna az elemit, s 
amilyen ambiciózus volt, talán még a polgári 
iskolai padok is tovább fényesítették volna az 
egyetlen bársonynadrágját —, az ember azt 
gondolhatná, hogy ami engem illet, ezek után 
odahagyhattam volna az örökkön égő csipke
bokor unalmas szerepét.

Efelejteni Pistit, míg az csak úgy fő és forr 
tovább is a tehetetlen bosszúvágyban és gyűlö
letben — világos, ez, csak ez lett volna diadal. 
De éppen ez az: a gyűlölet sohase részesít a



teljes, végső diadalban. Ennek bizonysága, mint 
látni fogod, az egész életem.

Kis kadét — hercig egyenruhámban —, ha 
ünnepre vagy szünidőre haza-hazalátogattam, 
mind kevesebb empressement-nal szalutálgat- 
tam vissza az egykori mindkét nembeli kis zsidó 
iskolatársaknak. Ez magától értetődik. Viszont 
semmiképp se természetes, hogy nemegyszer 
csupán Pistiért akartam mindenáron, ha csak 
egy-egy napra is, hazalátogatni. S a kis kadét 
előtt kárba veszett fáradságnak, elrontott öröm
nek, nem sikerült ünnepnek számított, ha 
hosszúnadrágos egyenruhájában, arany gombos 
katonasapkájában végigvonulva az apatini szé
les, kövezett gyalogjárón, nézőközönsége közt 
nem tudta felfedezni a Pisti busa fejét. Mit 
érnek a főutcán a boltajtóban álldogáló patikus 
meg kereskedők nyájas, hízelgő, bámuló tekin
tetei, a házak előtt délutánonként pádon ülő 
emberek, akik utánad fordítják a fejüket, ahogy 
elhaladsz előttük, ha az az egy nincs köztük, ha 
az az egy nem tud erről, aki nélkül mindez 
neked csak unalom? Mintha töméntelen költ
ségbe vernéd magad, hogy egy bankettet rendezz, 
és az összes meghívottak megjelennének, kivéve 
azt az egyet, aki miatt az egészet inszcenáltad; 
egyesegyedül ő nem, akinek az elkápráztatására 
— vagy megmérgezésére — csak keretnek, esz
köznek kellett az egész. De egyszer aztán — s 
azóta többször — mégis sikerült addig járnom 
a község utcáit, míg a szeme elé nem kerültem.

Rám nézett, hogy lássam: lát engem — és 
köszönés nélkül, két kezét zsebre dugva állt meg, 
míg el nem mentem mellette. Ez új volt, és új 
volt még valami: ilyenkor mintha fa vagy kő 
volna az anyag, amiből mozdulatlan arca formá
lódott — de a szeme, a zöld szeme mintha neve
tett volna, nem is fenyegetően, csak nevetően.

Keresztüllátott rajtam, kitalálta, hogy még



mindig nem kerekedtem fölébe, még mindig 
neki akarok imponálni — és én magam előtt 
még csak nem is tagadhattam, hogy igaza van, 
mert én még sokkal jobban tudtam, mint ő 
csak sejthette is, hogy mennyire alapos a föl
tevése.

Családomban csak anyai ágon volt hagyomá
nyos a katonai pálya. Boldogult apám inkább azt 
szerette volna, hogy jogot tanuljak. Akkoriban 
jogászi diplomával startolt majd minden kor
mánypárti képviselő, főispán, államtitkár, mi
niszter. A szülők vitájában én lettem a döntőbíró 
— és csak azért álltam az anyám oldalára, 
mert. . .  Nevetséges, hogy milyen szempontok 
döntik el, mi lesz egy emberből, mi lesz az 
életpályája! Elvörösödöm ma is a szégyentől, ha 
eszembe jut, de ez nem segít rajtam, mégis úgy 
van: nem választottam volna a kadétiskolát, s 
nem lettem volna hivatásos katonatiszt, ha nem 
csábított volna a gondolat, hogy ha szünidőre 
hazalátogatok a községbe, Útkaparó Pistinek, a 
kocsiút sarában, a tutaj bajuszos apja körül lábat- 
lankodva, látni kell majd engem fehér kesztyű
sen, aranygombos egyenruhában. Nem tudom, 
hogy ha Kleopátra orra valamivel rövidebb, a 
föld története csakugyan másképp alakult 
volna-e, de hogy én nem mentem volna kadét
iskolába, s hogy ha már mentem is, hamarosan 
otthagytam volna, ha nincs Űtkaparó Pisti, az 
holtbizonyos. A katonai pályát egyáltalán nem 
rám szabták. Tulajdonképp kezdettől fogva 
inkább kint az apai birtokon szerettem volna 
magamnak élni és gazdálkodni, hiszen nem 
voltak érvényesülési vágyaim, fárasztott még a 
gondolata is az esetleges nagy karrierrel együtt 
járó erőfeszítéseknek. De minden másképp 
történt, mert volt egy átkom, a bögöly, amely 
nem hagyta nyugton a paripát: Űtkaparó Pisti.

Életem további húsz esztendejét átugorva,



akár mindjárt a történetem végét kezdhetném 
elmondani. Mert semmi abból, ami az alatt az 
idő alatt játszódott le, semmi abból, ami azt a 
kis kadétot mai aggasztóan kopaszodó jómagám
tól elválasztja, nem változtatott ezen a viszo
nyon. Ennek a viszonynak szándékaim és csele
kedeteim fölött, fölöttem való esztelen és meg
alázó hatalmán. A történet elejében adva volt 
egész további életem uralkodó motívuma, azon
kívül adva volt mindjárt a történet elejében a 
történet vége is. Adva volt olyan leküzdhetetle
nül, mint ahogy adva van egy szemre jelenték
telen, kis kávéskanálnyi porban, mely azonban 
sztrichnin, a halál. Nincs apelláta. A halál! Igen, 
később épp a halálról lesz egy és más mondani
valóm, de a szokástól eltérően semmi ünnepé
lyes, magasztos, nagyszerű, sőt, sőt. . .  Ami az 
okosságot, értelmességet illeti, abban az élet maga 
sem jeleskedik, de az, amit a halál művel, a ha
lál maga, az egyszerűen elképesztően, felhábo
rítóan, botrányosan — buta. Buta mint a halál — 
engedd meg, hogy bizonyos elégtétellel vallj am 
saját kreációmnak ezt a kivételesen találó, job
bal nem helyettesíthető hasonlatot.

Tehát: ez az egész história, köztem és Űt
kaparó Pisti közt, buta volt, mint a halál, de 
annál inkább tartós, és voltaképp állandóan tar
tott, vagyis . . .  hogy. is mondjam? Természete
sen nem tartott állandóan, hiszen ha nem is a 
fizikai, de a társadalmi térben a saját növeke
désünkkel együtt nőtt a távolság köztem és 
közte. De mindig újra adódott valami, ami épp 
ennek a távolságnak jegyében, paradox módon 
épp ennek a távolságnak feszültsége következ
tében felelevenítette, életben tartotta ezt a bo
szorkányos kontaktust.

Hónapok, fél esztendők is el-elmúltak anélkül, 
hogy csak eszembe jutott volna is Pisti szemé
lye. Egy serdülő fiút vagy éppen az élet tanuló



éveit élő ifjút, aki előtt minden kapu, mint előt
tem, nyitva áll, annyi, de annyi újság, szenvedély, 
öröm és bánat sajgat! Persze száz nap közül ki- 
lencvenben kisebb gondom is nagyobb volt, mint 
Űtkaparó Pisti. Csakhogy.. .  Ügy képzeld, hogy 
fejed alatt nagy, teli vánkosban a rengeteg puha 
pehely között egy, egyetlenegy hegyes .tű buj
kál; száz éjszakán át édesdeden alszol, de aztán 
jön egy százegyedik éjszaka, s ezen egyszerre, 
hogy, hogy nem, ismét megszúrod magad a mér
gezett hegyű tűben, és akkor hetekre, míg me
gint el nem felejted, vége az álmodnak, nyugal
madnak, kezdődik századszor, folytatódik a hosz- 
szabb-rövidebb szünet által megszakított, csak 
látszólag megszakított folytonosság. Mest egy- 
egy ilyen puszta pauza éppúgy csak magának a 
folytonosságnak volt az ellentmondásos eleme, 
mint ahogy a zenében is ez a szerepe a pauzá
nak. Az eltávolíthatatlan tű mindig ott fészkelt 
a vánkosodban, amint ezt utólag mindig újra 
megtudod egy-egy szúrásából.

Csak visszanézve vált előttem világossá, hogy 
ez így volt. Közben, míg tartott, mindig újra 
meglepett. Olybá vettem, hogy egy fantom, ta
gadtam, megpróbáltam tagadni a létezését. 
Ezért, valahogy ilyen pedagógiai szándékból ön
magámmal szemben — tehát nemcsak azért, 
mert mások előtt szégyelltem ezt a „kapcsola- 
tott” — soha ki nem ejtettem a nevét, még gye
rekkoromban sem, még otthon sem. S ha haza
mentem Apatinba, nem kérdezősködtem felőle 
még akkor sem, ha az egész kéthónapos vaká
cióm alatt egyszer sem sikerült látnom.

Több mély vágással kilyukasztani egy gép
kocsi gumiját, ez magában véve nem több, mint 
utcagyereknek a komisz csínyje. A kölyköt el- 
náspágolja az ember, és azon túl az egész, épp
úgy, mint a vásott kölyök, szóra se érdemes.

De ebben az esetben, az enyémben — sajnos,



azt is mondhatnám, a miénkben —, semmi sem 
normális.

Mikor ez történt — s talán épp az éntőlem ka
pott, csábos, gyöngyháznyelü zsebkés pengéjé
vel —, már mind a ketten benn jártunk a 
kamaszkorban, s legalább négy év telt el azóta, 
hogy a* zsidó iskola udvarán utoljára hallottuk 
egymás hangját. Jel volt nekem a kilyukasz
tott gumi, hogy nem képzelődtem; az azóta eltelt 
évek alatt nemcsak én nem tudtam szabadulni 
Űtkaparó Pistitől: egymás húsában hegyes osz
tok maradtunk.

Ez az egyik.
A másik ok ami miatt épp ezt az esetet nem 

tudom elfelejteni, az a saját magatartásom. Ezt 
egészen megmagyarázni magamnak máig sem 
vagyok képes.

Egy nyári vasárnap, az első eset volt, hogy 
úgy, mint a felnőttek, a vonatnál az én saját, 
külön vendégeimre várhattam. Mind, mint én is, 
a hadapródiskola patyolatfehér nyári uniformi
sában, egész falka. Vidéki úri házban, tudod, 
van hely elég. A vidám kis bajársak zajos be
vonulása délután a vasútállomásról, az emberek 
előtt, akik családostól kint ültek a különösen 
tisztára takarított gyalogjárón, a padjaikon az 
utcán, vagy az ablakon néztek k i . . .  kívánni 
sem lehetett nagyobb feltűnést. Ifjú társaságo
mat a vendégeskedés tényén kívül nem annyira 
az én személyem, persze nem is Apatin, hanem 
a Duna vize vonzotta. Mindenki amellett volt, 
hogy mindjárt fürödni induljunk. Tudtam, hogy 
hétfőn már mennek — ők ezért siettek úgy a für
déssel. Én ezzel szemben ugyanez okból azt in
dítványoztam, hogy előbb menjünk kirándulni 
az erdőbe. Nincs az a prókátor, aki ezt az én 
propozídómat érvekkel tudta volna támogatni, 
mert hiszen a kis erdő, mindjárt ott, a községi 
rétek határán, semmiféle látványossággal vagy



a Duna vizében való versenyúszáshoz hasonló 
élvezettel nem kecsegtetett. Igen ám, de az út 
oda a kitört kerítésű, kis ház előtt vitt el, Űt- 
kaparóék tanyája előtt — és én remélhettem, 
hogy vasárnap Űtkaparó Pisti is otthon lebzsel, 
s látnia kell engem, vendégeim élén. Indítvá
nyomat csak azáltal sikerült elfogadtatnom, 
hogy jó apám engedelmével az egész nagy halli- 
hózó társaságot — egyik a másik ölében, ki ülve, 
ki állva — automobilunkra raktam; ezt akkori
ban már én magam sofíroztam, ha csak apró 
kirándulásokról volt szó. Az úton nem vettem 
észre Űtkaparó Pistit, de mikor az erdőben a 
magunkkal hozott pótuzsonnát is elfogyasztot
tuk, s visszamentünk az erdőszélen hagyott 
gépkocsihoz — messziről láttam, hogy az egyik 
elülső kerékkel a félrebillent kocsin baj történt. 
Azonnal tudtam: Űtkaparó Pisti. Oj gumit föl
szerelni, ennyire nem terjedt autó vezetési tudo
mányom, s ezért nem maradt más hátra, mint 
vendégeim felét gyalogosan a községbe menesz
teni, a baleset hírével, a sofőrért. S míg én a 
többiekkel ott táboroztam a sebesült kocsi körül 
— senkinek sem árultam el a gyanúmat —, egy
szerre, ahogy felpillantok egy közvetlen közel
ben álló hatalmas tölgyre, fenn, a legtetején, 
mozdulatlanul guggolva a sűrű lombok közt Űt
kaparó Pistit látom.

Nem tudom egészen megmagyarázni, mi ütött 
hozzám. Ahelyett, hogy elkiáltottam volna ma
gam, és ujjal mutattam volna a kártevőre, le
sütöttem a szemem — és hallgattam. Vagyis to
vább viháncoltam pajtásaimmal, akiket, mini 
ahogy az nagyon fiatal emberek sajátsága, lel
kesített még autónk balesete is, mint a kirándu
lást csak még érdekesebbé tevő kaland.

Azt megértem, hogy Űtkaparó Pisti annak 
kockázata árán is, hogy az apám markos hajdúi 
kivasalják a bőrét, élvezni akarta hőstette ha



tását. Ha meggondolod, hogy Űtkaparó Pisti 
apja a járási főszolgabíró közvetlen és legesleg- 
alantasabb szolgája, láthatod, hogy ehhez a me
rénylethez a szenvedély elvakító dühe kellett. 
Bizonyos bátorság is, kétségtelenül. De nem ez 
a kérdés, ö  — ez nem probléma. De én, miért 
értem én be azzal, hogy a gyepen mulatozó ba
rátaim közül fel-felpillantottam a tölgyfa tete
jén rejtőzködő Pistire, lopva, titokban, mintha 
nem is ellenségek, hanem cinkosok volnánk? 
Miért játszottam azt a Dávidot, kinek Isten ke
zébe adta ellenségét, Sault — ő azonban nem 
szegzi át a dárdával, hanem abban leli kedvét, 
hogy bebizonyítja, orra alá dörgöli: látod, át
szegezhettelek volna, és nem tettem? Kísérlet 
lett volna, hogy a nemeslelkűség gesztusával 
vesztegessem meg, oltsam el frenetikus bosszú
vágyát? Lekenyerezni próbáltam-e, megengesz
telni, megnyerni?

De hiszen biztosan tudom, hogy ez időben már, 
ha ő csak egy barátságos mosollyal próbál is 
közelecfni felém, én egy puszta szempillantással 
rendreutasítom, eszébe juttatom, hogy kicsoda ő 
és kicsoda vagyok én. Köztem, Baróczy Eelemér, 
a jövendőbeli tényleges császári és királyi 
katonatiszt és Űtkaparó Pisti közt, ha „jó vi
szony” , akkor csak úr és szolga közötti reláció
ban, de semmi, ami barátságra csak halványan 
is hasonlítana, természetszerűen nem volt lehet
séges.

Semmiképp sem tudom hát magamat holmi 
nagylelkűségi rohammal vádolni, annál kevésbé, 
mert felejthetetlen az élvezet, amit nekem a 
tölgyfa tövében töltött óra szerzett. Pisti a fog
lyom volt; amit eddig nem tudtam elérni, most 
ő szerezte meg nekem: látnia és hallania kellett 
engem, engem, aki — mint tán azóta sem sike
rült — egész idő alatt elbűvölő vidámsággal 
szórakoztattam az egész baráti társaságot.



S mindezenkívül közben egész a legutolsó pilla
natig, noha a fa tetején ült, valójában fal mellé 
volt állítva, nem tudhatta, hogy a következő pil
lanatban nem vezénylek-e sortüzet; és míg a 
sofőr az új gumit fel nem szerelte a kerékre, és 
az autó a társasággal megrakodva el nem indult, 
nem tudhatta, még akkor sem tudhatta, hogy 
csak játszom-e vele, mint macska az egérrel, 
nem állítom-e meg az autót — vagy csakugyan 
megkegyelmeztem neki.

Rosszabb kínokat aligha szenvedett volna, ha 
leszedetem a fáról és elagyabugyáltatom. Ak
kor nem voltam ilyen okos, akkor semmit sem 
gondoltam. Lehet-e, hogy a gyűlöletnek is van 
őrangyala, aki sugallataival csalhatatlanul taná
csol, irányít, s kézen fogva megóv attól, hogy 
elsődleges ösztöneidre hallgatva megfoszd ma
gad a komoly, a tartósabb és — ez a legfonto
sabb! — a folytatható elégtételektől? Ez profán 
füleknek persze pusztán retorikus kérdés, de 
mint látni fogod, az én számban nem az.

Egyelőre csak annyit, hogy mindennek elle
nére később mégis bosszantott, hogy elszalasz
tottam az alkalmat, mikor úgy kedvemre el- 
agyabugyáltathattam volna Pistit — s ami Pistit 
illeti, neki az ő kölyökvandalizmusa nem ki
elégített bosszúvágyat, hanem amiatt az óra 
miatt, amit a tölgyfa tetején kényemre-ked- 
vemre kiszolgáltatva, szívbillentyűinek fortissi- 
mójában, fakír-mozdulatlanságban kellett el- 
töltenie, alighanem csak rafinált új megalázta
tást és további megbosszulni valót jelentett.

Azt mondom: a l i g h a n e m  ezt jelentette, 
mert csak feltételezhetem. Hiszen sose került rá 
sor, hogy bármit is szóval megmondjunk egy
másnak, egyáltalán: hogy beszéljünk egymással. 
Sose, érted?

Ahogy a háborúban a szemben álló ellenséges 
csapatok csak kölcsönös tüzelés révén érintkez



tek. Ez azonban elég volt ahhoz, hogy sokat tud
janak egymásról, sőt tartós állóharc idején az 
egymás minden életnyilvánulásának kölcsönös, 
állandóan megfeszítetten figyelő ellenőrzéséből 
a szótlan intimitásnak egy fajtája fejlődött ki 
köztük.

Mármost mennyivel inkább köztem és Űt- 
kaparó Pisti között, akik egymással szemben 
nem hetekig, hónapokig, hanem nem sok híján 
két évtizedig álltunk, mindegy hiúzszemmel fi
gyelve a maga fedezéke mögül — állóharcban! 
Csakhogy, míg a fronton az ilyen megmereve
dett, beásott ellenséges vonalak között ez a pa
radox intimitás bizonyos idő után a csapatok 
legénysége közt könnyen átcsaphat igazi frater- 
nizálási törekvésekbe, köztem és Űtkaparó Pisti 
között ez a veszedelem sose kísértett. . .

Mi az, amit a még megismétlődő, nem is túl 
számos rencontreokból el kell mondanom, mi
előtt belekezdenék a történet végébe? Gondol
kodnom kell ezen, mert ami engem illet, nekem 
már egyedül a vége a fontos. Szeretném azon
ban, ha az előzményeket legalább annyira is
mernéd, hogy ezt a véget ne találd érthetetlen
nek. Az előzmények. . .  mint az eddigiekből lát
hatod, az előzmények mindig ismétlődések, d a 
ca p o , mindig önmagukat ismétlik meg. Talán 
így van minden emberi viszonyban. Van egy 
alapmotívum, s minden, ami az adott viszonyon 
belül történik, csak ennek a több-kevesebb hév
vel való modulációja. S mert így van, volta
képpen nem csoda, ha az embert túl gyakran 
sanyargatja a homokízü sivatagunalom minden
nel és mindenkivel szemben. Ez az unalom 
azonban csak akkor következik be, ha már a 
legváratlanabb változatok sem téveszthetnek 
meg abban, hogy már megint csak azt az egy do
mináns motívumot hallod, s e m p e r  i d e m . . .  
És most, ha egy ember, ha egy emberhez való



viszonyod úgy elhatalmasodik többi érdeklődé
sed, minden más, számtalan viszonylatod fölött, 
hogy valamennyi ennek az egynek lesz a függe
léke, quasi mellékmondata? Ha az egész, látszó
lag sokrétű, mozgalmasan eseményes életedről 
kiderül, hogy csak egyetlen nagy körmondat 
volt, s abban a pillanatban, melyben eltűnik az 
egyetlen alany, a legpompásabb részei semmit
mondó, széteső cafrangokká válnak? De nem, 
még nem kezdhetem a végén, előbb még mesél
nem kell. Van még mit mesélnem.

Egy napon Zomborban, a kedves városban, a 
megyeház előtt, a korzó aszfaltján, úrilány ol
dalán, frissen sült hadnagyocska, csörgetem 
vadonatúj arany bojttal díszített, vadonatúj, csil
logó, hosszú kardomat. A lányra — aki ha nem 
is lett volna szép és elegáns, már a családi név 
miatt is, amit viselt, irigyeltté tehette volna azt, 
akinek majd a kezét adja —, erre a lányra én
nekem jogom volt úgy nézni, hogy ha akarom, 
holnap a menyasszonyom. És istenemre, szép is 
volt, milyen szép! Ha még egyszer élhetnék, 
nem kívánnék magamnak mást, mint azt, hogy 
enyém legyen ez a lány. Manapság már talán 
nincsenek is ilyen lányok.. .  én legalábbis azóta 
sem láttam hozzá hasonlót. Ha a divatjamúlt 
szó: báj, még meg-megüti néha a fülemet, rá kell 
gondolnom, járására, mosolyára. Üde volt, mint 
egy parasztlány, és nyugalmas, mint egy csen
des, mély folyóvíz a napsütésben. Ha eszembe 
jut barna karja, ha elgondolom, hogy ez az én 
fejem most a térdén feküdhetne, és ragyogó 
fehér fogait látnám, ahogy fölébem hajol — 
kedvem volna falba verni a fejemet.

Egyetlen vigaszom, hogy Űtkaparó Pisti sose 
tudta meg, hogy ezt a bájos lányt is elvesztet
tem miatta — mert miatta vesztettem el. De 
hadd folytassam elbeszélésemet az újdonsült kis 
hadnagyról, akinek kerékbetörés járna, ha volna



egy igazságos isteni gondviselés, mely az el
szalasztott boldogságot bünteti.

Tehát, mint pár hét óta mindennap, déli sétá
járól hazáig kísértem ezúttal is, s ahogy vissza
felé megyek — az út a tiszti étkezde felé egy 
olyan, a természettől és a városi képviselő- 
testülettől versenyezve elhanyagolt, szegényes 
kis parkon vitt át, mint amilyen egyik-másik 
alföldi városban a pályaudvarok környékén sze
metesen búslakodik —, a kis fák alatt, melyeket 
az akkor kezdődő tavasz sem tudott vidámabbá 
tenni, egy lány jön velem szembe. Ö és én egy
szerre lassítjuk lépteinket, egyszerre hőkölünk 
meg, hogy egymásra mosolyogjunk. Én této
vázva, mert nem tudtam mindjárt, honnan olyan 
ismerős ez az arc, de ő, a ráismerés vidám biz
tonságával:

— Elemér! Semmit se változott.
Nem akartam udvariatlan lenni, elárulni, hogy 

még mindig nem tudom, kivel állok szemben.
— Ügy találja? Csakugyan nem változtam?
— Száz lépésről meg kell ismerni. Éppolyan 

lehetetlenül szőke és nyurga, mint mikor még 
a zsidó iskolába járt. De maga még mindig nem 
tudja, kivel beszél? — csengett a nevetése.

— Hiányzik a hajából a piros masni — felel
tem én, mert ekkor már felismertem az egykori 
kis zsidó iskoláslányt. — Jolán, a Lebovics Jo
lánka, ugye?

Vagy tíz évvel azelőtt költöztek el Apatinból. 
A zsidók, mint tudod, amint megszedik magukat, 
város felé gravitálnak. De akkor is, ha tönkre
mennek: s ez utóbbi volt a Lebovicsék esete, 
akik különben sem számítottak a nagypénzűek 
közé. Lebovics! A meglepetés, valamint a lelke
sedés hőfokát lényegesen lehűtötte, hogy eszem
be jutott a neve. S mindjárt, ahogy hangosan 
kimondtam, valami olyan érzésem támadt, mint
ha tapintatlanságot követnék el. Azt mondani



valakinek, hogy: Lebovics — nekem komikusán 
hangzott, és egyben majdnem úgy, mint valami 
nyegle sértés. Az ember sok mindenen túl tudja 
tenni magát, de bizonyos nevek, ugyebár, már 
eleve lehetetlenné tesznek minden szimpátiát. 
Mindent összevéve tehát, semmi kedvem sem 
volt a véletlen találkozást továbbnyújtani, s még 
kevésbé megismételni, ö  elmondta, hogy alkal
mazott valami nagy malom irodájában, s én köz
ben, akkori kitűnő étvágyammal, a rám váró 
tiszti étkezőre gondoltam, ahol akkoriban egy 
egész kiváló szakács remekelt.

Ha ez után a találkozás után soha többé nem 
látom, az egyetlen emlék, az egyetlen benyomás, 
amit külseje hagyott, a rövid haja. Azt hiszem, 
ő volt az első élő nő, akit rövid hajjal láttam. 
Akkoriban ez még unikum volt, és d'isztingvál- 
tabb társaságban lehetetlen. Túl feltűnő ahhoz, 
hogy ne hasson kellemetlenül.

Már el akartam köszönni, mikor észrevettem, 
hogy nemcsak én vártam türelmetlenül, hogy 
már mehessek, hanem ő sem kívánt egyebet. Az 
utolsó percekben, miközben velem beszélt, időn
ként egy-egy pillantást vetett jobb felé, a kis, 
poros fasor végére. Ott egy fiatalember állt. Az 
alföldi kisvárosoknak ezek az úgynevezett park
jai néhány kényelmetlen, esőmosta paddal az 
ifjúság széles rétegei számára a hagyományos 
találkahely szerepét töltik be. Az egész helyzet 
világos, teljesen normális lett volna; délidő, hi
vatalból jön, ez az az óra s a többi. Teljesen 
normális és érdektelen is lett volna mindez, 
ha. . .  Ha az a fiatalember nem úgy áll ott a 
fasor végén, ahogyan állt. Mozdulatlanul és 
egyenesen felénk nézve, s nemhogy nem tit
kolva, hanem tüntetve vele, hogy útjában va
gyok. Egyszerűen, mintha a park az övé volna. 
Mint valami házigazda, aki udvariatlanul feláll, 
áll, s így mutat ajtót az alkalmatlankodónak.



Erősen tavaszodott már, de rajta még fekete 
bőrkabát volt, s csak állt, szélesen. Nem, nem 
mint valami házigazda, hanem sötéten, mint va
lami útonálló.

Akkor már jó ideje elmúlt, hogy nem kerül
tünk egymás szeme elé, én meg Űtkaparó Pisti. 
S különösen az utolsó hetekben, amióta annak 
az úrileánynak bemutattak, akit mások is már 
kezdtek menyasszonyomnak nézni — olyan nyu
godt, magammal és a világgal olyan elégedett 
voltam, hogy ez nem is lett volna lehetséges, ha 
el nem feledkezem a Pistivel való elintézetlen 
baj vívásomról, ha nem sorolom azt a többi tá
voli, gyerekkori ostobaság közé; afféle lelki 
bárányhimlő, ami nyomtalanul elmúlik.

Abban a pillanatban, ahogy ott a fasor végén 
álló, medveszerü alakban ráismertem, ez az illú
zió eloszlott. Azonnal ráismertem. Tán nem any- 
nyira a szememmel, mely már akkor rövidlátó 
kezdett lenni, mint inkább idegeim vibráló reak
ciójából. Mint a maláriás, aki már az első bor
zongásból ráismer betegségére: itt van. A ben
nem támadt feszültségből, a már-már elfelejtett 
keserű hőségről, ami az alak láttán feltarajo- 
sodott bennem. A kontaktus — vagy hogy ne
vezzem másképp? — egy csapásra helyreállt, 
helyben voltunk megint. A régi volt, a régi vol
tam, ugyanaz.

Jolán viselkedéséből azonban valami fontosat 
tudtam meg. Ahogy én eddig senkivel sem be
széltem Űtkaparó Pistiről, éppúgy ő sem mon
dott el semmit a kettőnk különös titkából még 
ennek a lánynak sem. Mennél inkább igyekez
tem most már látszólag elfogulatlanul és nevet
gélve hosszúra nyújtani a társalgást, kezdett 
lopva úgy pillantgatni a tőlünk alig húsz lépés
nyire meggyökeresedett Pistire, mint félénk 
feleségek szoktak, ha észreveszik, hogy férjük 
valamit rossz néven vesz tőlük, de társaságban



lévén, nem kérdezhetik meg, mi baj. Határozot
tan az volt a benyomásom, hogy semmit sem ért, 
bámulja Pistit, és mintha félne tőle. Az csak állt. 
Értésemre akarta adni, hogy semmit sem felej
tett el; várja, mikor takarodom el, mert még a 
szagom is merénylet az ő fennkölt személye el
len. De inkább azt hiszem, hogy — mint általá
ban az alsóbb néposztályokhoz tartozó emberek 
— nem tudott magán uralkodni. S ha valami 
ilyet észreveszek, ez mindig elég ahhoz, hogy 
teljes fölényben érezzem magamat. Ezért a 
gyerekszobám nagyszerű drillj ének tartozom há
lával. ötéves voltam ugyanis, mikor három nap 
ebéd után nem kaptam a desszertből. Ezt a bün
tetést azért rótták ki rám, mert előzőleg az 
asztalnál vendégek jelenlétében hangosan fáj
laltam a hasamat. Jó anyám meggyőződéssel 
jelentette ki: „Mások jelenlétében nem fájhat 
az ember hasa, csöppet se.”

Én tehát csevegtem Jolánnal tovább, és úgy 
tettem, mintha egy kicsit gondolkodnom kellene, 
mileőtt eszembe jutna, hogy miféle gyerekkor
beli viszályokra emlékszik a lány, aki azt kér
dezte, hogy azok vajon még most is tartanak-e 
köztem és Pisti közt. A kérdésen csak nevetni 
tudtam, s majdnem szívből, mert közben arról 
az igazán komikus tényről értesültem, hogy Pisti 
sofőri pályán keresi meg kenyerét. Mert auto
mobilt nem vehetett magának, legalább más ko
csiját akarta vezetni. Soha nem lett volna sofőr, 
ha gyerekkorában nem irigyel engem az auto
mobilért.

Később persze eszembe jutott, hogy ez bármily 
nevetséges is, én nem nagyon nevethetek rajta, 
mert ha Pisti nem is, de én tudtam, hogy milyen 
okokból bújtam uniformisba. De akkor majd
nem szívből nevettem, mert láttam annak a 
komikumát is, hogy én ellenséges viszonyban 
legyek — egy sofőrrel. De míg nevetve, sőt kissé



méltatlankodva feleltem: „Mi jut eszébe?” — a 
gondolat, hogy a lány ezt természetesen elhiszi, 
és tán el fogja mondani Pistinek — kéjjel töl
tött el.

Pisti ugyan, a kettőnk között lüktető „kontak
tus” következtében, egy percig sem fog kétel
kedni benne, hogy nem mondtam igazat — de 
percnél rövidebb ideig, egy pillanatig meg
támadja majd a legmegalázóbb kétség, s azt 
kérdi magától: hátha mégis, hátha a hadnagy 
még csak nem is tartja számon a gyűlöletemet?

Egy ilyen kétséggel úgy vagyunk, mint a fél
tékeny ember a maga legabszurdabb gyanújával. 
Hiába rúgja el magától, de egyszer élt, meg
fogant benne — egészen szabadulni tőle soha 
többé nem fog.

Tapasztalatból beszélek. Nemcsak azért tud
tam oly vidáman viselkedni, mert „az embernek 
mások jelenlétében nem fájhat a hasa” , hanem 
— mert felvillanyozott, hogy láttámra Pistinek 
földbe gyökerezik a lába. Mert újra és újra 
megkönnyebbülést hozott, ha eloszlott a gya
núm, ez az igazán legkínzóbb gyanú, hogy hátha 
semmibe véve, hátha egyedül — hogy is mond
jam —, igen, hogy hátha — viszonzatlanul gyű
lölök. _

Ha utamat a tiszti étkezőbe egyenesen folyta
tom, akkor jobbra kellett volna mennem, el kel
lett volna haladnom a kihívóan szoborrá vált 
Űtkaparó Pisti előtt. Mielőtt még Pisti tüntet
hetne azzal, hogy nem emeli meg sapkáját, én 
gyilkos elfogulatlansággal pár szót vetnék oda 
neki, katonatiszt a sofőrnek, kivel gyerekkorá
ban pajtáskodott. Mégse tettem. Nem volt feltét
len biztos, ura leszek-e a hangomnak, s ezért 
inkább balra kanyarodtam. Éreztem, tudtam, 
nem mozgok úgy, mint máskor. Se amikor el
köszöntem a lánytól, se amikor elindultam. Ki
csit úgy emeltem sapkámhoz a kezemet, úgy



emeltem meg s tettem karomra kardom marko
latját, mint az operettekben a kis hadnagyok. 
Túlságosan sikkesen.

Igyekeztem százszázalékosan megfelelni az 
ideálnak, melyet egy acsarkodó sofőr alkothat 
magának a gyűlöletes, a minden jóban dúskál- 
kodó, nyegle és boldog katonatiszt úrról.

Alig tettem pár lépést, hátravetettem a fejem, 
hogy utánuk nézzek. Minden gondolkodás nél
kül, reflexszerűen fordultam hátra. Azaz, ha leg
alább hátrafordultam volna, egész testtel, egész 
arccal, nyíltan! De én, aki pár perccel előbb még 
élveztem a gyerekszobámnak köszönhető fölé
nyes önfegyelmemet, most ellenállhatatlanul 
suttyomban, lopakodva akartam utánuk nézni, 
abban a reményben, hogy senki se látja. Mintha 
az ember óvatlan pillanatban idegen fiók titkát 
feszegetné; és arcomba szökött a vér, mert per
sze rajtakaptak. Ugyanabban a pillanatban 
ugyanis éppúgy suttyomban a leány is hátra
pillantott menet közben, és a tekintetünk talál
kozott.

Ügy látszik, hogy amint elindultam, mindjárt 
ott termett Űtkaparó Pisti, mert most már 
együtt mentek, ellenkező irányban, Űtkaparó 
Pisti, nagyokat lépve, elöl, s utána a lány. Pisti, 
mint annak idején a zsidó iskola udvarán, fel
felvonta vállát, és fekete bőrkabátja zsebébe 
tett kézzel, de könyökével hevesen gesztikulálva 
beszélt. Én nem követtem a leány példáját, ha
nem ha már rajtakapott, megálltam és néztem 
utánuk, míg el nem tűntek a szemem elől. Ügy 
néztem, hogy. . .  Hát igen, magyarázza meg va
laki, aki okosabb nálam; erőfeszítésembe került, 
hogy utánuk ne osonjak, hogy alattomban, tisz
tes távolból követve, nézhessem őket. Meglepe
tés ért ugyanis, ezt nem tagadhattam, de fel
fogni mégis képtelen voltam. Ez az állapot az, 
melyben az ember nem akar hinni a szemének.



Tehát: az történt velem, hogy mikor a Pisti 
oldalán láttam menni, ez a Jolán, igen, a Lebo
vics Jolán engem egyszerre őrülten érdekelni 
kezdett.

Más, akár kellemes, akár kellemetlen meg
lepetésekkel, még nagyokkal is valahogy úgy 
van, hogy utólag az ember rájön: számíthatott 
volna rájuk, gondolhatta volna, hogy bekövet
keznek. De m e g l e p ő  meglepetés — nem tu
dom okosabban kifejezni —, meglepő meglepe
tés, hogy negyed óráig fecsegsz valakivel anél
kül, hogy az mást is jelentene neked, mint egy 
gusztustalan nevet — s már mégy is tovább. De 
mikor visszafordulva egy pillanatra, épp csak 
felvillan az arca, belekáprázik a szemed ennek 
az arcnak — a felfedezésébe. Nem tudom, szép 
arc volt-e. De a nap egész hátralevő részét azzal 
töltöttem, hogy — emlékezni próbáltam az arcra 
és az egész lányra, akit, mikor jó negyed óráig 
szemben állt velem, elfelejtettem látni. Nem 
tudtam az emlékezetemből kicsiholni mást, mint 
valami — immár fénylőnek tűnő — elfolyó 
feketeséget és azt, amit láttam, mikor utána 
néztem, míg eltűnt a szemem elől: kissé előre- 
hajló fej, nem kifogástalan, nem egészen egye
nes hát, inkább magas, mint középtermetű; 
járása sem olyan, mint a nőké, akiknek a láb
ikrájukban feszül és lüktet a készség a táncra . . .  
Minctez együtt azonban énbennem mégis pokollá 
gyulladt ki: kamasszá lettem, aki álmatlanul 
álmodik arról, hogy lányt vetkőztet, ruhát és 
inget tép, és kíváncsi tenyérrel simítja végig az 
ismeretlen nő testét, akit egyszer futólag látott. 
Kamasszá torzultam, aki eszeveszetten képzeleg, 
hogy „milyen lehet” , „milyen volna” — és a 
név, az a visszataszító, nevetséges név, még az 
is, hogy Lebovics Jolánnak hívják, mint valami 
titokzatosság, csak segített korbácsolni kíván
csiságomat — és kívánságomat. Igen, még az is,



hogy csak találgathattam, hogy milyen. Arcán 
és kezén kívül semmit sem láthattam belőle. 
Egészen különösen zárt, füle tövéig zárt blúz és 
hosszú, bokáig érő felsőkabát volt rajta.

Másnap délben ott jártam a malom körül, 
melyről mondta, hogy ott dolgozik, az irodában. 
Mintha véletlenül vitt volna arra az utam, és úgy 
tettem, mint akit meglep, hogy viszontlátja. 
Mindjárt Pistiről kezdett mesélni, ö  maga csak 
négy polgárit végezhetett, de szerencsére tud 
segíteni Pistinek, akinek ahhoz, hogy jövőre va
lami technikai tanfolyamra iratkozhassék be, 
felvételi vizsgát kell majd tennie, mert ha talán 
emlékszem rá, Pistinek annak idején még az 
elemi iskola ötödik osztályáról sem adták ki bi
zonyítványt . . .  hogy el sem hinném, magára 
hagyatva mennyi mindent tanult, mennyi és mi
lyen könyvekhez talált utat Pisti. . .  hogy higy- 
gyem el, Pisti nem mindennapi ember. . .  hogy* 
legyek megértő . . .  hogy nem szabad megbotrán- 
kozni a Pisti tegnapi magaviseletén, ne felejt
sem el, hogy csak az lehet elnéző, szerény és 
közvetlen, akinek mindig olyan jó dolga volt, 
mint a főbíróék Elemérjének, tudniillik ne
kem . . .  hogy Pisti modortalanságának magya
rázata, hogy fél olyan újabb megaláztatásoktól, 
amilyenekben már eddig is túl sokszor volt ré
sze . . .  hogy értsem meg, hogy ha hiba is a Pisti 
érzékenysége, másrészt épp ez az ő önérzete az, 
ami neki azt a kitartást, azt a kivételes erőt 
adja, mellyel — „meg fogja látni, Eelemér” — 
utat fog törni magának; mellyel hegyeket fog 
megmozgatni, mert Pisti hisz . . .  hogy Pisti így, 
és hogy Pisti úgy!

Ifjúsági regényt profetizált, „Az útkaparó fia” 
című, édes, épületes ifjúsági regény kész váz
latát, mit ismételjem!

Az igazság az, hogy még ma is, majdnem szó 
szerint el tudnám recitálni a Lebovics-lány



egész szavalatát, de téged, tudom, ez épp any- 
nyira untat, mint amennyire én izgatóan érde
kesnek találtam, legapróbb, másnak legsemmit
mondóbb részeltében is. Életem e konok és sötét 
partnerével szemben eddig csak sejtésekre, fel
tevésekre, ösztönszerű találgatásokra voltam 
utalva — s amit ez alkalommal hallottam róla, 
az eloszlatta minden kétségemet, igazolta és 
megalapozta ösztönös ellneséges érzületemet, 
minden sanda gyanúmat.

Hallgatásomat védőbeszéde hatásának tulaj
donította. Oda lyukadt ki, hogy „mi, apatini 
iskolatársak, de még a tanító is, mindnyájan 
sok rosszat követtünk el Pistivel szemben”, s 
hogy nekem, Elemérnek, a legnagyobb részem 
van bennne, hogy Pisti még ma is csupa seb. 
Előző nap nyilván nagy beszélgetése lehetett 
Pistivel, s a bizalom és bűntudat meleg hang
súlyával egész sor zsidó iskolai emléket újított 
fel.

Ítéletnapig is elhallgattam volna. Ha másért 
nem, már a bőrömet bizsergető, kissé fátyolos 
alt hangjáért is. Egy hang, melyet minden érzé
ked száz torokkal is szomjasan szívna magába 
— és, képzeld, ezenfelül épp ez a hang csupa 
olyan hírt közöl velem, amik majdnem kész 
diadalhírek. Izgatott volt. Nézett rám várakozva. 
A felújított emlékekre mégis reagálnom kellett, 
valamiképp fennszóval. Nevettem.

— S énnekem abból az egész időből csak 
egyetlen emlékem van. Igaz, ez aztán eleven. 
Egyetlen emlékem, hogy titokban fülig szerel
mes voltam magába — hazudtam az őszinteség 
olyan lendületével, hogy őt is magával ragadta.

— Én is magába, ha tudni akarja. Klárika is, 
az apatini kislányok mind. Afféle kis, tündéri 
kerub volt köztünk. Ragyogott, lebegett messze- 
messze fölöttünk. Ha a levegőben látom járni, 
mint ahogy mi többiek itt a földön szoktunk,



még csak nem is csodálkoztam volna. S most 
megtudni, hogy akkor. . .  ó, ha nekem ezt akkor 
valaki mondja!

Ügy nevetett, hogy derékban kicsit meghajolt 
tőle, s meg kellett állnia az utcán, míg meg nem 
szűnik bugyborékoló nevetése.

— Mi lett volna? Hiszen akkor még azt sem 
tudtuk, hogy csókolózni is lehet — szóltam én, 
hogy aztán burkoltan, ami a szót csak burkolat- 
lanabbá tette (egy Jolánkával csak nem fogok 
soká teketóriázni), hozzáfűzhessem: — A múlt
ban tehát semmi mulasztás sem történt, a jelen 
pedig előttünk van . . .

Az egész, mindjárt a gőzmalom előtt elkezdődő 
élénk beszélgetés alatt meglehetős gyorsan szed
tük a lábunkat. Ez a hivatalnoklány beidegzett 
menettempója volt, akinek délután pontosan 
kettőre megint el kell foglalnia helyét a várostól 
jó fél órányira, az irodai asztalnál.

Néha mintha elfelejtkezett volna magáról, 
meg-megállt, de aztán, mintegy föleszmélve, 
szinte nekiiramodott. Mindenesetre nem telt 
negyed órába, s már bent voltunk a városban, 
a főutcán. Mint ahogy a főutcák az alföldi váro
sokban általában, ennek is az alsó fele föld
szintes házak, rosszul kövezett gyalogjáró, még 
falu. Mennél tovább mégy, annál inkább nőnek 
a házak, egyre több az emeletes, lábad aszfalton 
kopog, s egyszerre bolt hátán bolt, kávéház, 
bank, aranybetűs ügyvédi és orvosi cégtáblák 
meg kirakatok. Ott, legfönt, a megyeháza körül, 
ott kezdődik az a pár százméteres terület, „a 
város” , ahol a déli és esti órákban a nagyvilági 
életet utánozzák, pletykáznak, flörtöket kezdve 
és folytatva, napjában kétszer egy-egy órára 
divatrevüket tart, s fáradhatatlanul jár fel-alá 
a pár százméteres területen, egymás saTkát ta
posva — a „közvélemény” . Szidhatod, kicsúfol
hatod, százszor is megállapíthatod, hogy az egész



kisvárosban ez a legkellemetlenebb hely — és 
ennek ellenére fatálisán s pont ezekben az órák
ban együtt ülsz azokkal, akik a cukrászda tükör
ablaka mögül századszor és ezredszer szemlélő
balra szalutálgatva te is, mint ahogy ott szó
ként vannak jelen, vagy ott szorongsz jobbra- 
rong mindenki ebben a korzónak nevezett ket
recben, melynek a hagyomány és közmegegyezés 
önkénye szabta meg láthatatlan határvonalait.

Ha fel-alá nem is jártunk, de hetek óta min
dennap legalább egyszer útba ejtettük ezt a 
sétányt mi is — az a lány, vérbeli dzsentrilány, 
akit nem tudok magamnak megbocsátani, és én.

Ennek a lánynak a helyén, aki már az első 
tavaszi napokban majdnem nyáriasan öltözkö
dött, és akármit vett is magára, úgy hatott, 
mintha mindennap új ruhában járna, most hosz- 
szú, bokáig érő, szürke kabátjában s poros, félre
taposott sarkú cipőben Lebovics Jolán ment. És 
én mellette, szorosan mellette, s észre sem vet
tem, hogy a főutca alsó része már mögöttünk 
van, s már ott jártunk az igazi korzón. Éppúgy 
nevetgélve, szakadatlanul beszélgetve, bizalmas 
fesztelenséggel, mintha még mindig a gőzmalom 
vagy a külváros tájékán járnánk.

Mentünk egymás mellett, mentünk, és sem
mit se vettem észre. Mintha az a fátyolos alt 
hang bíborba játszó felhőként ereszkedett volna 
a szemem elé. Semmi mást nem láttam, mint 
Jolánnak a felhőgomolyagból elő-elővillanó fe
hér fogait és arcomat perzselő arcát. Mert ha 
valami olyat mondott, aminek jelentőséget tu
lajdonított, akkor mintegy „belém beszélve” , 
fejével — még most is téli bársony kalapját vi
selte — egész közel hajolt arcomhoz.

Csak azt ne gondold, hogy: no igen, szerelmes 
volt az ipse. Minden húszéves fiatalemberrel 
megismétlődik — beleértve a tisztikar ifjú 
tagjait is. Esemény, melyet senki sem talál unal



masnak, csak az, akinek meg kell hallgatnia. . .
Hát nem. Szerelmes, az voltam, de abba az 

úrileányba, akinek elszalasztását sose fogom ma
gamnak megbocsátani. Az tetszett nekem. Az 
csodálatosan, mondhatnám pontosan megfelelt 
az én mindenkori, nőről alkotott ideálomnak, 
ízlésemnek, szívemnek, eszemnek. Ezért, észre
vehetted, róla s arról a viszonyról nemcsak rész
leteket nem, de egyáltalán alig mondtam töb
bet, mint azt, hogy szerelem volt. Mert úgy ta
lálom, hogy két ember egymással való s egy
másban való gyönyörét harmadikkal éppoly ke
véssé lehet érzékeltetni, mint ahogy egy jól si
került lakomán elfogyasztott menü élvezetét 
sem lehet semmiféle jelző segítségével éreztetni 
azzal, aki csak a hírét hallja; minden élvezet
nek — és tán minden boldogságnak — sorsa és 
természete, hogy közölhetetlen. A kielégítetlen- 
ség azonban, mindennemű kínlódás, fecsegő ter
mészetű, mindig is hajlamossá tesz közlési kí
sérletekre. Tán ezért is összeférhetetlen a szen
vedés, az érdekes szenvedés a jobb tradiciókkal, 
az igazi úriemberrel. Ha tudnád, hogy mennyi
szer s mennyire untam élni ezt az én „érdekes” 
történetemet!

Szóval, kérlek, ne tégy úgy, mint az én egy
kori ezredorvosom, aki minden betegségre, ami
vel nem tudott mit kezdeni, tehát a legtöbbre, 
azt mondta, hogy: ja, kérlek, ez is spanyolnátha. 
Hát nem, semmiképpen sem szerelem az, amit 
bennem az a fekete Jolán váltott ki. Egy percig 
sem szerettem, sose éreztem iránta semmit, még 
abból a gyöngédségből sem, mellyel a huszár 
kedves lovának a nyakát megpaskolja.

Persze hamar híre támadt, hogy a korzón va
lami rosszul öltözött szépséggel mutatkoztam, s 
nemcsak hogy láttak vele, hanem. . .  Ez a szé
gyenletes, a boszorkányos. Azon a napon, hogy 
a gőzmalomnál megvártam s a városba kísértem,



s azt mondtam neki, hogy eddig semmit se mu
lasztottunk; ami pedig a jelent illeti. . .  akkor 
ott a déli korzón — mintha csak erdőben vol
nánk, ahol köröskörül csak égre néző fák állnak
— kinyújtottam a karom, és átfogtam, magam
hoz szorítottam a rosszul szabott, hosszú kabátja 
ellenére is karcsú, sőt túl karcsú derekát. (Meg- 
említettem-e már, hogy nagyon sovány volt?)

Ha törtem volna a fejem, hogy miként követ
hetnék el félreérthetetlen nyílt sértést az úri
lányon, aki menyasszonyomnak számított — a 
közbotránynak ezt a módját akkor sem fokoz
hattam volna. Az a lány, a másik, az, akit sze
rettem, az ő szelíd és előkelő fölényével, mely 
minden veszteség fölött napirendre tudott térni, 
fején találta a szöget, mikor okosan s temperált 
részvéttel így nyilatkozott:

— A kis Baróczy megbolondult.
Egyébként Jolán is valami ilyet gondolhatott.

Ügy lökött el, s olyan csodálkozva nézett rám, 
mintha, mondjuk, Lebovics bácsi lettem volna, 
az ő Istenben boldogult, tulajdon papája. Igen, 
mert azt is elmondta már, hogy árván maradt
— igen, és a csodálkozása aztán mindjárt ijedt
séggé vált. Ez a Jolán ugyan sokat okoskodott, 
de hogy puszta beszélgetés céljából soha még 
csak szóba sem állnék vele — eddig ez az egy
szerű igazság eszébe sem jutott. De az arcom 
még a mozdulatnál is többet fejezhetett ki, úgy
hogy pillanatig sem vehette holmi rossz tréfának 
azt, hogy át akartam ölelni. Humorra ő külön
ben is képtelen volt, mert noha nem lehetett 
több tizennyolc évesnél, volt benne valami kel
lemetlenül érdes. Mint aki valami számtani mű
veletbe becsúszott hibára figyelmeztet, úgy 
mondta szárazon:

— Én Pistit szeretem.
Mintha nem tudtam volna! Mintha ezt még 

külön az orrom alá kellett volna dörgölni! Mint



ha magától értetődő volna, hogy engem érde
kel, ki az, akit ő szeret! Mintha arról volna szó, 
hogy én szerelmes vagyok belé, én is !

Könyvekkel kezében, szemben velünk, a vas
úti park bejáratánál, fekete bőrkabátjában Űt
kaparó Pisti bukkant fel — mint hívásra a szel
lem. Jolánra várt, a leckére, mely a technikai 
tanfolyam felvételi vizsgájához kellett neki. 
Nincs az a baka, aki, ha a kaszárnyában riadót 
fújnak, gyorsabban ugrik fel a priccséről, mint 
ahogy Jolán engem Pisti láttán faképnél hagyott. 
Megszűnt a megelepetés, az ijedtsége, minden 
megszűnt, ami velem kapcsolatos, sőt én magam, 
abban a pillanatban, hogy Pistit meglátta, nem 
voltam többé, álltam s mégis elmerültem, létte- 
lenné váltam az ő számára. Ügy volt, mintha 
egyszerre titkos lámpa fénye gyulladt volna ki 
benne. Ment, nem, lebegett, valami alázatos lel
kesedés vitte, mint röpítő, forró szél.

Megbolondultam, csakugyan bolond voltam, 
hogy egyáltalán kérdésként foglalkoztathatott 
— s heteken át kínzott — a kérdés, hogy szere- 
tője-e Pistinek? Ma már azt hiszem, hogy akkor 
talán még a csókig sem jutottak el. Ez a Jolán 
az a fajta volt, akinek kell valami — még ha 
rongy is —, amit zászlóként lobogtathat maga 
előtt, nem tud meglenni, ha nem áldozhat és 
imádhat. Szeretni tán nem is tud. Kell neki va
laki, akiért futkoshat, akinek harsonája lehet, 
akiért megvonhatja magától az ebédjét, akinek 
üdve neki örök gondja lehet, remény és cél, és 
akit díszként — dísznek Űtkaparó Pisti csak elég 
eredeti? —, díszként érezhet szürke életén.

Honnan tudom mindezt? Onnan, hogy másnap 
már megint ott voltam a gőzmalom előtt, Jolánra 
várva. A közelben volt a katonai gyakorlótér, s 
azt mondtam, hogy onnan jövök minden délben. 
Elhitte. Harmadnap is — és még hetekig min
dennap délben ott voltam a gőzmalom előtt, és



vártam Jolánra. Nap nap után én, én vittem el 
őt Űtkaparó Pistinek; a demarkációs vonal a 
vasúti park korhadt, alacsony fakerítése volt.

Mit csináltam, mit beszéltem vele nap nap 
után? Ügy tettem, mint az udvarlók, kik a gyá
szoló özveggyel mindig a megboldogultról be
szélnek, s annyi megértéssel, hogy a végén ők 
foglalják el a meleg helyet, amit a megboldogult 
töltött be annak idején. Pisti azonban élt, és Le- 
bovics Jolán természetesnek találta, hogy az ő 
rettenetesen érdekes témája másnak is fontos. 
Pisti volt köztünk a kapocs. Látva az én őszinte 
és mély érdeklődésemet, beleavatott a nagy 
férfiú életének valamennyi, igen szép számú 
apró és nagy gondjába; még arról is értesültem, 
hogy a drága egészséggel is baj van, és együtt 
aggódtam Jolánnal, hogy ilyen körülmények kö
zött ártalmas lehet a napi munka után való éj
szakai virrasztás. Mert Pisti németül tanult, 
Jolán számára én választottam ki egy új német 
tankönyvet, hogy elvihesse Pistinek. Igen, mert 
Pisti mielőbb külföldre akart kerülni.

Jó, de mit akartam ettől a voltaképp lehetet
len nőtől? Kívántam. Mind a tíz körmöm, mind 
a harminckét jó fogam külön-külön fájt rá. Vol
tam alázatos, nagylelkű, igénytelen, megértő, 
voltam mindaz, amiről gnodolhattam, hogy tet
szik neki, lenyeltem mindent, és eldobtam min
dent. Az ezredparancsnokom még az első na
pokban magához hívatott. Katonatiszt nem mu
tatkozhat nyilvánosan mindenféle kisasszonyok
kal, arra valók az éjszakai szeparék. S mégis, 
tudod-e, hogy az őrületnek egy olyan pontjáig 
jutottam, hogy még az is megfordult a fejemben: 
odaadom a nevemet neki, feleségül kérem. Csak 
azért, hogy egyszer tehessek vele, amit akarok, 
egyszer vonagoljon, lihegjen, nyögjön alattam, 
másnap pedig, ó, másnap gyönyörrel dobtam, 
rúgtam volna ki, hisz nem szerettem, mondom,



soha, egy pillanatig se. S tudod, mi tartott vissza, 
hogy mégse tettem, amit pedig nemegyszer el
képzeltem? Nem az ezredparancsnokom, aki 
szintén tudott arról, hogy milyen menyasszonyt 
játszottam el a Jolán körül való botrányos áll
hatatosságommal. Az aggodalom tartott vissza, 
hogy kosarat kaphatnék; hogy a komikus ön
érzetével, nagyralátó terveivel könyveket bújó, 
pofoznivaló sofőr megtudná, hogy akinél neki 
mindent szabad, az nekem útilapút kötött a tal
pamra.

Tartottam tőle, hogy egy napon a lány a meg
hitt, fátyolos hangján közölni fogja velem, nem 
akarja, hogy továbbra is kísérgessem. De aztán 
rájöttem, hogy Pisti mért tűrte ezeket a szabály
szerűen ismétlődő déli sétákat. Hamar rájöttem, 
mert hiszen nem volt s nem is lesz ember, akibe 
úgy belelátok, mint beleláttam Pistibe. Mi ket- 
ten nem rejthettünk el semmit egymás elől; 
ahogy vannak ikertestvérek, úgy voltunk mi 
ikerellenségek. Ha benne akartam olvasni, csak 
magamba kellett néznem.

Az ő helyében én sem tiltakoztam volna, mert 
ebből arra következtethetne, hogy félek tőle. Azt 
a metódust követte, amit annak idején a zsidó 
iskola udvarában: úgy tett, mintha semmibe 
venne. S azonkívül az én kíséréseimben titkos 
öröme telt. Nap nap után látni — mert biztosra 
veszem, hogy helyéről, a park fái közül a déli 
órákban meg-meglesett bennünket —, időnként 
a Jolán egy-egy, rólam barátságosan megemlé
kező szavából kihallani, hogy lógó neylvvel lihe
gek azért a nekem elérhetetlen zsidó lányért, aki 
neki életre-halálra birtoka! Mert magától érte
tődik: Pistinek nem lehetett kétsége afelől, hogy 
mit akarok Jolántól.

Pisti mindenesetre pillanatnyilag egyszer me
gint fölébem kerekedett. Rejtélyes könyveivel, 
melyekről közelebbit még Jolán sem tudott —



vagy talán nem akart? — mondani, külföldi uta
zása tervével s különösen magával Jolánnal, 
aki az ő számára máris trófeum, biztatás, hogy 
a minden rendű útkaparóknak oly otthonos 
országút porából felfelé kezd ívelni pályája. De 
tudnia kellett azt is, hogy nap nap után állhata
tosan, veszedelmesen ott settenkedem legközvet
lenebb, legsebezhetőbb közelében.

Ez időben Zomborban még a hintó meg a 
bricska volt a nagy divat, a városban összesen 
csak hat gépkocsi volt. Mi sem volt hát köny- 
nyebb, mint meghívatnom magam Pista sofőr 
kenyéradójához — agglegény, nőorvos, melléke
sen azonban még pár száz hold bácskai fekete 
föld ura is volt, egyszóval inkább úr, mint latei- 
ner, az egész garnizónommal pertu, hanyagul 
elegáns, nagy szál, mulatós és igen finom ember 
—, a vacsorák a hajnalba nyúltak, mint ahogy 
az már vidéki úri házakban a háború előtt, kü
lönösen Bácskában, szokás volt. Sajnos, jó ivó 
sose voltam, a gyomrommal is korán kezdődött 
a mindenféle zavar, tehát nemigen telt kedvem 
ezekben a nagy lumpolásokban. Ámde utánuk a 
társaság tagjait Pisti vitte haza, autón. Volt úgy, 
hogy egyedül maradtam vele a kocsiban. Csak 
épp köszönt, korrekt sofőr a gazdája vendégé
nek — emlékszem széles hátára. A hajnali szür
kületben alig kamyi távolságban feketéllett 
előttem, mozdulatlanul és némán. Semmi kér- 
deznivalónk és semmi mondanivalónk sem volt: 
mindent tudtunk egymásról. Azt is, hogy egyik 
sem képes megtéveszteni a másikat, minek hát 
a szó?

Van-e vajon ember, aki el tud menni egy vad
állat ketrece előtt, és ne támadjon fel benne a 
kívánság, hogy — m é g i s  megpróbálja be
dugni kezét a vasrácson? Vagy lehet-e elmenni 
lőporraktár előtt, hogy eszünkbe ne jusson, mi
lyen könnyű volna levegőbe röpíteni? Ahány-



szór én a kisváros halott utcáin tovasikló gép
kocsiban ülve a Pisti széles hátát néztem, min
dig feltámadt bennem a vágy azt az immár 
hosszú évek alatt felhalmozott, őrzött, kemény, 
ápolt dühöt, amiről nekem ez a mozdulatlan, 
közömbös, fekete hát és merev nyakszirt beszélt 
— kihívni, kirobbantani, igen, kirobbantani.

A történet régi: az ősi tiltott fa gyümölcse 
esetében már erről van szó — nem a gyümölcs, 
hanem a fenyegető veszély tett kívánságossá. 
A jó, tervszerű, rendes életeddel szemben egy
szerre csak megjelenik valami esztelennek a 
vonzása, s épp az vonz, hogy esztelen. . .  S egy 
júliusi éjszakán, éjfél után kettőkor, vagy még 
később, mikor Pisti elindult az autóval, hogy 
sorba lerakja házuk előtt a vendégeket, egy
szerre nem tudtam ellentállni a kísértésnek, 
hogy felrúgjam, porrá zúzzam, elfújjam azt a 
hamis Baróczy hadnagyot, akit heteken át köve
tett okos és szívós taktikával sikerült az igazi 
Baróczy hadnagy helyében elhitetnem Jolánnal.

Július volt, mondom, talán többet is ittam a 
kelleténél — ámbár ha egyáltalán ittam, az ne
kem mindig több volt, mint elég —, a mámor 
tehát nem, tán még inkább a csillagoktól szinte 
roskadozó ég, a júliusi éjszaka, de főleg Pisti 
háta és nyakszirtje tehette. Valami olyan álla
potba kerültem, mint a rabok, akik öklükkel és 
fejükkel egyszerre dühöngve döngetni kezdik a 
rájuk zárt ajtókat.

A kocsi négyesével szállította haza a vendé
geket, sorban, aszerint, ki hol lakott. Utolsónak 
maradtam. Ütközben a Vadászkürt kávéház 
előtt, látom, zárni készülnek, s hóna alatt hang
szerével négy szál muzsikus cigány indul épp 
hazafelé.

— Stop! — rendelkezem, és Pisti fékez. Az 
álmos cigányokat beültetem az autóba. Pisti 
nem mozdul. Vár a további parancsra. Utcát és



házszámot mondok, egy kétemeletes bérházét, 
Jolán lakik ott. Pisti arcát nem látom. Háta per
sze semmit sem árul el, s az autó már oda is 
ért a csúf, nagy ház elé. Két hegedű, nagybőgő, 
brácsa — fölállítom a cigányokat:

„Zsidó lány a babáin,
Nem tehetek róla . . . ”

Húzatom a katonanótát, előbb csendesen, az
tán jelt adok, hogy hangosabban. A négy cigány
nak velem együtt kell énekelnie a szöveget. Re
kedtek. Az egész éppúgy beillik macskazenének 
is, mint szerenádnak. Az ormótlan bérház — a 
sorban kivilágosodó, nyíló ablakaival — méltat
lankodó, kócos, kíváncsi fejek furcsa kirakatává 
változik át.

„Kinek zsidó lány a babája,
Kössön kötelet a nyakába .. .”

— Hangosabban! Még hangosabban! — köve
teltem, és nézem Pistit. Megparancsoltam, hogy 
várjon meg. Ül a helyén, kezével a kormány- 
keréken. Bálvány. Tán még egy földrengés sem 
mozdíthatná ki helyéből.

„ Így se volt jó, úgy se volt jó,
Sehogyan se volt az jó,
Mindig csak a más asszonya volt a j ó . . .”

Hangosabban! Még hangosabban! Fönn a 
második emeleten végre szintén világos lett, és 
kinyílt az ablak. Joláné. Aztán mindjárt be is 
csapódott, a muzsikánál és az éneknél is 
hangosabban, és az egész házban csupán az 
maradt sötét. Csak azért is húzatom, amíg csak 
egy odasiető rendőr a nyugalmukból felzavart 
polgárok, a kócos és morózus fejek osztatlan 
helyeslése közepette, véget nem vet az éjszakai,



immár kora hajnali részeg csendzavarásnak. 
Még kifogásolják is, hogy a rendőr túl udvarias 
velem szemben.

A sapka széles ellenzője árnyékba takarja 
előlem a bálvány Pisti arcát. Lábam már a kocsi 
hágcsóján, de még nem tudom magam rászánni, 
hogy fölszálljak, és megint csak azt a megmoz
díthatatlan, széles hátat lássam. Ügy maradok, 
fél lábammal az autó hágcsóján, kezem az autó 
ajtaján.

Az ablakok még mindig nyitva, az ablakokban 
a mindenféle fejek, s körülöttük már egész kis 
csődület is: kocsmasöpredék, kávéházi takarító
nők, munkások is, pékmunkások, akik éjjeli 
munkájukból jöttek vagy mentek . . .  Pistinek 
mégiscsak meg kellett fordulnia, felém kellett 
fordulnia, a parancsért. Amennyit láttam az 
arcából, az nem sápadt, hanem mintha papír 
lett volna, fehér írópapír a hajnali világításban. 
A parancs helyett, hogy hova hajtson, lassan 
közel hajoltam hozzá, egész közel, és nagyot 
szíva égő szivaromon, nevetve szemébe fújtam a 
füstöt. Aztán hosszában elvágódtam Pisti egyet
len ökölcsapásától, mely a halántékomat érte.

Az eset — bár nemcsak hogy senki sem halt 
bele, de még csak vér sem folyt — meglehetős 
port vert föl. Katonatisztnek, akit egy civil 
inzultált, annak búcsút kell venni a hadseregtől. 
Ha rajtam állt volna, könnyű szívvel vonultam 
volna el az apai birtokra, de közbejött valami, 
ami ezt a kis botrányt egy csapásra mindenkivel 
elfeledtette — közbejött az a júliusi nap, mikor 
Szarajevóban megölték a trónörökösünket. A 
civil gardróbomat már meg is rendeltem a sza
bónál, de még föl se próbálhattam, mikor már 
ellenséges golyók tizedelték századomat Szerbia 
határán.

Fenekestül megváltozott az egész élet. Az ese
mények méretei tették, hogy az, ami még tegnap



hegyes ösztök volt húsomban, nem lett több, 
mint valami kis szálka az ujjamban, s vigye el 
az ördög! Nem találkoztam senkivel, nincs is 
senki, aki pergőtűzben nem felejtette el a nát
háját . . .

Egyébként még ez sem egészen igaz: saját 
szememmel láttam egy bakát, aki, miközben 
ellenséges tűzben földhöz lapulva csúszott előre, 
félig-meddig a biztos halálba — az volt a 
parancs, hogy az ellenséges drótakadályokat 
vágja el —, egész idő alatt a fogát fájlalta. . .  
Azt akarom csak mondani ezzel, hogy el is felej
tettem Pistit, elfelejtettem is, nem is. Egészben 
véve a háború alatt a számomra legmegrázóbb 
esemény nem a háborúval függött össze: az olasz 
fronton ért a hír, hogy szüleim autószerencsét
lenség áldozatai lettek. Ezen a katasztrófán kívül 
a négyesztendős világháborúról, a több mint 
háromévi frontszolgálatomról sokat tudnék 
ugyan mesélni, de személyes mondanivalóm alig 
van róla. Mint mindenki, aki kint volt a fronton, 
én is sok mindenen estem át. De semmi sem 
történt velem. Különös, hogy így van, de hát így 
van: háború előtti életemnek, gyerekkoromnak 
nem egy olyan órája van, melyről több a szemé
lyes mondanivalóm, mint a nagy időknek erről 
a négy esztendejéről. Ha alkalomadtán egy-egy 
veszteséglista került a kezembe, azon kaptam 
rajta magam, hogy önkéntelenül azt keresem: 
nincs-e rajta a Pisti neve. De egészben, mindent 
összevéve azt kell mondanom, hogy nem lévén 
az ember még a fronton sem állandó pergőtűz
ben, intenzíven unatkoztam. És noha soronkívül 
léptettek elő főhadnaggyá, s kaptam is egy-két 
olyan kitüntetést, amilyennel kevés rangosztá- 
lyombeli tiszt dicsekedhet, eltökéltem, hogy ha 
megérem a háború végét, búcsút mondok a 
katonatiszti pályának, s azt teszem, ami vér- 
mérsékletemnek, nyugodt, szabályos életet



igénylő, gyönge gyomromnak, hajlamaimnak 
legjobban megfelel: gazdálkodni fogok az apai 
birtokon.

Nem tudom, volt-e, van-e neked is terved, 
vágyad, mely öt vagy tíz évenként fel-fel- 
bukkan, szerény vágy, normális terv, s minden 
amellett szól, hogy elérhető; érzed is, tudod is, 
testedre van szabva. Ha igen, akkor előre meg
mondhatom — tapasztalatból —, ne higgy neki, 
mondj le róla, sose fog teljesülni. Mert egyálta
lán nem igaz, hogy az, ami normális, vagy amit 
annak mondanak, könnyen elérhető. Annak 
mindig elérhetetlen marad, akinek vágyódnia 
kell utána.

Sose gazdálkodtam az apai birtokon. Mint 
tisztességes ember, mint katona, fájlaltam, hogy 
elvesztettük a háborút. De örültem, hogy vége 
van, még ha forradalom hozta is meg a végét. 
Mentségemre szolgálhat, hogy nem érdekelt a 
politika sohase addig. És különösen a kezdetben 
úgy látszott, hogy jobb ízlésű ember a felfordu
lás közepette is meghúzódhat a saját fészkében, 
és én semmi mást nem akartam. S persze úgy 
képzeltem, hogy akit Baróczynak hívnak, az 
civilben is és továbbra is Baróczynak számít. A 
szabó még élt, akinél annak idején megrendel
tem a civil gardróbomat, s ahogy készülődtem 
az új életre, mintha nem is ott szedném fel a 
fonalat, ahol a háború eltépte, hanem egy még 
távolabbi múltban — úgy tűnt nekem, oda 
kanyarodok vissza, ahonnan az első kisiklásom 
azzal történt, hogy kadétiskolába mentem. Ami 
közben volt, nem számít. Ott akartam folytatni. 
Egyedül álltam a világban, s végre magamnak 
akartam élni.

„Az apai birtokon!”
S hogy nem ez utóbbi történt, annak nem az 

volt az oka, hogy közben az egész vármegyét, 
ahol boldogult apám szép földjei nyújtóztak, a



győztesek Szerbiába kebelezték be. Felfordulás 
akkor az új államban is volt, de korántsem ak
kora, mint Magyarországon, ahol minden a feje 
tetején állt. Ez még magában is elég ok lett 
volna, hogy úgy tegyek, mint annyian mások, 
hogy menjek a földem után, optáljak, állam- 
polgárságot cseréljek.

De egyszerre csak megtudtam, hogy téved
tem: már ugyan se apám, se anyám, de azért 
mégse maradtam egyedül. Nem azért, mert 
tucatjával voltak, közelben és távolban, atyafiak, 
rokonság, jó cimborák, baj társak. Attól az ember 
még egyedül lehet. Az ember azonban nincs 
egyedül, ha az ellensége él.

Üjság hozta a hírt. Valami szervezkedésről. 
Parasztok, földmunkások szervezkedtek, s ezzel 
kapcsolatban a szövegben — s ez szökött először 
a szemembe — szó volt Bognár Istvánról is; igen, 
ez volt a Pisti neve. Akkoriban mindenütt 
„szervezkedtek” nálunk, és mindenki „szerve
zett” valamit — épp csak legyintettem. Hisz egy 
ideig, egész eddig nem is olvastam a hírlap
jainkat. Degutáltak az események, s persze az is, 
ahogy az akkori újságok írtak róluk. De azóta, 
noha legyintettem akkor, megint kezdtem az új
ságokat olvasni, s ha egyet-egyet a kezembe 
vettem, önkéntelenül a Pisti nevét kerestem.

Más nevekkel együtt, melyekről azelőtt senki 
se hallott, az apró betűs hírekből, az újság
cikkek szövegéből hamarosan a nagybetűs cí
mekbe ismert fogalomként került fel a Bognár 
István. És kivétel nélkül olyan lármás esemé
nyekkel kapcsolatban, melyek annak a pusztulá
sát hirdették és siettették, ami a régi, kedves 
Magyarországon széppé tette az életet. Én lent, 
a vörös Pestnél sokkal rokonszenvesebb, csön
desebb vidéken éldegéltem, mint annyi más egy
kori aktív katonatiszt. Tudtam, hogy a szeren
csétlen vesztett háború a főok, gondoltam, majd



csak kitombolják magukat, nyilvánvaló volt, 
hogy ez így nem tarthat sokáig, előbb-utóbb 
majd csak helyreáll a rend. De hogy nemcsak 
puszta fejvesztettségről, fékevesztett csőcse
lék pillanatnyi felülkerekedéséről van szó, 
hanem veszedelmes, tervszerű, alattomos rombo
lásról, gyilkos harcról minden ellen, amiért még 
érdemes úrnak és magyarnak lenni — erre csak 
akkor kezdtem mind erősebben gyanakodni, 
mikor e zavaros időkben az élen járók közt már- 
már éles relieffel kezdett kidomborodni Üt- 
kaparó Pisti konok és sötét figurája. S akkor 
egyszerre újra sajogni kezdett az a jól kiszámí
tott ökölcsapás, melyet ugyanez a Bognár István 
akkor rám, a fiatal, vidám hadnagyra merészelt 
mérni, s melynek az ő számára semmi komo
lyabb következménye sem volt, mint hogy a 
rendőrtiszt, aki boldogult apámnak véletlenül 
több okból is lekötelezettje s távoli rokona is 
volt, többé-kevésbé alaposan elagyabugyáltatta. 
Mi mindig mindent bagatellizáltunk, túl jók 
voltunk, s íme az eredmény. Kezdtem rá
eszmélni, hogy én, aki lézengő civil lettem, 
félig-meddig száműzött, épp csak megtűrt a 
saját házamban — én és a hozzám hasonlók, mi 
mind a Pisti, az Űtkaparó Pisti élő trófeumai- 
ként szerepeltünk.

Megjött a kommün is. Pisti maga se, még a 
legelvetemültebb álmaiban sem álmodhatta, ami 
ezzel bekövetkezett: egy községbe, mely nem 
volt kisebb, mint az, ahol az én apám volt a fő
szolgabíró, már nem tudom, hogy a forradalmi 
kormány milyen biztosaként, Pistit küldték ki, 
és Pisti — Űtkaparó Pisti — az ottani főszolga
bíró, egykori főszolgabíró egykori, nagy, sárga
réz kilincses, nagy kapus házában ütött tanyát. 
Talán annak az ablakán is voltak nagy, fehér 
függönyök, mint Apatinban, amikor én őt mint 
ázott kutyát láttam ólálkodni a ház körül. Pisti



a paraszt ülepével terpeszkedhetett olyan karos
székeken, mint amilyeneken otthon mi ültünk, 
mint amilyenen a boldogult apám maga ült!

Most már nem volt rá szükség, hogy az egy
kori baj társaim hívjanak, kapacitáljanak, meg
próbáljanak felrázni. Eddig csak legyintettem, 
hogy majd csak megint rend lesz. Valahogy ma
gától. Most azonban senkinek sem kellett kevésbé 
bizonyítani, mint nekem, hogy tenni kell valamit.

Tudtam, Pisti minden lépése nekem szólt, ne
kem volt üzenet, és én vártam a pillanatra — 
már semmi másra sem vártam, mint csak arra 
a pillanatra —, mikor választ küldhetek üzene
tére, olyat, amit hetedíziglen is megemlegessen. 
S amit nem szabad, ami megbocsáthatatlan: 
türelmetlen lettem. Ö soha ilyen hibát nem kö
vetett volna el, ő konok volt, és tudott várni. 
Én türelmetlenségemben őrületes bakot lőttem: 
abban az időben, mikor minden magamszőrű 
jobb ember egyetértett abban, hogy egyelőre a 
legjobb eltűnni, megbújni, egyelőre még várni, 
én a hírre, hogy Pisti más útkaparókkal, sze- 
dett-vedett koldusivadékkal együtt, sőt élükön 
ott pöffeszkedik a közelben, s épp egy egykori 
főszolgabírói házban ütött tanyát. . .  erre a hírre 
én voltam megint az, aki nem tud úrrá lenni a 
veszély vonzásán, s nem is a kezét, hanem a fe
jét dugja be a fene vad ketrecébe . . .

Az állt az újságban, hogy őt „rendet csinálni,, 
küldték ki. Két, nálam fiatalabb, de szintén egy
kori tényleges katonatiszt csatlakozott hozzám 
— égtünk a türelmetlenségtől, hogy rajtaüssünk 
a társaságon. Megvolt a kapcsolatunk néhány 
környékbeli birtokossal és derék parasztcsalád
dal. A sikerünk, az volt a megállapodás, jel lesz 
a fölkelésre a söpredék uralma ellen, előbb a 
szomszédos falvakban, aztán meg majd csak 
magától harapódzik a tűz tovább. . .  De mielőtt 
még túljutottam volna az első előkészületeken,



fuccsba ment az egész. Emlékezz arra, amit a 
gyűlölet ihletett zsenialitásáról állítottam.

A primitív elképzelés a bosszúról ugye az, 
hogy Bognár István elvtárs, a Bognár István
nak öltözött Pisti kaján fölénnyel bírói széket 
ül felettem, legalábbis megnyúzat, miközben 
gúnnyal és epével az ő Jolánja istenének, a Je- 
hovának módjára érezteti velem, hogy övé a 
bosszú?

Az történt azonban, hogy készülődéseinknek 
neszét véve, bevittek bennünket a városba, és 
Pisti mint „a viszonyok és személyek alapos is
merő je” szerényen, úgyszólván csak szakértő
ként lépett fel. Szakértőként, akinek a szava, 
persze, súlyosan esik latba. Nem pöffeszkedett, 
nem állt meg, hogy végigmérjen, és nem suhog
tatott kutyakorbácsot a kezében. Mi lett volna 
ez ahhoz képest, amit valóban csinált! Mikor 
rám került a sor, és a zsidó agitátorok, a ron
gyos parasztok és rossz szagú munkások, akik 
a „forradalmi” törvényszéket alkották, meg
kérdezték az „elvtársat” , mit tud rólam, Pisti 
rám nézett, csak úgy futólag, aztán egy mosoly- 
lyal, mely miatt a tíz körmömmel szerettem 
volna letépni húsáról a bőrt, azt mondta:

— Futni hagynám, ettől igazán nem kell félni.
Ez volt utolsó találkozásom Pistivel. Egy hétre 

rá vége volt a lakodalomnak, megbukott a fór* 
radalmuk. És most végre rajtam volt a sor, hogy 
üzenjek Pistinek, rajtam, akinek akkor két baj
társát falhoz állították, de engem még arra se 
méltatott, vagy úgy tett, mintha arra se méltatna, 
hogy elismerjen ellenségnek.

„Ettől igazán nem kell félni” — különös, de 
így van: ez a mondat, ez avatott engem Baróczy 
Elemér főhadnaggyá, ez avatta a nevem foga
lommá. Pistinek üzentem — és Pistit kerestem, 
Pistit kerestettem és Pistibe lövettem, Pistit 
jajgattattam falvakon, külvárosok bérkaszár



nyáiban, no meg egy-egy zsidó Jolán rémült si
kolyában. Ha fáradt lettem, vagy rossz gyom
rom már émelyegni kezdett a vérszagtól, akkor 
Pistitől tanultam, a Pisti hibáján tanultam meg, 
hogy nem szabad kegyelmezni. Ha fáradt let
tem, akkor elég volt, hogy megcsendítsem fü
lembe a mímelt, hanyag hangját:

„Ettől igazán nem kell félni. . .  ” — és megint 
új erőre, vagy ha úgy tetszik, a régi dühre kap
tam. Hadd kínozza magát, amiért futni hagyott.

S most odaértem ahhoz a ponthoz, mely miatt 
az egészet elmondtam: mi történt velem, aki a 
nemzeti ellenforradalom egyik legmegérdemel- 
tebb karrierje előtt állottam, mi történt, hogy 
történt, hogy a parancsom alatt álló tiszti külö
nítmény legkisebb tagja is országos név lett és 
maradt, míg rólam oly gyorsan elhallgatott a 
fáma, csak csendes, szürke ember lettem — egy 
trafikengedély birtokosa, a rólam már-már el
feledkező milliós, szép Budapesten?

A különös történetben épp ez a legkülönösebb.
A tiszti különítmény, melynek parancsnoka 

voltam, az akkor országszerte ismert Baróczy- 
különítmény, büntető expedícióra ment, valami 
dunántúli fészekről volt szó, ott kellett kiégetni 
a fekélyt. Előreküldtem a fiúkat, egy óra múlva 
én is utánuk érkeztem — ott láttam viszont, de 
már elintézve, Űtkaparó Pistit; ott rejtőzködött 
valami cinkos béres házában, valami padláson. 
S hát nem különös? Bognár István úgy — a kö
télen, bársonynadrágban és csizmában — jobban 
hasonlított a régi Űtkaparó Pistire, mint a bőr
kabátos sofőrre. Néztem, és semmit sem éreztem 
abból, amit vártam, mikor nem is egyszer s 
különösen ebben az időben elképzeltem és ki
színeztem magamban ezt a pillanatot, épp ezt. 
Csak rosszkedvű lettem. Azzal a fanyar száj
ízzel, amit magamfajta kákabélüek elég jól is
mernek. Rosszkedvű lettem, minden nagyobb



felindulás nélkül. Legfeljebb egy kicsit bosz- 
szús, igen, határozottan, kesernyésen bosszús, 
mint akit becsaptak. Ennyi az egész? Irtó buta. 
Irtó buta a halál. Hihetetlen, hogy milyen sze
génnyé teszi a bosszú lehetőségeit.

S aztán. . .  aztán nincs tovább. Magam sem 
tudtam, mért, a különítményem vállalkozásai, 
a büntető expedíciók és egyebek kezdtek nem 
érdekelni. Mind gyakrabban éreztem azt az 
unalmat, melytől különösen a fronton szenved
tem. A konszolidáció unalmát ezúttal* Most már 
tudom: partner nélkül hihetetlenül egyedül ma
rad az ember.



GODOFRÉD ŰR

Godofréd úrral álmodom már napok óta. So
vány-e, kövér-e, szőke vagy barna-e? Nem, még 
azt se tudom, hogy szegény-e vagy gazdag. 
Amit azonban tudok róla, az az, hogy jó ember, 
a szíve csupa vaj.

Lefekszem, s egyszerre arra ébredek, valaki 
ott ül az ágyam szélén, s elborult arccal, nagyo
kat sóhajtva olvassa az újságot. Nem képmutató, 
mert hiszen csak magában beszél, mikor fejét 
csóválva felkel, s csendesen mondja: „Nem, ez 
a világ rettenetes. Mindenütt gyilkosságok, 
utcai harcok, új vámok, éhség, munkanélküliség 
és az új háború veszélye.’ ' És Godofréd úr só
hajt, sóhajt, sóhajt, és lassú léptekkel, elgondol
kodva indul az asztalhoz, ahol már felhalmozva 
várja a reggelije.

Godofréd úr szemét elfutja a könny, mikor 
kezébe veszi a teáskannát: a sezgény kínai kulik 
jutnak eszébe, kiket előbb a saját generálisaik 
s most a japánok öldösnek. Közben kiterjeszti 
figyelmét a füstölt libamellre, mely paprikától 
pirosán virít a tányérján. Jókora darabot vág 
le belőle, közben pedig ábrándos szeme előtt 
megjelenik a zöld rét, rajta a piros csőrű, eset
lenül kocogó szegény liba, amelynek most ő a 
mellét rágja. Mit lehet várni az emberiségtől, ha 
van szíve tisztán az erőszak jogán ártatlan libá



nak életét venni? — veti fel a kérdést, miköz
ben gondosan megtörli száját a zsírtól. S meny
nyien vannak, kik embereket képesek ölni, mi
kor én még egy liba nyakát se tudnám elvágni! 
— mondja ő tovább magában, majd órájára néz, 
még meghatottságtól fátyolos a szeme, mikor fel
kel az asztal mellől, miután előbb a szalvétáját 
rendszereiden összehajtotta. Eszébe jutnak gyer
mekei, akiket ő küldött épp az előbb az iskolába, 
s ott arra tanítják őket, hogy nagy és dicső do
log ölni és halni a hazáért.

Most már magánkívül van a szomorúságtól 
Godofréd úr. Egy retteneteset sóhajt, felkel, a 
szék nagyot reccsen, szirénabúgás hangzik, ek
kor Godofréd úr már indul is, de az ajtóból még 
visszafordul felém, kétségbeesésében a fejét 
fogja, úgy mondja gyászosan, minden eddigi só
hajtását felülmúló sóhajjal: „Muníciógyárban 
vagyok hivatalnok.”

Gyűlölöm, utálom Godofréd urat, gondolatban 
a leggorombább, legvadabb szavakat keresem, 
hogy képébe vágjam — és felébredek.

Kicsoda ez a Godofréd úr? Mért nyomorítja 
meg életemet, mint egy visszatérő lidércnyomás? 
Mi közöm hozzá? S görcsösen gondolkodva, is
mét behunyom a szemem.

Kicsoda ez a nyomorult, ez a Godofréd úr? Ki 
az az ismerőseim közül, aki libamellett eszik 
reggelire? Az is lehet, hogy nem libamell, csak 
paprikás szalonna. Ki az, ki az, aki sóhajtva 
olvas újságot? Minden ismerősöm eszembe jut, 
azok is, akik nem esznek libamellet. Ki az köz
tük, aki így sajnálja a szenvedőket, a kínai 
kuliktól kezdve az állatokig? Ki az, aki látja az 
új háború veszélyét, és irtózva — sóhajt, sóhajt, 
sóhajt? Sóhajt, ha Németországra, sóhajt, ha a 
munkanélküliekre, sóhajt, ha Spanyolországra, 
sóhajt, ha arra gondol, hogy milyenek az isko
lák, ahová gyerekeit tanulni küldi; sóhajt, hogy



milyen rettenetes minden? Ki az az ismerőseim 
közül, aki muníciógyárban hivatalnok? Én, én 
nem vagyok muníciógyárban hivatalnok — bi
zonygatom magamnak. De mégis, Godofréd úr 
hasonlít hozzám.

Ki ez a szörnyű Godofréd úr? Hangja, szeme 
hasonlít, de nemcsak hozzám, egy kicsit minden 
ismerősömhöz. Ki az, akihez egy csöppet sem 
hasonlít? S a muníciógyár? „Mind benne élünk, 
és mind a falai közt dolgozunk” — sóhajt és 
csak sóhajt Godofréd úr, akinek a szíve csupa 
vaj.

Már régóta mindennap Godofréd úrral ál
modom«



A PARADICSOM

Végül is mégiscsak megváltotta a vasúti je
gyet. A városból a faluig akkora az útiköltség, 
mint amennyibe egy jó erős, fényes, új cipő ke
rül — és Tréber Tóninak, mióta a városba sza
kadt, soha még többre nem tellett, mint zsib
vásáron kapható lábravalóra. Nehéz volt ennyi 
pénzt megkeresni. Egész addig, míg az össze
gyűjtött pénzét oda nem számolhatta a kemény, 
zöld vonatjegyért az üvegfal mögött ülő egyen
ruhás vasutasnak, szakadatlanul harcolnia kel
lett az idegen várossal és magamagával, hogy 
zsebében a pénzzel be ne menjen valamelyik 
kiskocsmába, ahol ezért a pénzért egyszer végre 
kedvére teleehette volna magát.

Épp kilenc éve és százhuszonhét napja, hogy 
nem látta faluját. Mégis, mint amaz első nap, 
fogságnak érezte a várost. Most ott ült a finom 
fapadon, a vonatban, mely percről percre mesz- 
szebb vitte onnan, ahol neki jó nem termett. 
Nem is tudta volna megmondani, hogy hány és 
miféle gyárban volt segédmunkás; volt újság
árus is, havat is lapátolt, fát is vágott. . .  Ha 
egyáltalán meg lehetne szokni az olyan életet, 
melyben az ember kevesebb a kóbor kutyánál, 
neki már rég hozzá kellett volna szoknia.

Ennek most vége. Az állt az írásban, hogy 
apja, az özvegyember, meghalt, és ő most a fa



lujában, Kobilán, átveheti „ingatlan és ingó 
örökségét” .

Az apja, igaz, csak béres, afféle napszámos 
volt, de zsugori ember. És Kobilán volt nap
számos, a sváb faluban, ahol — erre emlékezett 
még gyerekkorából az örökös — tejjel keverik a 
disznó korpáját is. Hazamegy végre, végre az ő 
falujába. S ha volnának, akik nem ismernek rá, 
hát megmondja a nevét, és akkor mindjárt tudni 
fognak mindent. Nem úgy, mint a városban. Ott 
mindegy, hogy hívják az embert.

Amerre a vonat haladt, a nagy síkságon, az 
alig sarjadzó vetés hallgatag, gyenge zöldjére 
mind sűrűbb fátyolt vont az estszürkület köde; 
mire a vonat Kobilára ér, éjszaka lesz. Ezt előre 
megmondták a városban. S ezúttal nem hazud
tak. S ez jó volt. Nappal alighanem kapuhoz 
siettek volna a faluba, és száz kérdésre kellene 
felelnie, mielőtt hazaér. És hiába akarna büszkén 
felelni, a büszke felelethez rosszul illik a rongyos 
ruha meg a cipő, amelyikből kilátszik az ember 
lábának a nagyujja.

— Nem vagyok én tolvaj — biztatta magát. 
És mégis, hogy a rügyező, öreg vadgesztenye
fák alatt, a kövezett gyalogjárón, a sötétben 
világító fehérre meszelt falak vagy a sok nagy
ablakos büszke parasztház mentén ment beljebb, 
mind gyorsabban szedte hosszú lábát. Ettől, a 
magányos éjjeli járókelőnek messzehangzó lépé
seitől a kutyák csak még inkább gyanút fogtak, 
s Tréber Tóni majdnem úgy érezte magát a po
koli ugatásra, mint aki rosszban jár. A legrövi
debb utat választotta, s bár az út a vasútállomás
tól fél óráig sem tartott, mire odaért a fakeríté- 
ses, zsúpfödeles házhoz, mely immár a falu végén 
az övé, az ő háza volt, úgy megizzadt, mint akit 
megkergettek.

Két, válláig érő kis ablak nézett az utcára. 
Addig kopogtatta őket, míg bent mozgolódni



kezdtek, lámpa is gyúlt, az az ismerős, tükrös, 
falon függő petróleumlámpa volt.

— Jesszusom, a Tóni! — hangzott fel bentről, 
és egy asszony hajolt ki az ablakon.

ő  csak megbökte sapkáját, azt is csak egy új
já val. Most már ő is kobilai, s aki itt tart magára 
valamit, az nemigen vált barátságosabb szót a 
jámbor, templom járó, de niégis „víg” Julival. 
Az már tíz év előtt is — kevéssel azelőtt tért 
vissza a városból, hogy Tréber Tóni innen el
ment —, az már akkor is magányos gazdagok 
meg szegény öregek körül legyeskedett, hogy 
ágyasuk, ágymelegítőjük, betegápolójuk, fel
ravatalozójuk meg végül a siratóasszonyuk hi
vatalát töltse be. öregek híján persze a kevésbé 
válogatós fiataloknak is kedvére járt. Víg Juli
nak azért is nevezték, mert még ha koporsó 
után ment is, és szívszakasztó hangosan, úgy sírt 
is, ahogy illik, a kerek, piros képe közben illet
lenül vidám maradt.

Tréber Tóninak le kellett hajolnia, hogy bele 
ne üsse fejét a szemöldökfába. Lassan lépege
tett beljebb az udvarba, s közben vissza-vissza- 
fordult a kapu felé, mert emlékezete szerint an
nak sokkal magasabbnak kellett volna lennie. 
A hepehupás udvar is mintha összezsugorodott 
volna. Alig lépett néhányat, s már a végére ért. 
Kezében a magasba tartott konyhalámpával, a 
víg Juli szolgálatkészen forgott aszerint, hogy a 
szótalan új gazda hová fordította fejét.

Két kőlépcsőn kellett az udvarból a konyhába 
menni. Tréber Tóni azonban megcöveklett a kő
lépcsőn, és jobb kezével úgy nyúlt a nadrág
zsebébe, mint akinek félelme támad, hogy nem 
vesztett-e el valamit.

— Majd körülnézel nappal — nógatta Juli, 
mert fázott ingben, kendő nélkül, a magára ka
pott rövid alsószoknyában, a meztelen lábával.



— Semminek sincs híja — tette hozzá egy kicsit 
sértődötten biztatva.

A konyha mellett volt az utcára nyíló szoba, 
s Juli, kezében a lámpával, már ment volna 
előre. De Tréber Tóni mélyebben szemére húzva 
sapkáját, mint aki mázsás zsákot dob le a vál
láról, nagyot fújva az egyik támlátlan faszékre, 
a konyhaasztal mellé telepedett le. Alig vetett 
pillantást a konyhára. Mint a lépcsőn, megint 
az udvarra figyelt. Juli visszaakasztotta a lám
pát a helyére, a sparhert fölé.

— Sokat szenvedett. A hasában volt a daga
nat. Még enni se tudott, de szép temetése volt. . .

Tréber Tóni változatlanul, mintha nem is hal
laná, csak a kis, udvarra nyíló ajtóra sandított.

— Mintha nem is napszámost temettek volna. 
Szerencsére épp vasárnapra esett, s mind el
jöttek, az egész falu, mint — és Juli hangja ru
tinosan, magától már-már a siratóasszonyok mo
dulációi felé siklott, miközben arrébb tolva a 
piros huzatos dunyhát, leült az ágya szélére.

Tréber Tóni csak a sapkáját húzta még mé
lyebbre, és fejét el nem fordította az ajtó felől. 
Mint aki fülel. Hirtelen felegyenesedve, zajosan 
nyitotta ki az ajtót, s ment le az udvarba. Le
intette Julit, nem kellett neki a lámpa. S már 
ott is volt az udvarnak abban a födött sarkában, 
ahol a szép, rendben felhalmozott összevágott fa 
tetején egész sor csirkét látott az elébb. Előhúzta 
az izzadó kezétől nedves nyelű bicskáját, csat
tant a pengéje, s a szabad kezével máris az 
egyik, találomra felkapott csirke puha tollait 
markolta. A többi ijedt szárnycsapkodással reb
bent szét. Ennek a kés szinte álmában vágott 
bele a nyakába. S hogy Tréber Tóni kezére csur- 
gott a meleg vér, eldobta a csirkét, az vissza
pattant, bukfenceket vetett a levegőben, ő meg, 
mintha attól tartana, hogy még elmenekül, a sap
kájával csapkodott utána.



— Ne, süsd meg. . .  ! — lélegzett nehezen, s 
nyújtotta Juli felé; az a konyhaajtóból nézte. 
A nadrágja, még a sapkája is véres lett.

Juli a konyhában függő kakukkos órára né
zett: — Éjfél után kettőkor?

— Éhes vagyok.
Ügy hangzott, mint egy nyögés, mely fenyeget 

is. Még a vízszínű, kék szeme is éhesen csillogott, 
és ahol a lenszőke hajától látni lehetett a hom
lokát, sűrű apró gyöngyszemekben verejték- 
csöppek fénylettek. Két kezében a jól meg
termett tyúkkal, a száját nyalogatva, ahogy itt 
állt hosszan, volt benne valami ijedt és gyámol
talan. Juli elnevette magát, s a hosszú ujjú ingét 
könyökig feltűrve elvette a még mindig vértől 
csöpögő csirkét, és most ő kommandóit:

— Hozz fel fát!
— Hát hogy gyújtsak be aprófa nélkül?
— Fogd a kannát, szaladj vízért!
— Ne rakj már a tűzre! Ügy lobog, hogy egy 

ökröt is meg lehetne pirítani.
— Ne lábatlankodj már. Mozogni se tudok. . .
Tréber Tóni szófogadóan ült az asztal mellett,

nyakát nyújtogatva nézte a vízgőzzel megtelő 
konyhában a ropogó tűzhely körül forgolódó asz- 
szonyt, hogy mint mártja a forró vízbe, szapora 
kézzel mint kopaszt ja meg a tyúkot, s közben 
nem szűnt meg az öreg Tréberről mesélni, aki 
egész életében azért takarékoskodott, hogy öreg
ségére meglegyen a betevő falatja, s mikor be
teg lett, nem tudott enni, s így maradt még a 
disznóból is, amit a télen vágott. Hangja a 
konyhagőzben kellemesen olvadt össze a lábas
ban fortyogó zsír fel-felsustorgó ígéreteivel. Pi
ros szegélyes fehér kendőbe takart kenyeret ra
kott Tréber Tóni elé, fehéret és akkorát, mint 
egy pólyás baba. Egyre álomszerűbb lett körös
körül minden.

— A nagyparasztoktól mostanság nem lehet



pénzt kapni — mondta Juli, azután egy pilla
natra eltűnt. Egyik kezében füstölgő belű gyer
tyával, másikban egy üveg borral tért visz- 
sza. — Csirkével, zsírral, liszttel meg borral fi
zetnek . . .

Forró zsírba fogja mártani a kenyeret — ez 
lesz az első falat Kobilán, ezt már a vonaton el
határozta. S mintha valami nagy, ráváró juta
lom jogától ütné el magát, ha előbb nyúlna a 
kenyérhez vagy a borhoz. Várt. S már nem tűnt 
a konyha olyan kicsinynek. Mint hajó valami 
ringató nagy vízen, inkább olyan volt. Az asz- 
szony meg-megöntözte a sültet, s Tréber Tóni 
egyre nyelegette a szájában összefutó nyálat. 
De tartotta magát erősen. Mikor végre a fekete 
öntöttvas lábosban a hízelgőén pirosra sült tyúk 
mégiscsak az asztalra került, félre tolva az elébe 
tett kést meg villát, két kézzel törte, tépte ki 
a combját, és véste bele a fogát a húsba.

— Kenyeret nem is eszel?
Mint akit mulasztásra tettek figyelmessé, rosz- 

szallón csóválta fejét, és nyúlt mindjárt a ke
nyér után, hogy jókora karajt szeljen magának, 
és apránként megmártogassa a sült rozsdavörös 
levében. De hamar elnehezedett a keze, s már 
csak nézte a tyúk megmaradt nagyobbik felét. 
Az olyan ember szomorúságával, akinek a túl 
gyorsan megterhelt gyomrából már csak bágya- 
dás terjed szét tagjaiba.

A mindent befelhőző pecsenyeillatból egy új, 
bizsergető szag vált ki akkor, mikor a Juli mez
telen karja a háta mögül bort töltött neki a po
harába. A borról majd elfeledkezett, éppúgy, 
mint a kennyérről és mint Juliról.

— Hát te mért nem eszel? — kérdezte, és 
szinte meglepetten eszmélt rá,' hogy ez a Juli 
— asszony. Eddig is tudta, hogy itt van, de vala
hogy úgy volt vele, mint például a nadrágjával, 
melyről tudta, hogy szürke, rojtos és piszkos,



nem azért, mert megnézte, hanem mert régtől 
fogva tudta, hogy ilyen.

Most azonban megnézte. Az ember felszólítá
sára Juli csak egy szárnyat vágott le magának 
a sültből, s állva és csak úgy ímmel-ámmal szo
pogatta, s a piros szája széle, a kerek álla zsíro
sán fénylett. Tréber Tóni, maga előtt a rakott 
asztallal, a konyha jóleső nehéz melegével és az 
asszonnyal, csak bólogatott. Ez az a jó élet, me
lyet eddig még sose kóstolt, de mindig is gon
dolta, hogy ilyen lehet az, ha van. Eddig min
den, ami kívánatosat látott, másé volt. S most, 
ami kívánatost csak tudott a világon, az övé. 
Kéznyújtásnyira közel, igaz is, látomás is.

— Mi bámulni való van rajtam? — nevetett 
Juli a vízszínü, lelkes szemre, ami rámeredt.

Tréber Tóni átfogta a derekát, és nem tudott 
mit felelni; most a szemével falt. A sok izmos 
húsnak, erős csontoknak, simuló formáknak ezt 
a tapintható, jó szagú gazdagságát. Ez is az ő 
gazdagsága most. Dúskált a jólétben. Juli meg
nőtt, nagyra, szélesre, telire.

— Van rajtad mit fogni — szólt Tréber Tóni, 
s ez a dicséret úgy hangzott, mint a dicsekedés.

Juli a kakukkos órára pillantott.
— Jó lesz már lefeküdni, különben még el

alszom a hajnali misét.
Tréber Tóni, hogy még jobban kiélvezze a ná- 

bobi jólétet, kívánság nélkül, de felhajtott még 
egy pohár bort, s nézte, mint frissíti fel Juli az 
ágyat. S egy árnyék futott át a szívén, mikor 
az elálló alsószoknyáját megoldva, szeme előtt 
kevesbült a Juli előbbi szép vastagsága. Mikor 
Juli már a nagy dunyha alatt az ágyban volt, 
Tréber Tóniban feltámadt ugyanaz az érzés, 
mely miatt örült, hogy sötétben mehet végig a 
falun. Szégyellte Juli előtt a szakadt, piszkos 
ingét, de valahogy és még jobban a saját testét, 
melyet egyszerre a maga hosszúságában, csontos



soványságában éppolyan kopottnak, csúfnak 
érzett, mint a ruháját és az innen már oly távo
linak tűnő hajdani koldus, városi életet. El
oltotta a lámpát.

II.

Ez volt maga a paradicsom, s még tiltott fa 
sem állt benne. De kerítése, az volt. Mert az ut
cák, amiket az asszonyok a ház előtt esténként 
felmosnak, mint a padlót, a templomban és a 
templom előtt álló, ünneplő feketébe öltözött va
sárnapi férfiak — minden úgy nézett rá, noha 
hazajött, mint valami idegen, hosszú legényre. 
Túlságosan látszott, akárhol, akármikor bukkant 
is fel. Kezdve a sapkáján — az emberek itt pörge 
kis fekete kalapokat viselnek —, a feje búbjától 
a sarkáig semmi sem volt rajta olyan, mint má
son. Ügy érezte, hogy még a nézése, a járása 
sem olyan, mint a többieké. A gyerekkori paj
tásai már mind házasemberek, egy sem volt, aki 
ne vitte volna többre, mint ő.

— Majd — mondta elkomorodva Tréber Tóni, 
mikor Juli tanácsolta, hogy munka után kellene 
néznie, mert már nagyon a falu szájára került.

— Majd — mondogatta, és mert kívül nem 
volt jó a világ, csak még jobban bezárkózott a 
házába, az ő elkerített paradicsomába. Élvezte a 
födelet a feje fölött, az ágyat, s hogy volt mit 
enni-inni. Ha ki-kidugta fejét a kapun, mindjárt 
vissza is húzta, mintha ily módon elfelejthetnék 
a szekereken a földekre menő vagy onnan jövő 
kobilaiak. Ha Julit egy főutcabeli vén gazda el
vitte is magához a tanyájára, néha még meg
meglátogatta esténként Tréber Tónit; Tóni 
egyébként maga is meg tudta főzni magának az



ételét. S ő maga is elhitte, amit a faluban be
széltek róla, azt, hogy ő rengeteget iszik, renge
teget eszik, dőzsöl, s bár emiatt mindenki san
dán nézett rá, s a házban már nem volt más, 
mint zsír meg szalonna, bor is maradt még, s ő 
csak azért is, még mindig, majdnem boldognak 
érezte magát. Dicsérte jó szerencséjét, és halo
gatta a jövő gondját.

S aztán jött a végzetes csoda. Egy pillanatra 
elhitte, hogy az ő elkerített, veszélyeztetett pa
radicsomának kitágultak a határai, s hogy egész 
Kobila az ő paradicsomává akar változni. Azt 
hitte, hogy ő volt a rossz, mikor rossz embereket 
vélt felfedezni a boldog faluban, Kobilán. Lám, 
tartják a rokonságot az olyan ágrólszakadt le
génnyel is! Rokon. Meghívták őt is a lakoda
lomba. S micsoda lakodalom volt! Két nap és két 
éjjel tartó, előre megmondták.

Kétszáz pár meghívott vendég vonult föl mu
zsikaszó mellett a templomba, s onnan, elöl a 
muzsikusok, s a mátkapár után a fekete ruhás 
férfiak; mögöttük a rövid sokszoknyás asszo
nyok és lányok mentek a kocsmába, a nagy la
kodalmaknak fenntartott, papírgirlandokkal fel
díszített, tágas terembe.

Tréber Tóni apját, sajnos, a vasárnapi fekete 
ruhájában ravatalozták fel és temették is el, de 
fehér inget mégis talált a házban, s erre az alka
lomra a cipőjét is úgy kifényesítette zsírral, hogy 
egész tűrhető lett, persze nem templomba me
nésre, de a kocsmába majdnem nyugodtan be
fordulhatott. Épp akkor ért oda, mikor a temp
lomból jövő ifjú pár megállt a terem közepén, 
és a vendégek egyenként vonultak el és szorítot
ták meg a kezüket, ő  is beállt a libasorba, s két 
kézzel, hálásan és vígan szorongatta a felkoszo- 
rúzott kalappal álló vőlegény és a mirtuszos 
menyasszony kezét. Tréber Tónit a konyhából 
kicsapó ételgőz magával ragadta, s minden lel-



kesítően tetszett neki. Mint mindenki, ő is a fel
hangzó rezesbanda muzsikájának ütemére párat 
fordult a menyasszonnyal, és nem szívesen en
gedett a nagy bajszú és egykedvű csizmás gazdá
nak, akinek hamarosan át kellett adnia a díszes 
s illően merev menyasszonyt.

A lakodalmi ebéd csak két órakor kezdődött 
ugyan, de Tréber Tóni ott maradt azoknak a 
meghívott vendégeknek a társaságában, akik a 
söntés mellett telepedtek le, míg a nagyterem
ben egymás mellé rakták a hosszú asztalokat és 
padokat. Mindenki jó és kedves volt, és Tréber 
Tóni élvezte, mikor körülötte arról folyt a szó, 
hogy a gazdák mivel járultak hozzá a lakoda
lomhoz; ők maguk mondták, hogy mennyi vajat, 
baromfit, cukrot, tojást, bort vittek az öröm
szülőkhöz. Mennyi gazdag, mennyi bőkezű, de
rék ember s már kezdett megtelni a nagyterem, 
a férfiak combhoz simuló fekete nadrágban, ma
guk elé kötött ragyodó fehér kötényben. Ez af
féle lakodalmi jelvény, ami még a gyerekek elől 
sem hiányzott.

Tréber Tóni mindenkivel lelkendezve kezelt, 
s a szemével szinte simogatta a nap jótevő hőseit, 
a menyasszonyt és a vőlegényt; mind a ketten a 
hosszú, patkó formában fölállított terített asztal
nál a középen foglaltak helyet. A lakodalmak
nak is megvan a hagyományos étrendjük Ko- 
bilán; Tréber Tóninak azonban minden újság 
volt, és ellágyulva tekintett a felszolgáló fehér 
kötényes parasztgazdákra és kipirult arcú asz- 
szonyaikra, akik gondját viselték. Meg sem vár
ták, míg kiürül a nagy tál, amit minden hat 
ember elé tettek, s már hoztak a helyébe újabb, 
kifogyhatatlan tele tálat, a leves után főtt csir
két, ecetes tormával, aztán disznósültet, aztán 
paprikást, aztán sült csirkét; az ember szinte 
sírni tudott volna, hogy nem fér több belé. 
Mindenki iszik, amennyit akar, és még többet,



azért van a menyasszony apja, az sorba jár a 
borospohárral, és koccint mindenkivel. Tréber 
Tóni megilletődve szintén koccintott a meny
asszony apjával, de a mellette ülőkkel, a szem
ben ülőkkel is, és legszívesebben mindenkit meg
csókolt volna, olyan szépnek, olyan kiáradóan 
jóságosnak és testvérien egynek érezte magát 
mindenkivel ezen az áldott Kobilán. Vagy tán 
csak szerette volna magát mindnyájukkal egy
nek érezni. S nehogy bármiben is különbözzék 
e paradicsomi üdvözölt lelkektől, igyekezett, 
hogy egy szót se szalasszon el, s ráncolt homlok
kal figyelt arra, amit az egyes fogások közötti 
szünetekben a gondos gazdák a közeli aratás ki
látásairól, a tavaszi tárgyázásról, a hízott disznó 
nevetségesen csekély áráról, a kobilai takarék- 
pénztár új részvényeiről s egyéb komoly és hasz
nos dolgokról oly élénken társalkodtak.

ö t  óra felé leszedték az asztalokat, és a muzsi
kusok a csillogó sárgaréz trombitákkal meg a 
nagydobbal felvonultak a körülkerített pódi
umra. Kottáikat két-két borosüveg támasztotta, s 
egyszerre akkorát harsantak a trombiták s dob
bant a dob, mint a villám előtt a mennydörgés. 
Akik hátul a fal mellett ültek, a padra álltak, 
s úgy ugrottak át a hosszú asztalokon. Csizmáju
kat vagy papucsos lábukat a padlóhoz verdesve, 
tucat ember is összefogódzva sodort magával 
csendesebben táncoló párokat, azok pedig ka
cagva és sikoltva riadtak meg az ilyen vad banda 
közeledtére. Ha a muzsika elhallgatott, a férfiak 
lefejtették karjukat a táncosnőjük derekáról, s 
már tódultak is volna ki a söntésbe, de a ravasz 
muzsikusok megtréfálták őket, mert hirtelen rá
zendített polkával általános derültség közben 
visszakényszerítették őket a táncba, és Tréber 
Tóni boldog mosollyal, a saját térdét csapkodva, 
nem telt be a nézés édes örömével. Nézte a gond
talan lányokat meg az ártatlan, kedves, jól meg



termett asszonyságokat; ezek estig úgy meg
izzadtak, hogy vacsora előtt haza kellett men
niük inget meg ruhát váltani.

A vacsora az ebéd megismétlése volt. Tréber 
Tóni szédült, bánattal és egyben boldog, le
ragadó szemmel nézte az asztalra kerülő dús, ki
fogyhatatlanul füstölgő, de neki már hasztalan 
kínálkozó tálakat. A fehér kötényes kis sváb 
gyerekek, csupa pufók, édes kis angyal, buk
fenceket hánytak a terem közepén, kergetőztek 
és sivalkodtak, s Tréber Tóni ellágyulva már- 
már személyesen is közbe szerette volna vetni 
magát értük, amikor az anyjuk erőszakkal haza 
akarta őket vinni az ágyba.

Tréber Tóni már félt, hogy a lakodalmas nép 
belefárad a boldogságba; különösen vacsora után 
kezdtek elrestülni, de akkor szerencsére megint 
felzendült a parancsoló, ellenállhatatlan, pattogó 
muzsika, és a kövér lakodalmi örömapa egy
szerre csak a szőkébb férfirokonsággal fent ter
mett az asztal tetején, s ez fenyegetően recsegett, 
ingott a szöges csizmák és csattogó papucsok 
alatt, míg csak egyszerre össze nem tört, s nem 
egy táncos, maga is hahotázva s hahotától kí
sérve, a földre vágódott. Gyönyörű volt. A fú
vósok homlokerei kidagadtak, némelyik hosszú 
sváb legény pedig, egy-egy hu-ju-ju! rikoltással 
vonva magára a figyelmet, ugrott egyet és tépett 
le egy-egy darabot a mennyezetet díszítő papír
girlandból.

A sok örömtől szinte nem tudja az ember, 
hova nézzen, merre menjen. Tréber Tóni a csön
desebb söntésbe irányozta lépteit, fehér hajú, 
hajlott hátú öreg gazdák iddogáltak ott, kártyáz- 
gatva és beszélgetve. Ha a táncot már nem is 
bírták, de az italt még igen, és szóval tartották 
a pihenésre közéjük telepedő fiatalabbakat is. 
Elmúlt árvizekről és katanakori emlékekről. Va
laki, aki részt vett Bosznia okkupálásában —



asztmás, nagy hasú gazda —, el-elfúló lélegzet
tel emlegette, hogy mit látott annak idején Bosz
niában, s különösen a fiatalabbak el se akarták 
hinni, hogy vannak ott a hegyek között falvak, 
ahol egy-egy ház negyed óra járásra van a má
siktól, s hogy nemegyszer télen az emberek ki 
se bújhatnak odúikból, mert ott a házak körül 
csordaszámra ólálkodnak a farkasok; és hogy 
nem búzából, hanem kukoricából készítik a ke
nyeret, s az emberek még azt sem tudják, hogy 
mi az ágy.

Ha igaz volt is, ez már olyan távolinak tetszett, 
hogy az érdeklődés egyszerre csak megcsappant. 
Egy rózsásképű nagygazda, aki angolosra nyí- 
ratta a bajuszát, és már egész városiasán öltöz
ködött, nevetve kérdezte:

— Hát min alszanak akkor azok?
Olyan volt ez, mint valami találós kérdés, s 

újra fölkeltette a kíváncsiságot.
Tréber Tóni nézte az üdvözülteket, s a be

avatott mosolyával hallgatta a hitetlenkedő kér
déseket, s egyszerre duzzadni kezdett benne a 
szíve, vágya támadt ebben a boldog családi kör
ben tanúskodni arról a másik világról, és nagyot 
sóhajtva, vidáman kezdett beszélni az elmúlt 
rossz időkről.

— Kobila csak egy van — s mintha az égi 
magasságokból nézne le a pokolba, magyarázta, 
hogy nem is Bosznia a legrosszabb, hanem a vá
ros, ahol ugyan tudják, mi az ágy, de mit segít 
az az emberen, akinek az égvilágon semmije 
sincs. Hízelegni akart nekik, meghálálni ezt a 
nagy bőséget, éreztetni velük, hogy milyen szép 
kiválasztottnak lenni, mint amilyenek ők; és 
mellére ütve bizonygatta nekik, hogy ő tudja, 
milyen az, amikor az embernek még ágya sincs. 
Nagyot ütögetve a mellére és nagyokat nevetve 
próbálta megmagyarázni, hogy miféle városi in
tézmény az, amit úgy hívnak, hogy „ágyra járás” .



— A város az nem Kobila, de nem ám! Mikor 
én eszcájgpucoló voltam egy fene nagy tükrös 
pesti kávéházban, éccakáról éccakára hajnali 
kettőkor indultam haza, oda, ahol kettőnknek, 
egy munkanélküli bőrmunkásnak meg nekem, 
közösen csak egy ágyunk volt, s azt déltől éjfélig 
másik két kolléga használta. Ágy? Dehogyis 
ágy! Szalmazsák volt az, szalmazsák szalma
zsák mellett a földön, és még azért is fizetni kel
lett. Abból élt az öregasszony, aki nekünk szál
lást adott. Olyan szegénység az, hogy az ember
nek bizony még lopnia is kellene, ha volna kitől. 
Akár hiszik, akár nem — s Tréber Tóninak a 
könnye csordult a nevetéstől, olyan furcsának 
tűnt fel neki most itt, hogy ez valaha vele meg
történhetett —, bizony isten, én is akartam lopni. 
Nem kincseket, csak pár krajcárt, kevesebbet, 
mint amennyibe ez a pohár bor kerül — és mint
ha ez is bizonyíték volna, hogy milyen messzi, 
de mégis csakugyan volt ilyen idő, fenékig haj
totta fel a tele poharát. — Egyszer megint 
munka nélkül maradtam, s az öregasszonynak 
egy hónapja már adósa voltam a fél szalmazsák
ért. Éhes is voltam, s ha az embernek nincs jó 
ruhája, akkor ott még koldulnia se lehet. Féltem, 
hogy mehetek hálni a híd alá; az pedig nyáron 
is rettenetes, hát még télen. Nem is igaz. Mert 
ha megfog a rendőr, akkor jön a toloncház, és 
az a legrosszabb. Éppen nyár volt, a kollégák a 
ruhájukat lehántva feküdtek a szalmazsákjukon, 
hármon hatan, még csak be se takaróztak, bü
dös és meleg volt. Hat nadrágot és hat kabátot, 
minden zsebet végigkutattam, s az utolsó lyukas 
zsebből is üresen húztam ki a kezemet. Hat em
ber. S egyiknél se egy fillér se! Nem vicces? — 
Ez utóbbit azért kérdezte, mert úgy tűnt neki, 
mintha megrökönyödve, valahogy túl komolyan 
néznének rá a gazdák.

— Biz' isten, nem hazudok. Egy fillér se. Azt



hittem, hogy alszik, pedig csak színlelte, s hal
lom, ahogy egyszer csak nagyot nevet az ágy
kollégám, a bőrmunkás. Erre fölriadtak a töb
biek is. Mentegetőztem, hogy épp csak egy kis 
pénzt akartam adni az öregasszonynak, mert 
már nagyon tribulált. Csak kinevettek, de nem 
haragudtak. S aztán velük nevettem, mikor meg
tudtam, hogy nekik sincs munkájuk, csak az 
öregasszony előtt titkolják, hogy nincs. Együtt 
nevettünk, mert nemrég éjjel az én munka- 
nélküli ágykollégám is, mint kiderült, végig- 
vizitálta a zsebeket, még az enyémet is. Nem, 
nem rosszak az emberek, ez a fajta koldus nem 
rossz. . .  Ügy, de igazán úgy nevettünk. . .

Benn, a táncteremben, egy kis szünet után újra 
verték a dobot és fújták a trombitát; Tréber Tóni 
marasztalta az embereket, de azok hallgatagon 
szállingóztak el mellőle. Pedig őneki egyre újabb 
és újabb ilyen vicces történet jutott eszébe, s 
mind el szerette volna mondani. Kérlelve, kába 
fejjel egyedül maradt. Ezt nem bírta, mikor ott 
benn, a nagyteremben, töpörödött anyókák is si
kongatva perdültek táncra. Az egymásba go- 
molygó páros táncolok körül megint toporzékoló, 
koszorúba álló csoportok forogtak, ütemesen 
énekelve. Tréber Tóni szétvetett lábbal, egyedül 
s csak ő állt egyedül, mindenki más a tánc for
gatagában. Nyújtogatta karját, hogy fogadják be 
őt is. De ezek itt összebeszéltek, úgy látszik; egy 
perc elég volt, hogy egy akaraton legyenek. 
Akárhová fordult, az összefogózott kezek, mint 
egy kerítés, csak szorosabban tartották egymást.

Kidobták. Anélkül, hogy egy szót szóltak volna 
hozzá, anélkül, hogy csak a kisujjukat is meg
mozdították volna. Személy szerint minden egyes 
ember, öreg, fiatal, asszony, lány, mind egyet
len és zavartalan egyetértésben. Azt hitte, tréfa, 
mosolygott rájuk, de aztán már nem lehetett mo
solyognia.



Az utca, legalább is a kocsma körül, ebben a 
késői órában sem volt néptelen. Az ablakok alatt 
legények, lányok, kisgyerekkel karjukon még 
asszonyok is, ágaskodtak, hogy legalább a sze
mükkel vegyenek részt a kiválasztottak gyönyö
reiben.

Tréber Tóni olyan sietve ment, mint azon a 
másik éjszakán, mikor megérkezett Kobilára. 
Pillanatig állt csak meg, mikor hazaért, az ud
varban. Aztán leült a konyha elé, a kőlépcsőre. 
Tenyerére támasztott boros, meleg fejjel. Sem
mit sem gondolt, üres volt a feje és a szíve, mint 
maga ez a ház is már. Hirtelen rátámadt az el
képzelés: szinte látta, hogy ég a falu. Csupa láng, 
rettenetes, magasra csapó lángok. Ki gyújtotta 
fel? Nem gyújtotta fel senki. Nem is égett. Csend 
volt, még a kutyák sem ugattak mostan. Felkelt 
a kőlépcsőről, és egyenesen kifelé ment. A kaput 
kívülről zárta be, és a kulcsot alá ja tolta. A kapu 
alatt volt a kulcs helye, mert még mindig nagy 
néha el-eljött hozzá éjszakára Juli. Legyen neki 
hol lenni.

S elindult, csak úgy gyalogosan. Szemére 
húzta a sapkáját, úgy ment vissza a város felé, 
ahonnan jött. De azért, mikor kiért a faluból, 
látnia kellett a csillagfényben a világító, arany
színű és mégis komor földeket. Egy-egy enyhe 
szélre, mint a lakodalmas nép, zúgtak és össze
súgtak a térdén fölül érő kalászok. Nemsokára 
aratás lesz. „Egy májusi eső minden cseppje ara
nyat ér” — mondta a gazda, aki a kocsmában 
Boszniáról mesélt, jutott Tréber Tóni eszébe 
A falu idáig is elküldte utána a kutyaugatás lár
máját. Egyre gyorsabban ment, mint aki nem is 
ér rá hátranézni, és mintha volna hová sietnie.



KÖDBEN

Akkoriban az egész nagyváros napokon áí 
sűrű ködben kehesedett. A villamosok az izga
tott csilingelésükkel és az autók az elsápadó 
fényeikkel mintegy valószínűtlenné transzponál
ták ezt az egész fölhordott óriási kőmasszát a 
benne zsúfolódó hús-, hang- és anyagtömegek
kel. Mintha a nagyváros könyörtelen masszívi
tása hagyott volna alább azáltal, hogy a kör
vonalak kivehetetlenné váltak. Kilátástalanná 
zsibbadt szürkeség, nagy, leszakadt ősszomorú
ság testvéresítette össze, mosta el a sarkokat és 
éleket. Még vadidegen emberek is —, már azért 
is, mert a ködben mindenki kénytelen volt las
sabban lépkedni —, még egymást sose látott sze
mek is egymást keresve néztek össze: köd, még 
mindig köd — mondták egymásnak a pillanatra 
összeakadt tekintetek. Nem volt éppen nagyon 
hideg, de azért a télikabát elkelt, és az egyéb
ként tartózkodó modorú emberek is belekaroltak 
ismerőseikbe, kikkel az utcán összetalálkoztak, 
öntudatlanul is jólesett érezni a kemény, fog
ható emberkart, a szoros emberi közelséget.

Negyven és ötven év közötti az az ember, aki 
kezében sétabottal ott megy a tömegben. A ki
rakatokban égnek a villanykörték, noha dél van. 
Senki sem néz a kirakatokra, mert mindenki 
hazafelé igyekszik, gyalogosan vagy a villamos



megállóknál tolongva. A sétabotos ember nem 
vár villamosra, de nem is úgy jár, mint aki vala
hová tart. Csak megy. Céltalanok és hajléktala
nok nem így ődöngenek. A sétabotos ember 
majdnem elegáns, sőt egy kicsit túl elegáns. 
Mint általában a vidéki úriemberek. A télikabátja 
egész kifogástalan. Talán vár valakire? De még 
csak föl sem néz, sétabotja végét szemléli, mint 
koppan és koppan lassú ütemben az aszfalton. 
Ha nem hangzana különösen, azt lehetne mon
dani: megy, mendegél, a negyven és ötven kö
zötti ember, a ködben, mely őt a lármás utcai 
forgatag közepette is valami különös csenddel 
burkolja körül. Munkások, dámák, tisztviselők, 
varrólányok, kereskedők, hivatalnoknők, kis
asszonynak öltözött ambiciózus cselédlányok súr- 
lódnak jobbra-balra körülötte, ő csak a botja he
gyét szemléli: köp, köp. A nagyváros utcáján 
mintha valami erdőben vándorolna egyedül. A 
lábát mindenesetre már kissé nehezen emelgeti, 
mint az ember, aki messziről jött.

Harmadik ködös napja már, hogy így sétálgat 
reggeltől késő estig, éjszakáig. Csak a feje hajlik 
kissé előre, testét egyenesen tartja, sőt feszesen, 
mint vidéki urak, akik adnak magukra. Az ar
cán sem látszik törődöttség; ez nem olyan arc, 
melyen egykönnyen meglátszik valami. Az álla 
erősen előreugrik, és úgy összeszorul az ajka hal
vány széle, hogy siznte csikorogni hallja az em
ber a láthatatlan fogakat. A szeme mélyen benn 
ül a vastag, fekete szemöldökív alatt. Mintha 
bújni akarna befelé a maga külön, oltalmazó vá
rába. Nehéz elképzelni, milyen lehetett ez a ma
kacs, pedáns és szigorú arc harmincöt-negyven 
évvel ezelőtt. De aki elkapja ennek a sötét szem
nek egy riadt tekintetét, s azt választja képzelete 
múltba visszavezető kalauzául, az még azt is 
megérti, hogy harmadik ködös napja — menet 
közben néha egy-egy zsemlyét fogyaszt el, és



semmi többet — ez a meglett úriember pusztán 
azzal a szándékkal sétálgat egy modem nagy
város modem lakosai között, hogy szerencséjét 
keresse.

„Lehetséges? Minden lehetséges. Tehát az is, 
hogy valaki az utca kövén találja meg szerencsé
jét — mondta magának. — Különben minden 
csak azon fordul meg, hogy mennyire akar az 
ember élni. Ha valaki kevésbé szívósan akarná 
az életet, mint én, az az én körülményeim között 
csak azt gondolhatná, hogy már nincs lehetőség, 
meg kell halni. Nekem azonban van egy formu
lám, megdönthetetlen bizonyosságú formulája a 
biztatásnak: minden lehetséges, minden, de min
den.”

Ez csak mint írott vagy kimondott szó nem 
újság, ellenben felfedezés, ha érzelmi állapot, az 
egész embert átitató, átható érzés lesz. Minden, 
de minden lehetséges: ezt szélsőségesen tragikus 
és ugyanakkor szélsőségesen optimisztikus értel
mében minden rosszra és minden jóra határta
lanul kiterjesztve megérteni, átélni talán csak 
negyven éven túl lehet, s akkor sem mindenki
nek. Minden, de minden lehetséges ez gigantikus 
remény, és végső elszörnyedés, és nem akár
milyen, hanem csak a már érett végső kétségbe
esés kaphat utána vigaszként.

A tanár úr, sétabotja hegyét figyelve a köd
ben — köp,köp —, őszinte elégültséggel élvezte 
szabatos gondolatelemzését, mintha pillanatnyi
lag élete egyetlen gondja volna kihámozni min
den rejtett értelmet, vonatkozást és tanulságot 
élete új, nagy tételéből, ebből a váratlan, ebből 
a megdöbbentő heroikus-romantikus igazságból, 
mely majdnem — szerénysége tiltotta, hogy 
„majdnem” nélkül alkalmazza kedvenc költőjé
nek nevét, akiről a tanári disszertációját írta — 
shakespeare-i. Micsoda út vezet egy ilyen, majd
nem shakespeare-i igazsághoz egy szerény, lelki



ismeretes, mindig rendes pályafutásra készült 
vidéki tanárt!

Ha azelőtt, például hat évvel ezelőtt mondta 
volna neki valaki, hogy minden, de minden le
hetséges, ő, aki a költészetet mindig különválasz
totta a való élettől, oktatva válaszolta volna: 
nem, ó, nem! Nem lehetséges, hogy a pillérek, 
melyeken civilizált társadalmunk élete nyugszik, 
a pillérek mint törvénytisztelet, erkölcs és igaz
ságosság ledöntessenek anélkül, hogy egész tár
sadalmunk ne válna romhalmazzá. Nem lehetsé
ges egy társadalom, mely nem a család, a házas
ság szentségének elvén épül, nem lehetséges. . .  
s így folytatta volna, hiszen házas volt, az iro
dalomtörténet megbecsült tanára, s házasságá
ban és munkájában egyaránt elégedett. De aztán 
jött egy év, mely úgy kezdődött, mint a többi, 
s mint tanév, úgy is zárult, s mégis — az 1914. 
év volt — minden más évtől különböző. Elvitték 
katonának, és a tanár úr kénytelen volt be
vallani, hogy olyan dolgokat tapasztal, amiket 
azelőtt igen kevéssé tartott volna lehetségesnek.

És a nem lehetségesnek tartott dolgok áradata 
attól kezdve sodorva vitte nemcsak őt, hanem az 
egész életet. 1918 felelt 1914-re, jött a forrada
lom. És amit a tanár úr sose tartott volna lehet
ségesnek, neki, a képzett embernek szíve együtt 
ujjongott, egy véleményen volt millió és millió 
műveletlen közkatona szívével, eszével, és még 
váratlanabbul: aki mindig féltékeny volt rá kü
lönféle, a kisvárosban tartott irodalomtörténeti 
előadásai miatt, még az iskolaigazgató szívével 
is együtt dobogott az ő szíve, és általában min
denkiével. Mint ő, mindenki üdvözölte a forra
dalom napját, mely véget vetett az irtózatnak, 
a háborúnak.

De a nem lehetséges események sodra minden 
gátat elborítva nőtt, csak nőtt egyre. Bekövetke
zett, amit a józan ész és a tanár úr sose tartott



volna lehetségesnek: a forradalom letörése után 
mintha senki sem örült volna a háború végének. 
Mindenki a forradalmat szidta, s a háború idejét 
mint dicsőséges korszakot magasztalta. Ugyanaz 
az igazgatója, aki vele lelkesedett a forradalo
mért, őt mint forradalmárt árulta be a minisz
tériumnak. A tanár urat méltatlannak ítélték 
az ifjúság nevelésére, a gimnázium épületébe a 
tanár urat nem engedték be többé. Mindez meg
lehetősen távol esett minden józan észtől, való
színűségtől, s mégis valósággá tudott válni. Be
következett, valóságként következett be az is, 
ami nemcsak valószínűtlennek, hanem abszolút 
lehetetlennek látszott: a tanár urat elhagyta a 
felesége, a nő, akit ő több mint tíz éven át az 
ő gazdag irodalmi ismereteivel, a világirodalom 
nagy elméinek gondolataival lelkileg épp oly 
odaadóan táplált, mint tanári fizetéséből testileg. 
Az asszonyka szülei és főleg fivérei akarták így, 
mert az új rendben rangos szerephez jutottak, 
és a család további kilátásaiban kárt tehetett 
volna az egész kisvárosban egyszerre vörösnek, 
sőt veszedelmesnek mondott és különben is ke
nyerét vesztett tanár.

A tanár úr szeme iszonyatos csodálkozással 
nézte a lehetetlenségek valósággá vált fergete- 
gét. Előreugró álla és összeszorított ajka még 
keményebb, szinte öklelő kifejezést öltött, mikor 
— mint magában mondta, mert már nem volt 
más, akivel beszélhetne — levonta a konzekven
ciákat. így történt, hogy egy napon a megmaradt 
kis pénzének nagyobb részével rendbehozatta 
ruhatárát, és anélkül, hogy a kisvárosban, ahol 
csaknem két évtizedig szolgálta a közművelődés 
ügyét, más is kikísérte volna a pályaudvarra, 
mint a megfizetett suhanc, aki a poggyászát 
vitte, a negyven és ötven közötti férfi, mint af
féle tizennyolc éves ifjú, mindenesetre árva ifjú, 
vonatra ült, és felment a fővárosba. Már nem el



határozás, szándék, terv, már tény volt, már 
benn ült a fülkében, s még mindig felfoghatat- 
lannak tűnt előtte, hogy így történhetett.

Lehetséges? Lehetséges? — ismételte magában, 
összeszorított fogakkal.

Hónapos szobába költözött be. A poloskák mi
att oda már a második napon alig leküzdhető 
undorral tért vissza, ö , akinek egykori élet
társa, ami a tisztaságot s általában a háziasszo
nyi erényeket illeti, felülmúlhatatlan volt! — a 
tanár úr, aki a művelt ember objektivitására so
kat adott, ezt mélabús elégtétellel még most is 
elismerte, feleségére gondolva. Poloskák a fő
városban jobb házakban is legfeljebb afféle sú
lyosabb náthának számítanak, mellyel időnként 
meg kell küzdeni, de a tanár úr számára, aki 
vidéki úriember, tehát ilyen vonatkozásban vi
déki úriasszonyok neveltje volt, nem náthával, 
hanem pestissel volt egyértelmű lakótárs a po
loska. Éjszakai nyugalma nem kevésbé szenve
dett tőle, mint az önérzete.

Lehetetlennek tartotta, hogy ez az állapot tar
tósnak bizonyulhat. A fővárosban, mely naponta 
száz és száz nyomtatott újságoldalon küldi szét 
az országba az ismereteket s általában az írott 
szót, egy képzett embernek az ő pedagógiai múlt
jával meg kell kapnia a neki kijáró helyet, s 
előbb-utóbb a szellem munkása méltóságának 
megfelelő lakást is. Ez logikus.

És különben is lehetetlen, hogy manapság va
laki éhen haljon, vigasztalta magát később, mert 
hamarjában, a főváros szellemi életében várt 
hely híján ez a szerény vigasz is időszerűvé vált. 
Még az önérzetét sértő poloskás hónapos szobát 
is el kellett hagynia, és hogy olcsóbb legyen, 
többedmagával, egy munka nélkül maradt gép
lakatos és egy pincér társaságában bérelt magá
nak négy falat, voltaképp egy rossz ágyat.

Lakótársai nem csodálkoztak rajta, hogy a



tanár úr ilyen sorsra jutott. Ebben volt valami 
sértő, illetőleg lett volna, ha azok egyébként 
nem bántak volna vele különös, majdnem gyen
géd tisztelettel. A tanár úr idővel, bármily kelle
metlen volt is, apró támogatásokat is elfogadott 
a pincértől — hármuk közt az egyedüli, akinek 
munkahelye s azonkívül humora is volt. Söntés- 
ben volt alkalmazva, bérkocsisok, fuvarosok, 
gyári munkások meg napszámosok közül kerül
tek ki a vendégei, de hátha egyszer betéved 
hozzá egy szerkesztő is, akinek majd, mondta, 
beszélhet a tanár úrról, és csak egyszer üljön 
benn a tanár úr valami szerkesztőségben, akkor 
majd busásan visszafizethet neki.

Bármily furcsán hangzik is, a tanár úr, aki 
húsz évig élt vidéken, s Pesten senkit sem is
mert, bizonyos várakozással nézett a lehetséges 
fejlemények elé, amikkel a pincér biztatgatta. 
Mert lehetetlen, hogy ez soká így maradjon — 
vélte, és a pincérben afféle, utolsó percben fel
bukkant őrangyalt kezdett látni. De leszámítva 
az igen kis támogatásokat s azt, hogy a pincér, 
amikor éjjelenként hazaérkezett, söntésből lopott 
pálinkával vendégelte meg a gyér takarók alatt 
vacogó két lakótársát — mindig előbb a tanár 
úrnak adta az üveget, s csak aztán a géplakatos
nak —, a tanár úr helyzete nem változott. S mi
kor — minden valószínűség szerint épp a pá
linkalopások miatt — a pincér is facér lett, a vi
szonyok megmutatták, hogy tudnak még rosz- 
szabbra is fordulni. Lehetséges? — dermedt meg 
a tanár úr, mikor a pincér a megszokott éjszakai 
pálinka helyett a lesújtó hírrel vendégelte meg. 
És ez alkalommal a tanár úr, aki természeténél 
fogva nem lett volna szűkszavú, de lakótársai
nál „alsóbb néposztályokhoz tartozó egyének
ké” nemigen tudott hosszabban beszélgetni, most 
az izgalom hatása alatt beszédes lett. Elbeszélte, 
hogy a forradalom napján ő, aki most ilyen hely



zetben van, ő a gimnázium nyolc osztályának 
tanulói, az igazgató és az egész tanári kar előtt 
ünnepi beszédet mondott az új idők hajnalhasa
dásáról.

„Ne szóljatok szükségről. A legaljasb 
Koldus is, bár teng, Mr fölöslegest.
Ha természetnek többet, mint mire 
Szüksége van, nem adsz, az emberélet 
Az állatéval egyértékü lesz”

Ezt akkor, természetesen Shakespeare-ből, 
ünnepi beszéde mottójául választotta a tanár úr, 
s most, a piszkos ágyban ülve, jólesett a nemes 
szavakat újra elismételni. A saját ünnepi szónok
latából is citált. „Eddig az alsóbb néposztályok 
a legszükségesebbel se bírtak, ettől a naptól 
kezdve azonban összefogva, vállvetve valameny- 
nyiüknek azon kell munkálkodnunk, hogy nekik 
is, mindenkinek jusson abból, amit a nagy brit 
költő feleslegnek nevez: a kultúra luxusából, 
mely nélkül, mint a modern drámairodalom ki
váló brit klasszikusa tanítja: „Az emberélet az 
állatéval egyértékü lesz” .

— És nekünk még az állaté, a legszükségesebb 
sincs meg — mondta a géplakatos.

— Nem mondom, hogy szónoki remekmű volt, 
azonban, dicsekedő szándék nélkül, azt se hall
gatom el, hogy a helyi hetilap egész terjedelmé
ben közölte, sőt egy fővárosi napilap is elisme
rően írt akkor az ünnepélyről, épp ezen ünnepi 
beszéd kapcsán. És ez a beszéd lett vesztem. Ezt 
rótták föl bűnömül. Barátaim, most tudják: ez 
az én bűnöm — mondta a tanár úr.

A még tavalyi légypiszoktól is homályos, 
egyetlen, meztelen kis villanykörte fényénél egy
szerre nézett rá négy szem. Előbb megértőn hu
nyorítva, mintha azt mondanák: jó, jó, csak légy 
továbbra is óvatos, és add az ártatlant, így is 
kell, de mi, mi azért mindig is sejtettük. . .  Ezek



valami nagy forradalmárt, felforgatót, rejtőz
ködő vezért gyanítanak, gyanítottak benne? — 
derengett a felismerés a tanár úrban. S a pincér, 
épp a pincér, akinek humora volt, szinte szigorú 
arcot öltött, majd mint aki egy drága reményt, 
dédelgetett illúziót, már remény nélkül, de még 
mindig megmenteni próbál, megkérdezte:

— De tán mégis, tán többet is tett?
A tanár úr, akinek nem hízelgett a félreértés, 

melynek haszonélvezője volt, bizonyos önérzet
tel felelt:

— Nem, semmi többet.
A géplakatos és a pincér helyére a tanár úr új 

szomszédokat kapott. Egy kóbor színészt, aki 
kokaint szippantgatott, és egy fiatal parasztfiút, 
akit nemrég kergetett föl a fővárosba a korgó 
gyomra. Az új lakótársak csak a maguk bajá
val törődtek. A tanár úrra, egyévi nyomor után, 
rossz idők következtek. Ezekhez képest eddig jól 
ment dolga. Talán még az is lehetséges, hogy az 
ember éhen haljon? — kérdezgette magát, s ez 
időben mindinkább az állítás hangsúlyával. Ez 
a taglóütéses gondolat rábírta, hogy levelet írjon 
egykori feleségének. Az első levelet nehéz volt 
megírni, de mikor az egyetlen kísérő szó nélkül 
érkezett pénz elfogyott, a végén megint csak 
nekiült az írásnak. És mindig gyakrabban kellett 
írnia, mert mind kisebb, sértőn kis összegek jöt
tek csak. És egy télbe hajló ködös őszi napon — 
amikor a köd az egész várost a valószínűtlen 
szürkeségbe burkolta — a tanár úr még csak 
sértőn kis összeget se, csak rövid pár sort kapott. 
Szívtelen, hivatalos hangú írást attól az asszony
tól, akivel annyi éven át minden este össze
simulva pihent meg.

Harmadik ködös napja, hogy más híján egyet
len rögeszmébe kapaszkodva, reggeltől késő 
estig, éjszakáig éhes gyomorral sétál, fanatiku
san sétál. Az utcákat járja. Minden lehetséges,



minčten, de minden. Nemcsak a rossz, a jó is. Ha 
a leglehetetlenebb rossz is valóra válhatott, mért 
ne válhatna a lehetetlen jó is valóra? Mért ne 
volna lehetséges, hogy egy egész ismeretlen 
gazdag ember, akinek száz vagy ezer pengő is 
csekélység, mint mulató urak szokták a fülükbe 
húzó cigány homlokára ragasztani egy nagy 
bankót, hirtelen ötletből őt megszólítsa, és né
hány szó után belenyúljon a tárcájába? Mért ne 
volna ez lehetséges, mikor lehetséges az, hogy 
az asszony, kit úgy szeretett, hogy — ó, Shakes
peare! — „százezer testvér szerelme mind együtt 
az övével föl nem ért” , őtőle kenyérrevalót ta
gadjon meg? Mért ne szólalhatna meg ez az 
adakozási ösztön egy magyar főúrban vagy akár 
egy bankárban, mikor ő is, ha milliomos volna, 
esetleg kedvét lelné ilyen egyszerű, emberbaráti 
gesztusokban?

Minden, minden, de minden lehetséges. Min
dennap hozzák az újságok a hirdetési rovatuk
ban, hogy valaki elvesztette a briliáns nyak
kendőtűjét, fülbevalóját vagy legalábbis a ked
venc kutyáját, s a megtaláló illő jutalomban ré
szesül — annyi minden vész el egy sok százezer 
lábtól tiprott város utcáin, mért ne lehetne ő 
a szerencsés megtaláló? És akkor bemenne az 
első meleg kávéházba, s mielőtt italt vagy ételt 
rendelne, levélpapírt kéme, s borítékba tenne 
egy levelet, melyben, megszólítás nélkül, csak 
ez állna: „Mai napon postautalványon feladtam 
a mai napig kölcsönkapott és portóköltséggel 
együtt ennyit és ennyit kitevő összeget.” Ez az 
a szöveg, melyben számtalan, találó idézettől 
tarkított levéltervezet után, mint a helyzetnek 
és méltóságának legmegfelelőbben, magával 
megállapodott.

Minden lehetséges, csak *az nem, az mégse, 
semmiesetre sem lehetséges, hogy végre valami 
ne történjék. A sétabot koppant az aszfalton:



köp, köp. Két szem szúrt át a ködön, két, csak 
a földre néző szem. „Zörgessetek, és megnyitta- 
tik néktek, kérjetek, és megadatik néktek. . .  ” , 
keressetek, és találni fogtok — már ilyenekben 
reménykedett az ember, aki pedig közelebb volt 
az ötvenedik, mint a negyvenedik évéhez.

Szájában különös, kemény szárazság; de nem 
a kétségbeesését, hanem az akaratának, a dacá
nak a kihívó erejét érezte. Íme, törhetetlenül 
sétál; íme, ilyen három nap se vette le a lábáról. 
Különös szerencse — gondolta —, hogy az utolsó 
pénzküldemény egy részét télikabátom restaurá
lására fordítottam. A benyomás így még mindig 
disztingvált. A felhajtott gallér eltakarja a nyak
kendő állapotát. És az sem látszik, hogy az in
gen nincs gallér. Nyakkendő ilyen körülmények 
között voltaképp felesleges. A felhajtott gallérú 
télikabát egyáltalán nem kelthet gyanút ebben 
a ködben. Lám, ez az úr is, ez is, meg az az iga
zán jól táplált is, ki az előbb ment el mellettem, 
feltűrt gallérral jár. Kissé elkalandozom — gon
dolatai csakugyan kezdtek összekuszálódni, de ő 
az elkalandozást arra értette, hogy egy darabon 
elfelejtett maga elé az aszfaltra, csak az aszfaltra 
tekinteni.

Minden, de minden lehetséges — ismételte szí
vósan, és mikor a köd még sűrűbbé vált, mert 
már este lett, harmadik este, és még semmi sem 
történt, semmi, de semmi, mint valami alattomos 
kuncogás, mint egy csúfolkodó vigyor rezgett 
fel, riasztott rá a gondolat, hogy hátha még az 
is lehetséges, hogy még egy hétig hiába jár így, 
még két hétig, még, még tovább. Mert ha min
den, akkor ez is lehetséges. No és akkor, még ha 
így történne is? Az igazsággal szemben, szemben 
az igazsággal, mely mint magból a növény, szer
vesen és egyértelműen hajtott ki a tanár úr éle
téből, a minden lehetségessel szemben ez sem 
érv. Sőt, sőt — hajtogatta magában, miközben



különös módon harmadik személyként emlegette 
magát. Ha így történne is, az a fontos, hogy ki
tartson. Ami pedig a kitartást illeti — s a fogát 
csikorgatta a láthatatlan ellenségre, —, kitar
tásért, ahogy az egykori lakótársa, a pincér 
mondta: „Egy kis észért nekem se kell a szom
szédba mennem”, kitartásért, ezt bebizonyította, 
nem kell a szomszédba mennie. Nem meghát
rálni, ez a döntő feladat. Döntő, mert kell lenni 
egy végső pontnak, ahol a végletek érintkeznek: 
a szerencsétlenség betelt mértéke a csodával, a 
vakító szerencsével.

Most már úgy járt, egészen kihúzva magát, 
fejét kissé hátra vetve, mint valami néma ki
hívás. Lázadó volt, aki szembeszáll az élet minden 
hatalmával, provokátor — és egyben a nézője 
annak, hogy hát ez hogy fog végződni.

Direkt kíváncsi vagyok — mondta magában, 
s elfelejtette, hogy ez a kihívó passzivitás onnét 
ered, hogy tenni semmit sem tehet; mintha csak 
egy szabad kísérletet végezne egy szenvedélyes, 
fogat vicsorgató kíváncsiságtól hajtva. Csak sé
tál, teljes inkognitóban, és senki sem tudja, hogy 
ilyen az ember, aki az eget ostromolja. Nem, 
ő nem adta fel a hitet, hogy egy ember életének 
alakításába az alávalóság és a véletlen gonosz 
és vak hatalmán kívül beleszólása van valami 
jónak, okosnak, irgalmasnak, egy becsületes ha
talomnak is, hívják bár azt Istennek, emberség
nek vagy akár a XX. századnak.

Már, már ilyen késő, már megint ilyen késő 
lett! — csodálkozott. A mozikból és színházakból 
kitóduló tömegek új életet vittek bele a már- 
már elálmosodott utcákba. A tanár úr a fejét 
csóválta: azért is, mert már megint ilyen késő 
lett, s azért is, mert már megint eszébe jutott 
Shakespeare, megint az a végzetes, nagy brit 
költő és ugyanaz a Lear király. A drámai műnek 
az a részlete jutott eszébe, mikor a megvakított



Gloster arra kéri Edgárt, hogy vezesse valami 
magas helyre, ahonnan biztos halálba vethetné 
magát. Edgár csak színleg teljesíti a kérést, fel
vezeti egy kis dombra, s arra mondja, hogy ez 
az a magas szirttető, ami után a vak kívánkozott. 
Közben azonban a jó Edgárban feltámad a kü
lönös aggodalom, hogy a vaknak az a hite, hogy 
szirtről veti mélybe magát, nem teheti-e a dom
bocskát is halálos magaslattá.

„ . . .  félnem kell: a képzelődés 
Életkincsét el nem rabolja-e,
Midőn az élet önmagát kitárja,
Hogy ellopassék”

Ez jutott eszébe, mikor új életre támadó éj
szakai utca láttára minden átmenet nélkül 
valami végtelen bágyadás lepte meg minden 
tagját. A feje is lecsüggedt, de nem azért, hogy 
„keressen és találjon” , hanem mert semmit sem 
akart. Ha ő most engedné, ha most elengedné az 
élethez való akaratát, ha képzeletben megidézné 
a halált, akkor minden beavatkozás nélkül, még 
a dombocska sem kellene, érezte, nyomban meg
szűnhetne. Ez a gondolat azonban megriasztotta. 
Felütötte fejét — és egyszerre az összeszoritott 
ajka mosolyra nyílt: idegölő kísérlet volt, ideg
ölőén hosszadalmas, d e . . .  a tételt, az ő tételét 
igazolta. . .  Csak eddig kellett a kitartás, mert 
ez az a végső pillanat. Lám, az egyik gépkocsi
ban a köd ellenére is világosan láthatóan emel
kedik fel a fiatal hölgy, és nézi a tanár urat, és 
felemelt karral integet.

A tanár úr tájékozódni próbál, körülnéz, de 
most már semmi kétség, neki szól a hölgy fel
emelt karja, integető keze. A tanár úr, s most 
megint harmadik személyben gondol magára, 
eddig túlságosan különválasztotta a költészettől 
a valóságot. Az embernek, lám, csak tartania



kell magát, s elérheti a nagy pillanatot, mikor 
a költészet áttör a méltatlan és poloskás prózán, 
és maga lesz a valóság. Sötétsárgán tapétázott, 
gazdag könyvespolccal, szendvicsekkel és meleg 
teával hívogató szoba: oda akarják most vinni 
autón a tanár urat. Kellemetlen, ej, nagyon 
kellemetlen, az előszobában mégiscsak le kell 
vetni a télikabátot, télikabát nélkül pedig ki
derül, hogy nincs az ingen gallér, és rongyos a 
nyakkendő! De a nő talán a ruházat fogyatékos
sága ellenére is, pár szó után, egy irodalmi 
beszélgetés első akkordjai után annál nagyobb 
tisztelettel fogja kezelni, hiszen vannak igen 
intelligens, műveltséget megbecsülő, szerény és 
nemes lelkű hölgyek . . .

„Minden, de minden lehetséges” — ismételte, 
valami végső szorongás és végső diadal érzése 
közt habozva, és végre felemelt sétabottal lassan 
meginchilt a nő felé, aki még mindig mintha ott 
állt volna a gépkocsiban. A tanár úr nem rohant, 
meg akarta őrizni méltóságát. A ködben mintha 
valami ütés érte volna, egy ezredpillanatig va
lami lehetetlenül nehezett érzett, s még hallotta 
saját csontjainak ropogását, és aztán semmi 
mást.



GEORG

Senki sem találta rokonszenvesnek.
Szőke volt, s ami testi megjelenését illeti, 

középtermetű, szeme kék, orra, szája rendes — 
vagyis, hivatalos személyleírások formuláját 
alkalmazva, különös ismertetőjele nem volt.

Valamivel jobbmódú volt, mint a többiek, akik 
vele együtt laktak a grinzingi 43-as számú 
barakkban. Ellentétben velünk, többiekkel, ő 
otthon volt Bécsben, osztrák volt és nem földön
futó, mint mi, többiek. De nyilván ő is szegény 
volt, különben bécsi létére nem érte volna be a 
kis szobával, amit a nemzetközi hajótörötteknek 
ebben a barakkjában talált.

Ahogy az ecetnek tulajdonsága, hogy savanyú, 
úgy volt az övé az, hogy nem hatott rokon
szenvesnek. Amikor egyszer megbetegedtem, 
barátian segített, órák hosszat ült az ágyamnál, 
s rakta rám a hideg borogatásokat — s én alig 
vártam, hogy szabaduljak tőle.

Nem volt rokonszenves. Senki sem tudott róla 
semmi rosszat, de ha szóba került a személye, 
férfiak is, nők is — különösen nők — mintha 
valami kellemetlen érintés elől húzódnának 
vissza, vagy mintha mindenkinek rossz lett 
volna a lelkiismerete vele szemben.

Georg, a medikus? Valahogy, valahogy nem 
rokonszenves — mondták — s anélkül, hogy



bárki is más véleményt nyilvánított volna, bizo
nyos sietséggel siklottak el a kérdés fölött.

Georg nem volt ostoba. Észre kellett vennie, 
hogy senki sem rokonszenvez vele. Ahol az em
berek ilyen szűkén élnek együtt, mindenki tud 
a másikról, ha nem mindent, de majdnem min
dent. Mindenki tudta, hogy Georg az egyetlen, 
akinek nincs barátja.

Egyszerre, holott mindig gondosan és tisztán 
ötlözködött, borotválatlanul, szőrös képpel kez
dett járni. Szakállt eresztett. Először csak vadon 
nőtt szakállt, aztán egy napon hegyes kecske- 
szakállal tűnt fel, majd leborotváltatta, és áttért 
a Krisztus-szakáll, majd meg az angolos pofa
szakáll viselésére. Pofaszakáll és bajusz, pofa
szakáll, de bajusz nélkül, majd csak bajusz. . .  
Hat hónap után a bajuszt is leborotváltatta 
Vége volt a kísérletnek.

ö  maga is nevetett magán, de bár senki sem 
akarta éreztetni vele, mindtenki kellemetlennek 
találta nevetését.

Valaki megpróbálta megtalálni a hibáját, rá
fogta, hogy tolakodó. Valójában azonban Georg 
nem kereste többször a barakkbeli lakótársak 
társaságát, mint akárki más, csak éppen, akár
milyen ritkán kopogtatott is be valakihez, azt 
tolakodásnak érezték. Egyszer rajtakaptam, 
amint begörbített ujjal habozva állt egy ajtó 
előtt, mielőtt bekopogott volna.

— Ha nő volna, sose találna férjet — mondta 
róla egyszer Zsófi. Hogy ki volt Zsófi? Mindjárt 
elmondom.

Majdnem húsz év múlt el azóta, hogy szem 
elől vesztettem Georgot. Míg egy napon, Párizs
ban, nyakamba nem szakadt egy, az ott gyakori, 
tréfás, nyári záporok közül. Másokkal együtt a 
legközelebbi kis bisztróba menekülve vártam, 
míg újra kéken nem nevet le a páratlanul lágy 
párizsi é g . . .  Nincs abban semmi különös, hogy



emberek, kik utoljára Bécsben látták egymást, 
Párizsban botlanak egymásba. Mégis akkora az 
ember meglepetése, hogy az már csodálkozás. 
Talán azért, mert emlékünkben öntudatlanul is 
egy az ember és a környezet, melyben meg
ismertük. Csodálkozásunk a fának szól, mely 
egyszerre a hozzá tartozó tájkép nélkül, szinte 
elvontan jelenik meg. Mit keresünk ebben a 
montparnasse-i bisztróban, holott...?  Nyilván 
én a Zsófi számára éppúgy, mint Zsófi az én 
számomra. . .  nem, nem éppúgy, mint Zsófi és a 
barakk számomra egyszerűen elválaszthatatla
nok. Zsófi, a kicsit kövérkés, kis Zsófi akkor 
tizennyolc éves volt, és alig volt a barakkban 
férfi, akibe Zsófi pár hétig nem volt szerelmes. 
Sohasem viszonzatlanul, de sohase pár hétnél 
tovább. Könnyen induló és kellemesen, megráz
kódtatások nélkül záródó szerelmek voltak ezek 
— és emlékszem rá, hogy mikor egyszer Zsófi 
elutazott pár hétre, búcsúzóul sorba megcsókolt 
vagy tizenhat barakkférfit, akit nemhogy hábo
rúságba, hanem épp ellenkezőleg, bizonyos 
bizalmas cinkosi viszonyba terelt közös múltjuk, 
azaz a mosolygó és adakozó Zsófi. Nem, nem
csak a barakk hiányzott Zsófi mögül. Az örök 
mosolya még ott játszott az ajka körül, de a 
szeme öreg, Zsófi szeme öreg, fáradt és nyug
talan volt.

Kint már rég elállt az eső, a frissen felmosott 
aszfalt barnán ragyogott a tűző napban, s mi a 
kis bisztró egyetlen asztala mellé telepedve, régi 
ismerősökről kérdezgettük egymást. Így merült 
fel a feledésből Georg neve is. Zsófi kérdezte, 
hogy emlékszem-e rá, és közben elpirult. Külö
nös lassúsággal, egész halántékáig bíborra fes- 
tődött az arca: ez a pirulás, ez a régi Zsófi volt. 
Ezt néztem, és a kérdésre csak szórakozottan, 
gondolat nélkül, a tízegynéhány évvel ezelőtt 
beidegződött megszokásból feleltem: — Georg,



a medikus. Nem volt rokonszenves. — Zsófi 
bólintott, és gyorsan, mintha valakivel vitat
kozna, mondta utánam: -— Ügy van. Nem és 
nem, nem rokonszenves.

Ez is a régi Zsófi volt. Georg volt az egyetlen 
ember, akit nem engedett közel magához, akivel 
szemben a gorombaságig visszautasító volt.

— Tulajdonképp miféle ember volt? Nem vol- 
tunk-e mi mind igazságtalanok? Vajon mi lett 
belőle? — kérdeztem, s a régi kétségem és érdek
lődésem egyszeriben feltámadt. Most már tudom, 
nyilván Zsófi izgalma volt az, ami átragadt rám.

— Biztosan igazságtalanok voltunk. Nála rosz- 
szabb, százszor hitványabb embereket is szere
tünk. De őt nem lehetett — szólt Zsófi, s ciga
rettára gyújtva egy automatához ment, bedobott 
egy frankot, s lassan forgatta a fogantyút, mint
ha minden gondolatát a vágy kötné le, hogy 
kihalásszon egyet a színes kavicsok közé ágyait, 
csillogó cigarettatárcák közül.

— Nem lehetett — fordult hátra, szórakozot
tan eleresztve a fogantyút. Nem a cigaretta- 
tárcáról beszélt. — Nyolc évig hűséges felesége 
voltam. Egy tiroli faluban, ahol orvos. Nyolc 
évig. A tenyerén hordozott, jó volt hozzám. S 
önfeláldozó is tud lenni. Februárban, a véres 
bécsi felkelés után, menekülőket bujtatott. Amit 
tudott, megtett értük. De még közöttük sem 
láttam senkit, aki szerette. Megpróbáltam, én 
megpróbáltam. . .  nem lehetett.

Ez nem volt az ártatlanul könnyelmű, kedves, 
kicsi Zsófi. Asszony volt, aki láthatatlan démo
nokkal viaskodik elkínzottan — és remény
telenül.

— Tudja, mért nem lehetett? Mert mindent 
azért tett, hogy szeressék. Mert. . .  rettenetesen 
vágyott rá, hogy valaki önfeledten a szívéhez 
szorítsa, őt, aki sose tud önfeledten egy emberre 
nézni. Ha megölelt — modta Zsófi, és láttam,



hogy megborzong —, mintha utánzott volna 
valakit. S ha holnap hallanám, hogy a legna
gyobb hőstettet követte el, ez sem változtatna 
semmit. Túl szegény, de nem elég szegény. . .

Az utcán, a hangos, tarka, megfürdött párizsi 
utcán jártunk már, mikor Zsófi egyszerre meg
állt, és kezét nyújtotta.

— Még azért se haragudott, hogy elhagytam. 
Azt mondta, visszavár. És jóságosán mosolygott. 
És pénzt adott. Jóságosán, mert még öngyilkos
ságra is képes volna, csak hogy szeretetre mél
tónak találják. . .  És nem lehet, épp ezért nem 
lehet szeretetre méltónak találni, nem lehet, s 
épp ezért vele szemben mindenki gazemberré 
lesz.

Zsófi nevetett, de ez úgy hangzott, mintha a 
fogát csikorgatta volna, a kis, fényes, fehér rizs- 
kásafogait.

— Ha nem holnap, holnapután. . .  utazom 
vissza, hozzá.



EZ MINDEN

Bármily különösen hangzik is ezzel a szelid 
lénnyel kapcsolatban, bizonyos értelemben ret
tenetes ember volt.

Kora tavasszal, a kórház udvarában láttam 
először. Fekvőszékében olyan gyengéden húzo
gatta végig lelógó kezét a sárjadózó zöld füvön, 
mint aki hunyt szemmel egy kedves fejet simo
gat. Hogy felnézett rám, világoskék szeme saját
ságos erős fényben csillogott. Kicsi volt, mintha 
nem is volna még felnőtt, arca vékony és meg
nyúlt, s nem láttam még fehérebb, szebb fogakat, 
mint az övé. Szakmája szerint, ha jól tudom, 
esztergályos lett volna, de csak rá kellett nézni 
a fehér kezére: ez a kéz már hosszú évek óta 
nem csinált semmit. Legföljebb a füvet simo
gatta. Leányt, asszonyt nem, mert ahhoz vala
mivel több tüdő kell, mint amennyi ebben a 
sípoló mellkasban még élt. És különben is, csak 
pár hete, hogy Párizsba került, hozzá sohasem 
jött látogató.

Mindebben semmi rendkívüli, mindez egy
szerűen megfelel a szabálynak: szegénység, rossz 
tüdő, idegen nagyváros, kórház.

A rendkívüli, sőt rettenetes ebben az ember
ben az ő természetellenes érzéketlensége volt az 
iránt a legelemibb szükséglet iránt, mely a kez



det után folytatásra és folytatás után befeje
zésre, az eredményre vár.

— Akkoriban egy idő óta minden vasárnap 
találkoztam egy párral. Nyilván ők is ott lak
tak, abban a külvárosban, ahol én — mesélte 
például egyszer a maga mindig majdnem ra
jongó, kissé suttogó hangján. — Az a fiú, szürke 
ünneplő ruhájában, mindig narancssárga nyak
kendővel; a lány bokáig érő, tengerzöld ruhában, 
fején, az olcsón ondolált fürtökön, piros posztó
sapkával. Igaz, a fiú nyakkendőjében még egy 
nyakkendőtű is volt: egy nagy négylevelű ló
herét ábrázolt. Minden rajtuk külön és együtt 
mindenki más számára kész katasztrófa, de ők, 
s ez volt a gyönyörű, kéz a kézben élvezték 
egymást s az egymás díszbe öltözött szabad 
vasárnapját. Néha leültek valamelyik kávéház 
teraszára, s akkor sem engedték el egymás 
kezét, ha történetesen szájukhoz emelték poha
rukat. És egyszer este is találkoztam velük. A 
hosszú, széles külvárosi utca egész kihalt volt. 
ök  mentek, kéz a kézben, egymás mellett, egy
máshoz simulva, és nem beszéltek egy szót sem, 
csak fogták egymás kezét, és úgy mentek, ketten, 
Mentem utánuk.

— És aztán? — kérdeztem.
ö , mint akit álomból költöttek fel, kissé zavar

tan mosolygott, s világos szemét rám nyitva 
felelte:

— Ez minden.
' — De mért mesélted el, mit akartál ezzel 
mondani?

— Azt hittem — válaszolta mentegetőzve —, 
hogy téged is érdekel. Én mindig örültem velük, 
de különösen azon az estén, hogy egymás mellett 
mentek, ők ketten, a hosszú utcán.

Több ilyen elbeszélésére emlékszem. Termé
szetesen felvetődött bennem, hogy talán egy
szerűen csak korlátolt intelligenciájú emberrel



van dolgom. Hogyan lehetne különben megma
gyarázni, hogy látszólag meg sem érti a csaló
dásnak azt az érzését, amit sokat ígérő hangján, 
lelkesen elkezdett történetei keltenek? Mert min
den története lelkesen kezdődött.

Néha azonban kérdéseket is intézett hozzám, 
mivel egyedül én beszéltem a nyelvét. Egyszer 
például részt vett a kórház kápolnájában tartott 
istentiszteleten.

— Te tanult ember vagy — szólított meg az
nap este —, magyarázd meg nekem, mért dicsérik 
a hivők olyan nagyon az Istent azért, mert 
minden embert szeret? Ez a legkevesebb, amit 
tőle elvárhatunk. Vagy nem?

Az ilyen kérdések mégis arra vallottak, hogy 
nemcsak összefüggéstelen apró emlékeket őriz 
a fejében, hanem gondolkodik is. Róla magáról 
mindvégig nem tudtam meg többet, csak azt, 
amit következtetések formájában a szeszélyes, 
csupa-töredék történeteiből levonhattam.

— Az anyám német nő volt — mesélte egy 
alkalommal. — Nagyon szép, magas, karcsú nő 
volt, nem olyan kicsi és nem is olyan vékony, 
mint én. Korán özvegy lett, és hivatalba járt. 
Szeretett énekelni. Olyan szépen énekelt, hogy 
néha este az emberek megálltak az ablakunk 
alatt hallgatni. Nagyon szerette a szép ruhákat, 
csak nem telt a keresetéből. De én egyszer Milá
nóban, egy kirakatban megláttam egy fekete 
selyemruhát. A fekete szín nagyon jól állt az 
anyámnak, még szőkébbnek látszott benne.

— No és? — kérdeztem sürgetve, mert mindig 
magával ragadta az embert nem annyira az el
beszélés, mint a hang és az élénk arcjáték.

— Ez minden — hallhattam ismét.
— És mi történt a ruhával?
Mintha szemrehányás ellen kellene védekeznie, 

úgy mondta:
— Azt nem tudom. Még sokáig volt a kirakat



bán. Ügy rémlik, hogy széles, fehér csipkegallér 
is volt rajta.

Sokáig azt hittem, hogy semmit sem tud beteg
sége természetéről. Sokszor beszélt arról, hogy 
ha majd elbocsátják a kórházból, nem marad 
Párizsban, mert ez a nedves klíma nem tesz jót 
neki. Egy napon kivitték az ágyát a közös beteg
szobából. A folyosóra tették ki, spanyolfal mögé.
— Mert itt több a levegő — magyarázta meg 
nekem, mintha nem tudta volna, hogy a kórházi 
haldoklók állomására érkezett. A haldoklók 
azonban rejtélyes lények. Nem tudott semmit, s 
mégis ekkor kezdett egy elbeszélésbe; ez így 
hangzott:

— Amikor börtönben voltam . . .
Csak ekkor tudtam meg, hogy öt évet börtön

ben veszített. De ő mintha nem tartaná elég 
fontosnak a kérdéseimet, amiket meglepetten — 
Miért? Mikor? Hogyan? — föltettem. — Afféle 
politikai ügyről volt szó — felelte félig türel
metlenül, félig szórakozottan, sőt ki is mondta:
— Ez most már mindegy. De Giuseppe, aki 
velem volt bezárva, az is tüdőbeteg lett ott. Ott 
is halt meg. Én akkor megfogadtam, hogy amint 
kiszabadulok, igazi harcos leszek, megbosszu
lom Giuseppet. Nagyon szerettem Giuseppet. ö  
már öreg volt, hát meghalt, de én fiatal vagyok, 
én még megérem a győzelmet, gondoltam.

Én megint beleestem abba a hibába, mely a 
szándékhoz a tettet, az eredményt, a vágy után 
a beteljesülés hírét várja. S mert ő elhallgatott, 
megkérdeztem:

— És aztán?
Felvonta szemöldökét, mintha jobban meg 

akarna nézni, s egy mozdulatot tett; ezt semmi 
sem fogja emlékezetemből kitörölni. Magára 
akart mutatni, de vékony karja már nehezen 
engedelmeskedett, nem tudta felemelni, csak a



keze mozgott. Így mutatott magára. Aztán azt 
mondta, s ezúttal nem mosolygott:

— Ez minden.
— Nem, nem! — kiáltottam, s ahogy ilyenkor 

már szokás, meg akartam győzni arról, hogy 
majd meggyógyul, és majd akkor, akkor majd . . .  
De ő elnézett a fejem fölött, s nem szólt semmit. 
A takaróját kezdte csupálni.



ANGÉLA

Csak a sötétzöld, nagy levelű tömpe fáról 
tépett gyümölcs, a füge tejes szárára, puha, sző
rös héjára és mindenekelőtt a szájban elolvadó 
édes ízére emlékezett. Ez volt az egyetlen, ami 
a távoli, egykori hazai vidékekből megmaradt a 
kontyos fejében, a fekete, csillogó szemében és 
az ínyében. Csak hallomásból tudta, hogy Olasz
ország egyik legnaposabb, forró szögletéből 
indult vándorútra. Hol az apja, hol az anyja 
hátán, végül a saját, többnyire meztelen két 
lábán. Sok országba, sok nagy és kisebb városba 
került el. Idegen szavak ragadtak meg emléke
zetében, azt sem tudta, melyik nép nyelvéből. A 
sok sűrűn következő helyváltozás egyhangú 
ismétlése volt a változatlannak: sok ennivaló 
sehol sem jutott, s elég is csak néha.

Valahol, szintén régen, lemaradt az anyja is; 
Lucia néven emlegette, ha eszébe jutott a boldo
gult, la  m ia  L u c i a ,  mondta az apja, s 
további változást, amire már tisztán emlékezett, 
az jelentett, hogy mikor az apja lába már elne
hezedett a nagy vándorutak folytatására, akkor 
megpróbáltak valahol Stájerországban egy kicsit 
hosszabban megállni. Az öreg mindenféle, mulat
ságos pofájú bábukat faragott, a képüket Angéla 
pingálta be, és aztán, felosztva egymás közt a 
furcsa nyelvű várost, árusítgatták forgalmas



utcákon, kávéházakban és éjjeli mulatóhelyek 
előtt. Aztán ez sem ment tovább, illetőleg megint 
tovább kellett menniük, és így jutottak utolsó 
állomáshelyüre, egy nagyvárosba, ahol megint 
új nyelven beszéltek az emberek, Pestre; ott 
valami szigorú papírgyár csodálatos szerencse
képp a jármába fogadta az öregedő fantaszta 
taliánt.

Angéla is nagylány lett közben, és egy építész
nél kapott munkát. Cselédnek kellett volna 
lennie, de mert még beszélni sem tudtak vele, 
és mozogni sem tudott egy úri lakásban, nem
hogy takarítani, jószívűségből az építész egy 
kifogyhatatlannak látszó, nagy, piros tégla
rakás mellé állította; valami nagy házat építet
tek ott, sokemeletesét, s Angéla dolga az volt, 
hogy egyenként lódítsa fel a téglákat egy másik 
nő kezébe, aki magasabban, egy állványon állt. 
Ha Angéla elunta magát a téglarakás mellett, 
akkor ő ment fel az állványra, s dobta onnét ma
gasabbra a téglát, míg az ő helyére, a földre, a 
másik nő állt, egy Ambrus nevű kőműves szőke 
felesége.

Angéla örült. Csillogó, fekete szemmel nézte, 
mint röpülnek kezéből a piros téglák; erős volt, 
s olyan könnyen, annyi jókedvvel hajította ma
gasba vagy kapta el őket, mintha nem is pénzért, 
csak a maga mulatságára labdázna. Fentről, 
valahonnan a magasból, ahol már szinte az ég 
kezdődött, a kőművesállvány kerítésén kedv
telve nézte a szép lányt Gábor, és nevetve 
figyelmeztette, a magasból le-lekiáltva, hogy ha 
nem vigyáz, meglátja, ki fog sebesedni a 
tenyere. Ügy is lett. És mire aztán az Angéla 
szép, nagy keze hozzákeményedett volna a 
munkához, egyszerre csak megeredtek az őszi 
esők.

Az a Gábor, aki éppen olyan nevető szemű, 
de olyan nagy szál legény volt, hogy még



Angéla is épp csak a válláig ért, munka nélkül 
maradt Angélával együtt. Együtt vették nya
kukba a várost, hogy új munkát keressenek, 
mert a fiú jobban kiismerte magát az idegen 
városban. Igazán csak ürügy volt ez a nap
hosszanti mulatságos csavargásra, Gábor mula
tott azon, hogy Angéla milyen furcsa módon, 
hol c i 11 ának, hol S t a đ tnak nevezi a várost, 
és virág helyett egy villa kerítésén át ügyesen 
letépett rózsát f 1 e u mek mondott. Alig értet
ték meg egymást, de ezen is nagyokat lehetett 
nevetni. Ha közben hol az egyik, hol a másik 
csakugyan hozzájutott valami alkalmi kereset
hez, jó cimborák, másnap együtt hágtak a pénz 
nyakára. A nagy szál barna legény akármennyit 
evett, mindig éhes maradt. Ezen Angéla — hisz 
hozzászokott, hogy az embernek nagyon kevéssel 
is be kell érnie — elszömyűlködött, bámulta a 
nagy étkűt, mint valami csodát, és nagyokat 
mulatott. S mert az öreg olasz nem bírta ki a 
portásfülke ketrecében, akármilyen rossz volt a 
lába, úgy találta, hogy épp azért, mert már 
öregszik, nem várhat a szerencsére, hanem elébe 
kell sietnie, s megint kezébe vette a vándor
botot. Az öreg helyén, a harmadik emelet felett, 
a padláson, a két fiatal, Gábor és Angéla rakott 
magának fészket.

— A szoba szoba. S ebben még sparhert is 
van — mondta Angéla, mikor nem sokkal azután, 
hogy ott megtelepedtek, Gábor szidni kezdte a 
sötét, udvarra nyíló kamrácskát. Angéla neve
tett, mint ahogy a Gábor nagyétkűségén is mu
latott. Öröme telt benne, hogy olyan ura van, 
aki nem éri be akármivel; ő, Angéla, még azt is 
élvezte, hogy olyan messzire ellátni kis kamrá
jukból. Ha az ember lenéz, mintha kiszáradt kút 
fenekére látna, és szédül, mint a körhintán, 
ahová csavargásaik idején be-befizette Gábor.

Rég nem ültek körhintán. S ha éhesek voltak,



Gábor most már nem akart csatangolni vele úgy, 
mint azelőtt. Nem is nevetett annyit, mint régen. 
Káromkodott, meg-megmorogta a hideget, mint 
valami vakkantó kutya, haragudott, és nyavalya- 
törést kívánt a zsibárus fejére, akinek a tél 
elején még az ünneplő ingét is el kellett potom 
áron adnia. Ha nagyon foga volt a hidegnek, fel 
sem keltek a csupasz szalmazsákról; azon csak 
egy elnyűtt takaró volt. Angélának rég szerzett 
tapasztalata volt, hogy nemcsak nem fázik, de 
az éhséget is jobban bírja az ember, ha szépen 
in  1 e11o, fekve marad.

— Jó itt, még a hóié se csurog be — mondta 
Angéla, és rég begyakorolt türelemmel várt a 
majd csak beköszöntő tavaszra.

Gábort kezdte bőszíteni ez a nyugalom. Épp 
az, hogy Angéla természetesnek találta, hogy 
amíg a tél tart, addig mi mást tehetne az ember, 
mint koplal és fázik, és várja a tavaszt. A 
p o v r e l l o  — így nevezte Angéla — Gábornak 
a gondolata egyre gyakrabban somfordált irigy
kedve Ambrus kőművesék meleg tűzhelye körül. 
Azok is munka nélkül voltak, még gyerekük is 
volt, s Ambrus kőművesnek mégse kellett el
adnia a télikabátját, sál is van a nyaka körül, és 
fütyül a télre. Ambrus felesége már nem olyan 
fiatal, nem is olyan szép, s mégis érti a módját. 
Az magyar asszony, és nem ilyen, ki tudja, hátha 
csak nem is olasz, hanem cigány eredet. Ha 
Angéla feltápászkodott mellőle a szalmazsákról, 
és a penészvirágos falak között fölragyogott a 
fiatalasszony meleg fényű barna teste, Gábor 
kezdett homályos gyűlölettel sandítani erre a 
buta, haszontalan szépségre. Ingerelte, ha aludni 
látta, és még inkább, ha a farkasordító hidegben 
is valami idegen dalt dudorászva mosdott. Egy
szer aztán a maga nagy éhségére és olyan dühre 
riadva, hogy tömi-zúzni szeretett volna, Gábor 
fogcsikorgatva fenyegette meg.



— Ha megtudnám egyszer, hogy te valakivel 
megcsalsz, biz’ isten, agyonvernélek.

Angéla elcsudálkozott a hóbortosán, és hirte
len támadt anyás gyöngédséggel, csendes neve
téssel vissza akart bújni a takaró alá melléje. 
Gábor azonban ellökte. Angéla ajka körül még 
ott volt a mosoly, mintha reménytelenül, de még 
visszakéredzkedne. Gábor mind a két öklével 
ráütött, s mintha ez a két ököl, tőle különválva, 
nem telt volna be aiz ütéssel a néma, forró s 
mozdulatlan testen. Mert Angéla meg se szisz
szent. Gábor végül is lihegve pattant fel, magára 
kapta ruháját, és elrohant. Mikor az ajtó be
csapódott, Angéla még mindig várt. A lépések 
azonban elhangzottak, s ő ott maradt a szalma
zsákon, és nézett föl a plafon egyik repedésére, 
mintha onnan várna valami magyarázatot. Tudta, 
a férfiak nehezebben viselik el, ha rosszul megy 
a dolguk. Ügy látszik, hogy valakin ki kell töl
teniük a beléjük szorult keserűséget. Mit hasz
nált volna, ha visszaüt? Állt az ablaknál, és 
bámult ki. Ki kellene valamit gondolni, mert 
egyszer ezt is el lehet tűrni, de többé soha. Sáros, 
szürke kis ablakok néztek vele szembe. A négy 
oldalról magas falakkal körülvett kis udvar 
eddig a körhinta mulatságos szédületét juttatta 
eszébe, ha a magasból, ahonnan távolba ellátni, 
hirtelen lenézett. Most azonban mintha1 először 
látná, beleborzadt, hogy milyen mélyen van 
alatta. Soha még így nem sajnálta, de ennyire 
még sohase szerette ezt a mindig éhes, bolond, 
szegény, nagy szál, jó embert.

Gábor az utcán épp csak megbillentette fejét 
Ambrus köszöntésére, amikor szembetalálkozott 
vele. Látta a jó cipőjét. Rendes és rendben tar
tott, bajuszos, barátságos személy ez az Ambrus. 
— Nem cserélnék vele mégse — biztatta magát 
Gábor, élvezve, hogy megveti.

Itt mindenütt munkások laktak. A szerencsés



kevesek, akiknek volt munkájuk, már rég be
mentek a gyárba. A többiek alighanem igye
keztek odúikban megtoldani az éjszakát. Az egy
forma magas, szürke házak közt a kocsiúton 
csontos, rossz gebék fújva és gőzölögve veszkőd- 
tek egy szeneskocsival. A kocsis, kantárjukat 
húzva s ostorát csattogtatva, maga is térdig az 
eltakarítatlan, magas hóban, keservesen nógatta 
az állatokat. Valamelyik emeletről szennyvizet 
loccsantottak ki az utcára, aztán gyorsan be
csapták az ablakot.

A hó csámcsogva ette bele magát Gábor lyukas 
cipőjébe. A fűszeres a jó meleg, sárga prém
galléros, rövid bundájában unatkozva nézte 
boltja ajtajából az álomverte, kihalt, havas, 
reggeli utcát. Előre is szigorú képet vágott, 
mikor Gábort megpillantotta, nehogy az nála 
újabb próbálkozásra merészkedjék.

„Ennek nem fázik még a nyaka se” — gondolta 
Gábor, s f eltűr te a maga kiskabátja gallérját, de 
olyan görcsösen markolta meg, mintha valaki 
mást akarna megfojtani. Mert egyszerre csont
jáig fájt, cudarul élesen harapott bele a gyanú:

„Mért tűrte az asszony olyan megadással az ő 
vad öklét?”

Gondolatban sorba vette minden férfiismerő
sét. Nyugtalanul fordult vissza, s hogy ne kelljen 
még egyszer a fűszeresbolt előtt elmennie, 
kerülő úton, de annál inkább sietve ment haza.

Angéla azonban már nem volt otthon. Gábor, 
lerúgva a vizes cipőjét, rádőlt a szalmazsákra, 
magára húzta a takarót, és félig alva, félig ébren 
várt. A gyári kürtök — mind a három, amelyik 
még dolgozott — egyszerre visongták el a delet. 
Angéla még nem jött. Ledobta magáról a taka
rót, undorral nyúlt a rongy cipője után, és aztán 
elindult. Senkinek se mondta meg, hogy Angélát 
keresi, csak mintha a ráérő ember henye fecsegő 
kedvéből tenné, be-benézett sorba az ismerősök



höz. Estére még Ambrusékhoz is eljutott. 
Akkorra már elfelejtette, hogy Angélát fogta 
gyanúba, csak a korgó gyomrát érezte, mert 
előző este óta csak a nyálát nyeldeste a hidegben.

Ott tűz pattogott a konyhában, s Ambrus szőke 
felesége épp a duzzadó, fényes májashurkát 
vette ki a ropogó zsírból. Afféle vékony húsú, 
híg vérű szőkeség, Angéla kisujja többet ér — 
gondolta Gábor, és Angéla hosszú hajának a 
sötétjére gondolt, amikor az este a fésű alatt ser- 
cegve szór szikrát.

Ambrus is megjött, s Gábor is kapott helyet, 
a család pedig a vendéggel együtt körülülte a 
hatalmas, egy-egy késszúrásra hegyeset frecs- 
csenő hurkát, s egy kis szöszke lány az apja nagy 
bajuszát húzogatta, s valahányszor az túlzottan 
nagyot szisszent, a kicsi kacagott. Életgőz, neve
tés, lárma, gondosan sürgő-forgó asszony. . .  
Gábor jóllakott, s szinte elfelejtette, hogy nem
sokára már megint ott lesz fönn a sötétben, a 
hideg vackában, a sok hisználattól porrá tört 
szalmán.

De mikor az asszony kivezette a gyereket, hogy 
lefektesse, Gábor hátrébb húzta székét az asztal
tól, lábát keresztbe rakva, fél szemével a maga 
agyonázott, rongyos cipőjén, egyet köhintve, 
ártatlan hangon érdeklődött:

— Aztán hol dolgozik most az asszony?
Ambrus ferdére húzott szájjal csak vállat

vont.
— Aki kíváncsi, hamar megöregszik. Nem 

vagyok rá kíváncsi. A gyereknek van mit ennie, 
én se panaszkodhatom. Olyan asszony az, hogy 
jut annak ideje mindenre. Rosszalkodik a gyerek, 
hallod, nem akar szót fogadni. Bemegyek, várj 
csak. . .

Gábor kihasználta a pillanatot, az asztalról egy 
darab kenyeret dugott zsebre, s aztán megzörgette 
az ajtót, és jó éjszakát kívánt. Utálta Ambru-



sékat, utálta magát; sietett haza a kenyérrel a 
zsebében az ő asszonyához, az biztosan éhes.

A sötétben az ablaknál, két karjával a fel
húzott két térdét átfogva gubbasztott Angéla. S 
mindjárt beleharapott az odanyújtott kenyérbe, 
ő meg leült a lábához a szalmazsákra. Haza
menet Gábor nagy kibékülésre készült, tréfákra, 
amikkel majd megnevetteti az asszonyt. . .  De 
hogy itt ült a sötétben, a vigasztalan, süppedő 
szalmazsákon, és hogy hallotta, amint az asszony 
mohón rágja a vendégségben lopott kenyeret, 
rosszkedvűen fújt a tenyerébe, lerúgta lucskos 
cipőjét, és magára húzta a takarót. Még csak 
nem is kérdezte, hol járt Angéla. Rég volt, hogy 
Gábor úgy teleette magát, mint ma, s ahogy 
végigfeküdt, már aludt is.

— Mi az, te nem fekszel le? — kérdezte, 
mikor a hideg később fölriasztotta.

Nem kapott feleletet. Erre eszébe jutott, csak 
úgy fölrémlett előtte Ambrusék sparhertja, hur
kája, zsírja, a pirított hagyma szaga és a meleg 
konyha. Káromkodott.

— Legjobb volna, ha az ember ki tudná köpni 
a lelkét, mint a slejmot. Mindjárt könnyebben 
lélegzene. Kiköpni, mint ahogy Ambrus . . .

Árnyék mozdült, Angéla jött feléje a sötétben. 
Rátérdelt a szalmazsák szélére, s két keze ott volt 
az ember vállán, úgy markolta meg, hogy fájt. 
Gábor nem is tudta, hogy ennyi erő van az 
asszony kezében.

— Mint ahogy. . .  — ismételte, de a nevet már 
nem tudta kimondani — Mint ahogy. . .  — ismé
telte Angéla. Élesen hangzott, mint valami 
segélykiáltás.

Gábor eltolta magától, és némán a falnak 
fordult.

Szokássá vált köztük a hallgatás. Gábor nehe
zen bírta ezt a csendet, de már nem lehetett 
változtatni, mert törvénnyé vált. Sietett el hazul



ról, s csak este tért vissza. Ha valami keresethez 
jutott, mert fel-felfogadták, hogy havat lapátol
jon, amit keresett, megosztotta Angélával. Az 
azonban egy falat kenyeret sem hozott a házhoz. 
Még a meleg ebédet se, amit azelőtt hetenként 
egyszer kapott az építésznél, akinek sok gyereke 
volt, és mosni kellett rájuk. Az asszony szemé
ben valami fényesség, mintha lázas volna, de 
Gábor volt a komor, komor az asszony még most 
se volt. Mit gondol? Mit akar? Nézte Gábor, és 
várta a szót, de Angéla hallgatott. Ajka, mint 
szoros, jól záródó kapocs. — Meddig bírja még?

Gábor már gyűlölte. Néha órák hosszat azon 
törte fejét, hogy alázhatná meg, hogyan, mivel 
bánthatná meg úgy, hogy felsikoltson. De lehe
tett volna tüzes vassal is csipkedni, Angéla még 
akkor is hallgatott volna.

Volt miről hallgatnia. Hozzászegődött a szeren
cse. Most is rossz ruhában lótott-futott, de még 
ha úri ház ajtajában állt is meg, nem csapták be 
az orra előtt az ajtót. Valami meglepő lehetett 
az arcában, mert minduntalan megtörtént, hogy 
ha vaktában vagy hirdetésekre munkát keresni 
indult, furcsán néztek rá, előbb a ruhájára, aztán 
az arcára, mintha megütköznének valami szo
katlan ellentéten, ö  maga nem sokat találgatta, 
minek köszönheti, hogy egyszerre van mit kupor- 
gatnia. Mintha m o s t  másképp nem is lehetne, 
mint hogy a dobozgyárban mégis legalább pár 
napra munkát adjanak neki. Innen utat talált 
egy másik műhelybe; ott a mester ugyan néha 
meg-megcsipkedte, de Angéla ezzel éppoly keve
set törődött, mint az előadásokkal, amiket a 
fiatal fogorvosnő a társadalmi rend igazságtalan
ságairól tartott neki; a fontos az volt, hogy a 
mester fizetett, és hogy délelőttönként a fiatal 
hölgy szobáit takaríthatta. Kuporgatott minden 
fillért, azt is, amit Gábortól kenyérre kapott. A 
fogorvosnő mintha csak kitalálta volna, hogy mi



hiányzik még Angélának,, egy kék ruhát is aján
dékozott neki. Az úgy fénylett, mintha selyem
ből lett volna.

Ekkor már a nagy hóesések ideje elmúlt, s 
Gábor megint jó ideje semmit sem keresett. 
Angélának nem volt lelkifurdalása: nemsokára 
itt a tavasz, megint építeni fognak, lesz munka. 
Minden kuporgatott pénzét, az utolsó fillérig ki 
akarta adni. Ha tudta is, hogy Gábor csak este
felé jön haza, sietett, s két kezében csomagokkal 
— csupa ennivalóval —, hóna alatt nagy köteg 
fával fordult be a kapun. Három lépcsőt hágott 
egyszerre. Fent, a kamrában, begyújtott a spar- 
hertbe, aztán még egyszer leszaladt petróleu
mért a rövid bundájáról híres szatócshoz. A régi 
adósságokat majd csak tavasszal fogja kifizetni, 
de petróleumra még éppen futotta.

Ez az ő napja volt. Sunyi mosollyal élvezte 
minden mozdulatát. A tüzet még egyszer meg
igazította, az asztal közepére kirakta a kolbászt, 
a sonkát, sajtot, a nagy cipót, fehéret mint a 
kalács, mindenből annyit, amennyit ez az asztal 
még nem látott, bort is tett ki, mert az is volt: 
méregdrága, boltból való, nagyon szép üvegben.

A szoba mintha maga is csodálkozna a barát
ságos melegben, s a zsugorodott belű lámpa meg
mutatta, hogy csak meg kell tisztítani a cilin
derét, s akkor tud ő is vidám fényben, még csak 
nem is füstülve, rendesen égni. Már nem volt 
más tennivaló, mint felvenni az ajándékba 
kapott kék selyemruhát. Megigazította haját is; 
ezt Gábor azelőtt mindig talán azért szerette, 
mert olyan sűrű volt, hogy el lehetett bújni 
benne a fejének. P o v e r e l l o .  Leste, hogy 
nyíljon az ajtó. Ó, hogy fog nevetni, ha majd 
Gábor belép, megáll, bámul, s aztán ütni fogja, 
ütni, verni. . .  De csak kettőt-hármat üthet majd 
rajta, annyit megenged majd neki, hogy aztán, 
ha majd végre nemcsak magában, hanem han-



gosan is fölnevethet, annál jobban szégyellje 
magát az ostoba, az az ostoba, nagy szál, édes 
ember. Mint a tűzhelyben a fa, úgy lobogott 
Angélában a türelmetlenség, és az előre nevető 
öröm. •

Megjött. Megállt az ajtóban. Hajszálpontosan 
úgy, ahogy Angéla elképzelte. Majdnem baj 
történt, mert kévésén múlt, hogy Angéla azon 
nyomban ki nem pukkadt a nevetéstől. Hogy el 
ne rontsa a játékot, hátat fordított, mintha ott a 
sarokban valami igazitanivalója akadt volna 
még- így legalább hátulról is láthatja az ott az 
ajtóban a fényes kék ruhát azokkal a szép, 
cifra gombokkal. Csak kibírja, hogy ne forduljon 
meg, mert ha meglátja ráncolt homlokát és a 
dühbe borult embert, akkor mindjárt, idő előtt 
kiül arcára az áruló, csiklandós, nevető diadal: 
lám, azt hitted, hogy csak annyi vagyok neked 
is, mint annak az ő asszonya.. .  de ugye, jobban 
ismertelek, mint te magadat. . .  lám, éhes kutya, 
szegény kutya, szentem . . .

Háttal állt Angéla, az örömtől és a várako
zástól már alig bírt magával. Azonkívül mind
ennek a tetejébe ő is éhes volt, és alig várta, 
hogy túlessenek mindenen, és leüljenek az asztal 
mellé, és mintha új lakodalmat csapnának.. .

Hiába várt. Lassan megfordult. Gábor komor 
arccal ott ült az asztalnál. És evett. Angéla 
szeme tisztán látott, látta a kelepcét, azzá vált 
itt minden, ez a kamra, ezek a falak, ez az egész 
világ ezzel az emberrel. Menekülni kellene vala
hová, messzire, máshová, de haladéktalanul, de 
azonnal. Levegő kell, mert sikítani se tud, meg
fullad. Felszakította az ablakot, és egyetlen 
gondolat nélkül, csak mint akit űzőbe vettek és 
csak menekülésre gondol. Ki, a szabadba! Át
vetette magát az ablakdeszkán.

Gábor, szájában a jóízű kolbásszal, odament az 
ablakhoz, és bambán nézett le, bámult az olvadt



hóbuckákkal fel-felcsillanó sötét udvarba. A 
szűk udvar fölött magasan, egy barna felhő 
mögül előrebukott a hold. Nem mert most már 
az udvarba lenézni, de onnan, lentről, az udvar
ból, a kitódult *emberek lármája verődött fel 
hozzá. Egy percig mintha csak az a kérdés 
lett volna megoldhatatlan, hogy mit kezdjen a 
szájában levő jóízű falattal, de ez mintegy ma
gától csúszott le a torkán. Ment le az udvarba, 
mintha ott az emberektől — azért mert sokan 
voltak — kellene vagy lehetne megtudnia azt, 
hogy mi történt és miért.



ÁRON SZERELME

I.

— Ha azt mondanák: nézd, most mindjárt, 
vagy ha közölnék velem: nézd, holnap délben fal 
mellé állítunk, és két perccel később agyvelőd 
már csak undok maszat lesz a börtön udvarának 
kövén, hacsak nem vallasz, hacsak el nem árulod 
azokat, akikkel együtt dolgoztál, biztosan tudom, 
hogy szemrebbenés nélkül maradnék néma. Ha 
azonban kínoznának, nem is egész vadul, csak 
éppen közepesen, például tűket szúrnának a kör
möm alá, körömről körömre, a kezem, a lábam 
ujjai. . .  egy, kettő, öt, tíz, húsz körmöm alá — 
húsz körömhöz húsz perc kell, legalább húsz 
perc — nem vagyok benne biztos, hogy kibír- 
nám-e összeszorított fogakkal. Félek, félnék, 
hogy az öntudatos, a morális személyiségemen a 
vérzőn rángó test kerekedne felül — mondta a 
kis, fiatal francia diák, s mind elhallgattak az 
asztal körül, ahol az imént kézről kézre járt a 
rendkívüli fénykép. A fiatal diák a vallomás 
izgalmában újra a kép után nyúlt, felvette az 
ételfoltokkal tarkított fehér abroszról, s fejét 
öklére támasztva, úgy nézte, mint akinek valami 
jelírást kell megfejtenie.

A fénykép nem volt sokkal nagyobb, mint 
azok a fotográfiák, amiket útlevélbe szoktak 
beleragasztani, s itt-ott még meg is töredezett. 
Ki tudja, ki mindenki, hol mindenütt s mióta 
rejtegette, míg veszélyes úton, villanyóramos



drótsövényeken s börtönként őrzött országhatá
rokon át eljutott ennek a párizsi kis vendéglőnek 
az asztalára?

Német gyűjtőtábor áldozatáról készült a fény
kép, s legvalószínűbb, hogy aki ott elővehette és 
megkattogtathatta fotoapparátusát, az azok közül 
való volt, akik élvezettel szemlélték, s nemcsak 
szemlélték az áldozatot. De az is lehet, hogy 
akadt ott valaki, aki együtt érzett a gyűjtőtábor 
áldozataival, s tán lopva, tán mindent kockáz
tatva készítette a felvételt. Akárhogy is, bár
milyen szándékkal tette is, bizonyos, hogy őt is 
meglepte, ami épp a fényképezés pillanatában 
történt.

Aki nem ismerte nagyon jól, magától nem 
egykönnyen jött volna rá, hogy ki az a kopaszra 
nyírt, bozontos szakállú, rabruhába öltöztetett 
csontváz, kit a fényképen cölöphöz kötözve 
látott.

Domb közepén állt a cölöp, s rajta csuklón 
összeszíj azott, magasba emelt két karjával füg
gött az áldozat. Húzta le a saját súlya, de úgy 
volt kikötözve, hogy próbálhassa ugyan, de ne 
tudja lábával elérni a földet. Oldalt, jobbról is, 
balról is, horogkeresztes egyenruhákban, telt 
képű fiatal urak, arcukon még az önelégült mu
latozás, gondtalan élvezet, d e . . .  Épp ez volt a 
rendkívüli a fényképen: a pillanatot rögzítette 
meg, melyben elhűl a jókedv, magát a fényké
pezőgépet lepte meg az, amit a lemez meg
őrzött, ami a pillanatnak abban a részében 
következett be, mikor a lencse már nyitva volt. 
Aki a képre pillantott, az a cölöp jobb és bal 
oldalán ehelyezkedő csoport tekintetét követve 
maga is lefelé nézett, le a kikötözött ember 
lábára, s csak akkor fogta fel, honnan a hirte
len támadt feszültség az áldozat körül.

A domb aljában, revolverrel a derékszíján, 
jól megtermett, csizmás alak; egyik kezében még



a kötél, mellyel az áldozat lábát akarta a cölöp
höz kötni, másik karját azonban hátratánto- 
rodva emeli fejéhez, mert a tán már aléltnak 
vélt függő alak utolsó erőfeszítéssel lendített 
egyet bal lábán, és belerúgott a csizmás óriásnak 
a képébe. A fotográfia drámaiságát nemcsak a 
fényképező meglepetése okozza: szinte előre lát
szik már az is, hogy mint fog a megrökönyödő 
egyenruhás háromszög a cölöphöz kötözött alak 
körül ellenkező irányú féktelen mozgásba át
csapni, mint fognak a lent megtántorodó s a fent, 
két oldalt meghőkölők, még mielőtt a pillanat 
elmúlna, egyetlen vad hullámban összecsapni 
a vakmerő életre támadt szakállas csontváz 
fölött, akinek arcán, ellentétben az őt körülvevő 
kavarodással, az utolsó erőfeszítés után, szenv
telen, szinte megbékélt, sőt közömbös a nyu
galom.

Még egyszer kézről kézre járt a kép. Az asz
talt körülülő társaságot nemcsak mint dokumen
tum, hanem mint megbízható híradás érdekelte 
annak az Áronnak utolsó órájáról, akit hírből 
annyira ismertek valamennyien, hogy szemé
lyes ismerősüknek érezték. A fiatal francia 
diákot éppannyira, mint a mellette ülő bolgár 
emigránst s azt a német építészt, aki a fényké
pet idehozta, s most újra úgy nézte, mintha 
először látná, éppoly közelről érintette, mint a 
skóciai papnak azt a hosszú, korán kopaszodó 
ivadékát, ki mint angol újságok tudósítója élt a 
kontinensen, s régebben egyszer, másik társaság
ban, személyesen találkozott is Áronnal.

— A tortúra, a rendőrségi tortúra! — szólalt 
meg a pápaszemes bolgár emigráns; ő, ellentét
ben a fiatal franciával, nem a képzelet rém
képeiről, hanem testi tapasztalatból beszélt. — 
Kárba veszett fáradság azon tépelődni, hogy 
mennyire bírja majd el az ember. A valóság 
többnyire szörnyűbb, mint amilyennek a leg-



vérmesebb képzelet is álmodja. Szörnyűbb, de 
nem olyan. Más, mint ahogy képzeli az ember. 
Ha bekövetkezik, amitől féltél, és rád zúdul a 
kín, egy kínnal kevesebbed van: a félelem kín
jával. Tehát ez az, ilyen az, hajtogatod magad
ban, megszabadultál a félelemtől, túlélted, múlttá 
lett a félelem; ez az, ami elviselhetőbbé teszi a 
kínt. Elviselhetőbbé, mint az ember gondolná, 
addig, míg csak fél tőle — mondta, s a pápaszem 
mögül barna szeme barátságosan, szinte bizta
tóan csillogott, mint akinek magától értetődő, 
hogy mindenkinek, a kis, ideges franciának is 
lesz alkalma megpróbálni, hogy így van.

A német építész, aki mielőtt francia földre ért, 
hónapokon át napról napra szenvedte el azt, 
amit félelemnek neveznek, s ami, mint mondta, 
a legrafináltabb mérgek közül való, nem halá
los, de megfoszt mindattól, ami az életet teszi, a 
fejét csóválta:

— És mégis inkább száz évig szakadatlanul 
félni, mint egy órára a Gestapo kezébe kerülni.

A korán kopaszodó, nyakigláb angol csak a 
társaság kedvéért tette, hogy el-ellátogatott ebbe 
a túl szegényes kis vendéglőbe. Ha valaki a mű
kedvelő forradalmárok közül valónak tekintette 
volna, ő sértésnek, mindenesetre igazságtalan
nak érezte volna, s talán joggal. Nem tartott rá 
igényt, hogy őt forradalmárnak tekintsék, de a 
forradalmárokhoz való viszonyában nem volt 
semmi henye játékosság, mert vonzalomnak 
komoly volt. A kép is, melyet gondosan papír- 
szalvétába csomagolt, mielőtt tárcájába tette 
volna, hogy majd megfelelő kommentárral be- 
küldje valamelyik nagy angol lapnak — a kép is 
bizonyította, hogy németországi tartózkodása 
idején szerzett információi alaposak. Mikor meg
bízták, hogy a tekintélyes angol lapok tudósító
jának kiváltságosán védett helyzetét arra hasz
nálja ki Németországban, hogy hírt szerezzen



Áronról, ő nem ígért sokat, és többet tett, mint 
amennyit bárki is várt tőle. Szívós ügyességgel 
s összeköttetéseinek fáradhatatlan kihasználásá
val hét lakattal őrzött némaság titkait törte meg, 
s ami bravúros teljesítmény számba ment: magá
val hozta Párizsba a Geheime Staatspolizei Áron 
első kihallgatásáról szóló jegyzőkönyvének pon
tos másolatát.

A rendőrség kiderítette, hogy Áron hamis 
papírokkal előzőleg már kétszer járt az ország 
különféle városaiban. Áron ezt beismerte. Arra 
a kérdésre, hogy mi volt utazásainak célja, épp
úgy, mint arra, hogy kikkel állt összeköttetés
ben, felelet helyett csak azt ismétli: — Kommu
nista vagyok.

Eleinte még csak nem is verték. Egyedül őt 
nem bántották, az egész, nagyobb csoportot 
azonban, mely vele együtt volt bezárva, nap nap 
után kínozták. A többi fogoly előtt így akarták 
gyanússá tenni a zsidót, valószínűleg abban a 
reményben, hogy ily módon könnyebb lesz szóra 
bírniuk Áront. De nyilván nem vált be a módszer, 
mert huszonnégy nap után magánzárkába zár
ják, s mikor a testi kínzások sem járnak sikerrel, 
egy-egy délutánra kiengedik cellájából, hogy 
mellén és hátán nehéz fatáblákkal sétáltassák 
végig a nagyváros utcáin. Elöl és hátul a nyakába 
akasztott két táblán nagy betűkkel a felírás: „A 
zsidó nem polgár, a zsidó nem ember, a zsidó 
csak zsidó”.

Mindig akadnak százak és ezrek, akik oly han
gosak, hogy százezreknek tűnnek fel, és akik 
mulatságosnak találják, ha valaki lehúzott 
vállal, eseteive-botolva, mint a részeg vonszolja 
magát utcáról utcára, míg mögötte az őt kísérő 
egyenruhás ifjak vihogva lökdösik hol jobbra, 
hol balra. . .  A cél továbbra is nyilván ugyanaz 
maradt, mint volt akkor, mikor egyedül őt nem 
verték: érezze magát istentől, embertől oly elha



gyatottnak, hogy a végén ő is elhagyja magát, 
és ellenállás nélkül mond meg mindent, amit tud. 
Áron azonban hallgatott. . .

— A magánzárka és minden egyéb csak pur- 
gatórium volt — mondta a skóciai pap fia; ő 
gyakran élt teológiai terminológiával —, a pokol 
csak ezután következett, mikor gyűjtőtáborba 
dugták, s nem politikai foglyok, hanem zsidók 
gyűjtő táborába. Éppen mert kommunistaként 
nem bírtak vele, meg akarták tagadni tőle még 
azt a jogot is, hogy kommunistaként pusztuljon 
el. Nem ember ő, aki képes egy ideáért élni; 
csandala, csak zsidó; bűnre is, ellenséges erényre 
is, mely nagyságot adhat az embernek, képtelen. 
Egy ember, ki hónapokig nem mosakodhat, aki
nek négykézláb kell járni, mintha kutya volna, s 
akinek csizmával lépnek a kezére, ha nem akar 
ugatni, akit kényszerítenek, hogy nyelvével 
takarítsa el a piszkot, a piszkos ronggyá degra
dált ember a végén csak le kell hogy feküdjön a 
mindenfelől és szüntelenül rohamozó szuggesz- 
tiónak, belül is meg kell rogynia, csakugyan 
remegő ronggyá kell válnia. Áron nem vált 
ronggyá. Nem bírt vele, nem bírta le a pokol se.

Erre az angliai tudósító értesülésein kívül 
bizonyíték volt az a német építész, aki állát 
tenyerére támasztva, három ujja hegyével az 
ajkán, itt ült, s nem ülhetett volna most itt, ha 
Áron megnevezi azokat, akik illegális munkájá
ban segítségére voltak. Maga az angol, mielőtt a 
rendkívüli fénykép felbukkant, csak annyit 
tudott meg, hogy Áront, nem sokkal azután, hogy 
a gyűjtőtáborba került, darabokra tépték. Ez 
volt az információ, amit kapott, s minthogy oka 
volt rá, hogy bízzék hírforrásában, szó szerint 
adta is tovább. S ami akkor egy halálnem meg
jelölésére szónokiasan túlságosan nagy szóként 
hangzott, most, bárki megnézte a rendkívüli 
fényképet, meggyőződhetett róla, hogy a kifej e-



zés: darabokra tépték — nem képletesen, hanem 
minden valószínűség szerint konkrétan értendő.

— A pokoltól csak addig lehet félni, míg tart 
a földi élet. A pokoltól való félelem, a pokolnak 
ez a legerősebb ütőkártyája, a pokolban érvény
telen. Talán csakugyan ez a titka, hogy a leg
erősebb kínzásoknál is erősebb lehet a kínzott 
ember. . .  némely ember — javította ki magát 
skrupulózusan a skót pap fia, s egy zavart, aggo
dalmas pillantást vetett a pápaszemes bolgárra, 
mintha annak szigorú arcáról akarná leolvasni, 
hogy nem követett-e el szerénytelenséget. Gyor
san folytatta: — Természetesen nem vagyok 
illetékes ebben a kérdésben. Ellenben — és 
hangja annyira energikus lett, hogy neki magá
nak kellemetlen volt ez a szinte támadó, elkese
redett erély, s bele is pirult —, ellenben, ha a 
saját bőrömön nem is tapasztaltam, eléggé isme
rem a német koncentrációs táborokban dívó 
rendszabályokat. S mert eléggé ismerem őket, 
meg kell mondanom, hogy ezzel a fényképpel, 
a cselekedettel, amit szerencsés véletlen folytán 
rögzített ez a fénykép, csalódás ért. Ellentétben 
önökkel, szilárd meggyőződésem, hogy utolsó 
aktusában Áront elhagyta a jó angyala. Tessék 
meghallgatni, ne szakítsanak félbe. Igenis, állí
tom, hogy ő utolsó aktusával foltot ejtett a 
képen, mely őróla mindnyájunkban makulátla
nul élt. A személytelen, nagy katona elvesztette 
személytelenségét. E folttal is még kivételes 
hősnek a képe ez a kép, de kár a foltért, s hogy 
épp az utolsó akkord disszonáns.

A kis, ideges francia mindnyájuk érzésének 
adott hangot, mikor felkiáltott:

— Egy szót se, istenemre, egy szót se értek! 
— és az építészre nézett, a németre, akitől meg
szokta az ő latin feje számára homályos gondo
latmeneteket. — Miért? Hogyan? Miféle folt és 
disszonancia? Bocsásson meg, de miről beszél?



— Miről? Arról, hogy a német koncentrációs 
táborokban valamennyien együttesen felelősek 
minden egyedért. Arról beszélek, hogy Áron is 
tudhatta, sőt tudta, mit jelent ott a kollektív 
felelősség elve, ő is tudta, tudta, és mégis...!
— S a forradalmárok barátja izgatott lett, elke
serítette a puszta gondolat, hogy valamit, amit 
ő hajmeresztőnek érez, mások, az ő barátai rend
jén valónak találnak. — Értsék meg: Áron tudta, 
hogy azért, mert ő egyik bakójának a képébe 
rúg, még abban az órában sok fogoly társa, több 
száz ember lakói, több száz embert, az ő fogoly
társait még abban az órában ütni, verni, rúgni 
fogják.

— Érdekes — szisszent a fiatal francia. — 
Erre csakugyan nem is gondoltam.

A német a homlokát ráncolta, s megvallotta:
— Erről én is quasi megfeledkeztem.
— Éppen ez az! Áronnak nem lett volna sza

bad erről megfeledkezni — folytatta még 
nagyobb hévvel az angol. — Értsék meg: állítom, 
az embernek nincs jogában valakinek a képébe 
rúgni, ha ennek következtében száz és száz em
bernek fogják a csontjait összetörni. Értsék meg: 
túlságosan nagy ár ez azért a személyes, kizáró
lag személyes elégtételért, amit egy ilyen rúgás 
jelent. Fel tudom fogni, hogy az ember inkább 
felkoncoltat ja magát, mintsem hogy lemondjon 
erről az elégtételről. Azonban kár, kár, igenis 
kár, hogy Áron, a higgadt, mindig hidegvérű, a 
személytelen, a mindig megfontolt, ebben az 
esetben nem gondolt a mások bőrére, sőt csont
jaira menő következményekre. Ha pedig gondolt, 
és mégis így cselekedett, akkor. . .  — s mert 
mégis nehezére esett kimondani a kegyetlen el
ítélő szót, a mondatot csak nagy kezének elkese
redetten lemondó mozdulatával egészítette ki:
— Talán túlságosan nagy igényeket támasztok 
vele szemben, de tőle, aki annyi mindenre volt



képes, önkéntelenül mindenben a tökéleteset 
vártam volna el — fejezte be sóhajtva, s mint 
valami vallomást.

Az emigráns bolgár egész idő alatt a pápa
szeme üvegét törülgette. Csak rá kellett nézni, 
hogy az ember észrevegye: nincs az a szó, mely 
felér az ő hallgatásának szarkazmusával. Min
denki látta, hogy a zsákmányra leső vadnak 
türelmetlenségével készül elkapni a szót, cte még 
várt, s csak mikor senki sem törte meg a csendet, 
fakadt ki.

— Először is — kezdte rekedtesen száraz 
hangon, pápaszemét lassan helyezve vissza az 
orrára, míg kiálló pofacsontja körül egy-egy 
vörös folt jelent meg —, először is: pribéknek 
nyilvánosan belerúgni a képébe nem tisztára 
személyes cselekedet. Épp általános szempontból 
felmérhetetlen a jelentősége, hogy ott, ahol nem 
csaphat fel a láng, legalább fel-felröppenő szik
rák jelezzék, hogy a hamu csak látszat, alatta ég 
a tűz tovább. Nincs börtönviselt ember, aki nem 
tudná, hogy a legkisebb ellenállás is, minden 
bátor tiltakozás felvillanyozza még a kishitű, 
kétségbeesett fogolytársakat is. Kollektív fele
lősségre vonás? Jó, de a rúgás annak a sintémek 
a pofájába nemcsak Áronnak, hanem valamennyi 
fogolytársának emberi méltóságát állította 
helyre. Ha voltak fogolytársai, akik ezt nem 
érezték, magukra vessenek. Másodszor — s ez 
elvi jelentőségű, ez minden akció ábécéje —, a 
taktika, mely befolyásoltatná magát megtorló 
intézkedések fenyegetésétől, opportunista és nem 
forradalmi taktika. Van okosság, és van forra
dalmi okosság. Legvadabb represszáliák idején 
az okosság meghunyászkodás, a forradalmi 
okosság azonban épp az ellenkezőjét követeli. 
„De l’audace, encore de l’audace et toujours 
de l’audace” — mert néha még a forradalom 
nagy ripacsa is nemcsak utánozta az oroszlánt,



hanem oroszlán volt is. Harmadszor — s a bolgár 
eddig száraz hangja bosszússá vált, s már egész 
arcát elöntötte a pirosság —, eltekintve az első 
és második pontba foglaltaktól, milyen jogon 
indul ki abból bárki, hogy a forradalmár valami 
absztraktum, nincs húsból és vérből? Bevágott 
tézisek kompendiuma, hogy a forradalmár egy 
fajtája az eunuchnak. Ne csináljanak nekem 
szabályos legendákat, nekem többet ér, többet 
mond, engem inkább gyújt egy élő ember. . .  
Nem szeretem a hősimádást. A hősök könnyen 
pórul járnak, épp imádóiknál legahamarabb . . .

Maga is észrevette, hogy ha még egy percig 
így folytatja, gorombává fog válni. Mélyet léle
gezve mosolyodott el. Mindenki hálás volt a meg
lepetésért, amit ez a hirtelen támadt mosoly 
keltett. S a bolgár már nevetett is.

— Kalkulálni kell tudni, de mit érne minden 
hideg számítás és hidegvérű bölcsesség, ha nem 
izzana mögötte a jók, a mi legjobbjaink leg
nagyobb erénye: a gyűlölet? Ezt a gyűlöletet 
vagy érzi az ember, vagy nem. De amit ön talán 
jobban át tud érezni — tette még hozzá, s barát
ságos iróniával szemlélte az angolnak még min
dig elborult, túlságosan magas homlokát —, s 
amiben biztos egyetért velem, én is úgy találom, 
hogy szegénységre vall, ha valaki képtelen rá, 
nugy csodálattal tekintsen lei egy emoerre. iüz 
igaz, én azonban a magam részéről nem annyira 
csodálom, mint inkább szeretem a hőseimet. S 
higgye el, jobb szeretni, mint csodálni. Bár az a 
gyanúm, hogy szeretni nehezebb, mint csodálni.

Mint minden ilyen természetű beszélgetés, ez 
is csak megszakadt, de véget nem ért, s nem is 
fog érni. Ha másnap vagy egy hónap vagy akár 
egy év múlva találkoznak azok, akik ebben a 
beszélgetésben részt vettek, a téma lehet, hogy 
más lesz, de elkerülhetetlen törvényszerűséggel 
mindegyikük más változatban, továbbra is a



magáét fogja fejtegetni. A legtöbb, amit elérhet
nek, hogy világossá válik egyik a másiknak s 
mindenki önmagának.

Az ételfoltos fehér abrosszal letakart asztal 
körül a már említetteken kívül ült még egy sze
mély, szintén emigráns, magyar. A beszélgetés
ben nem vett részt, de egy szó sem ment el a 
füle mellett, s épp e beszélgetés hatása alatt el
határozta, hogy megírja Áronnal való utolsó ta
lálkozását, amint az itt következik.

II.

Akkor már hosszú évek óta szem elől vesz
tettem, s abban semmi meglepő sem lett volna, 
hogy Párizsban akadtam rá újra. Ha minden 
nagyvárosra áll, hogy váratlan viszontlátások 
forgalmas színhelye, a véletlen által rögtönzött 
találkozások tán sehol se gyakoribbak, mint ab
ban az egykedvűen magának élő, senkit sem 
korlátozó, mert senkivel se törődő, Párizsnak 
nevezett, gigantikus vendégfogadóban.

Április vége felé járt. Éjszakába nyúló társas 
együttlét után lépkedtem fölfelé a földalatti vil
lamos szemetes, szürke kőlépcsőin. A már előre
tolt vasrács mellett, fent a kijáratnál, az egyen
ruhás metróalkalmazott még csak engem várt 
meg, én voltam a pont az ő munkanapja végén.

A kis és szegény embereknek alvilága, a föld
alatti villamos után a tüdőt tágító tavaszi éj
szaka mindig újra meglepetés. Még a Saint 
Germain des Prés templomának öreg kövei is 
rózsaszínűén mosolyognak, mintha megifjodná- 
nak a villanyfényben a selymes, lágy és magas 
ég alatt. Ám ha ennél sokkal kevésbé barátsá
gos lett volna is a „felvilág”, akkor se siettem 
volna ezúttal haza.



A mesebeli királylányt irtózat fogta el a nyir
kos békától, aki hálópajtása akart lenni, fel
könyökölhetett ágyában, megfoghatta és falhoz 
csaphatta a hívatlan látogatót, de énnekem a 
szabadulás reménye nélkül kellett volna ma
gammal ágyba vinnem fertelmes rosszkedve
met. Nem mintha ez éjjel különös okom lett 
volna rá, hogy szerencsétlennek érezzem magam. 
Csak éppen társaságból jöttem, túlságosan nagy 
társaságból, ahol idegenek és franciák, általá
ban mindenki okos, gyakran szellemes, sőt ked
ves is volt. Csak éppen mindnyájan s én is órá
kon át igen élénken beszélgettünk. Dicsértünk 
és ócsároltunk festményeket, könyveket és szín
darabokat. Találgattuk, hogy meddig lesz még 
elkerülhető az új háború, s vitattuk, hogy még 
egyáltalán megállítható-e Európában a politikai 
és szellemi fasizálódás egyre dagadóbb árja, s 
ezenközben, míg az én szájam is javában járt, 
elhatalmasodott rajtam a beszédnek, a minden 
szavaknak csömörös fanyar íze, s ott ragadt 
számban, mintha soha többé nem akarna el
hagyni.

Ezért választottam a szokott út helyett ka
nyargós mellékutcákat, ürügyet keresve a haza
érés halasztására. S mert évekig élhetek vala
mely városban, mégis oly rosszul tájékozódom, 
hogy könnyen eltévedve tanácstalanul kalando
zok jobbra-balra, zegzugos utcák közt sokszor 
botiok azelőtt soha nem látott, vagy tán addig 
észre nem vett látnivalókba, vagy pedig — mint 
ahogy ezúttal is történt — nem ismerek rá az 
utcára, melyen pedig már százszor is jártam, 
csak nem ilyen irányból érve ki rá s csak nem 
ebben a világításban. A Rue Bonaparte volt, 
mint ahogy a véletlenül megvilágított, s véletle
nül a szemnek nem megközelíthetetlen magasan 
elhelyezett fémtábláról leolvashattam. Tovább 
bandukolva, s már-már belenyugodva, hogy



előbb-utóbb mégiscsak hazafelé fog vinni az út, 
egy kis térrel lepett meg Párizs, egy kis térnek 
a csendjével.

Míg a városban mindlenütt másutt, közbeeső 
perceket vagy egy-egy éji órát kihasználva, csak 
besurranó tolvajként settenkedve portyázik a 
csend, ezen a kicsi téren mintha minden idők 
óta s minden időkre szállt volna meg. Körül a 
házak is, emeleteik ellenére kicsinek tűntek fel. 
Hangtalanul állták körül a kis kerek teret, mint 
egymás kezét tartó gyerekek, akik körtáncra in
dulva, csodálkozva váltak egyszerre mozdulat
lanná. A sötét ablakok csak a tér szélén álló 
fekete bronzlámpa visszaverődő fényétől csil- 
lámlottak, vagy a tér közepén magányosan álló 
öreg vadgesztenyefa már sűrűsödő, széles koro
nájának egy-egy rezzenetlen lombját tükrözték.

Ha Áron frakkban bukkant volna elém, ke
vésbé lep meg, mint az, hogy itt és így látom 
viszont. Mert a vadgesztenyefa nagy, barna ár
nyékától rejtegetve pad is volt itt, s a pádon, 
kissé előrecsúszva két kezét hátul, a nyakszirt- 
jén összekulcsolva, mozdulatlanul, mint körül a 
házak, s nesztelenül, mint itt minden, ott ült 
Áron. Mint ahogy lehetetlen valamely Watteau- 
kép keretében egy modem gépkocsi, úgy tűnt 
fel valahogy felfoghatatlanul valószínűtlennek 
ezen az éjszakai elvarázsolt téren Áron.

A kép, mely egy emberről él bennünk, sokkal 
inkább alig ellenőrizhető, számtalan apró be
nyomásból, mint azokból a megnyilatkozásokból 
tevődik össze, melyeket több-kevesebb joggal, 
általában lényegeseknek szoktak nevezni. Áron
hoz, ahogy Áront én eddig ismertem, semmiképp 
se illett, hogy ő legyen az a magányos, hosszú 
lábát messzire kinyújtó, rövid gumikabátos alak, 
aki ebben az órában mintegy az éjszaka vagy a 
saját szíve verése hallgatásába elmerülve ült itt. 
A tőle elválaszthatatlan, nyakig zárt, sovány tes



téhez simuló, szürke vitorlavászon zubbonyán 
kívül semmi sem egyezett az Áronról való isme
rős képemmel. Különböző körülmények között 
és sokszor, de soha másképp eddig nem láttam, 
mint tevékenyen, elfoglalva. Ha erről a térről 
beszéltek volna neki, s arról, hogy ott, különö
sen éjfél után, mint gyermeket az anyja, ölébe 
rejt a csend, Áron, akit én ismertem, nevetve 
rázta volna a fejét: nem érek rá effélékre vesz
tegetni az időt.

Nem mintha bárki is összetéveszthette volna 
Áront azokkal a kiállhatatlan, mindig lihegve 
elfoglalt személyiségekkel, akik úgy tesznek, 
mintha a nap minden órájában mindenki úgy 
várná, sürgetné, követelné éppen őket, mint 
színházi ruhatárost előadás után a legfegyelme
zetlenebb publikum. Áron épp ellenkezőleg min
dig ráért — dolgozni. Semmiféle helyzet vagy 
környezet sem akadályozta őt szorgalma naiv 
folytonosságában. Áronról szólva, a naiv jelző 
nemcsak a hivő biztonságát, hanem valami, 
szinte rideg józanságot is jelent. Aki őt a küz
delmei, örökös illegalitása, nehéz börtönei és 
vakmerő szökései heves világításában a forra
dalom romantikusának, afféle vörös gróf Monté 
Christónak vélte, annak Áron — nem fogom 
elfelejteni a szavait — így felelt:

— Ami rendkívüli az én pályafutásomban, 
az nem az én, hanem a munkám természetéből 
következik. A pártmunkát se azért választottam, 
mert természetemnek jobban megfelelt, mint 
más tevékenység. Az én gyermekkorommal, az 
én társadalmi helyzetemből adódó megismeré
seimmel nem volt más választásom, mint az élet
nek ez az útja. Ez az, amit szépirodalmi müvek
ben sorsnak neveznek. Nem előzetes, gondos 
mérték után szabják ki, még csak nem is úgy 
kapod, mint a konfekciós árut, mely legalább 
félig-meddig megfelel a méreteidnek — rád ad



nak egy sorsot, és viselned kell akkor is, ha 
óriásokra szabták. S mert így van, mert így volt, 
igyekeztem, s állandóan továbbra is iparkod
nom kell, hogy lehetőleg kitöltsem, hozzánő
jek.

Aki a legendás Áront kereste, arra Áron sze
mélye könnyen kiábrándítóan hathatott. Vagy 
pedig mindenesetre meglepően. Másképpen volt 
vonzó, mint ahogy az ember várta. Áron szá
mára, úgy látszott, életének kielégítő és egyet
len magyarázata, hogy lelkiismeretes és min
denekelőtt szorgalmas pártmunkás. Az ő ajkán 
a szónak: szorgalom, olyan ihletetten ünnepé
lyes volt a csengése, mint talán csak még egy 
fogalomnak: az intemacionálé. Nemcsak a köz
vetlen pártmunkában volt fáradhatatlan. Párt- 
munkási kötelességét látta abban is, hogy magát 
„kiképezze” . Hosszúkás, amúgy is ritkán mo
solygó kreol arca még inkább elkomolyod'ott, s 
elöl erősen kopaszodó feje gond súlya alatt ha
jolt előre, ha kiejtette — s nem ritkán ejtette 
ki — a szót: „szellemi fejlődés” . Ügy beszélt 
erről, mint ahogy betegek a maguk állapotáról 
való megfigyeléseiket közük orvosukkal. Mint 
általában mindazok, akiknek nem volt módjuk
ban azokhoz az alapvető ismeretekhez jutni, 
amiket többé-kevésbé még a rossz iskola is 
megad, minduntalan megesett vele, hogy valami 
banális idegen szó vagy szakkifejezés ijesztő 
akadályként tudta útját állni. Ilyenkor hajlan
dóbb volt túlbecsülni, mint semmibe venni an
nak a fontosságát, amit nem értett. Hiába, hogy 
igen bonyolult elméletek között otthonosan 
mozgott. Mintha mindig incselkedve futna előle 
az, amit utol akar érni, s ahelyett, hogy előre
mehetne, sokszor egy-egy puszta szó miatt vissza 
kellett fordulnia, s a magyarázat, amit emberek
től vagy lexikonoktól és szótáraktól kapott, ter
mészetszerűen sokszor újabb magyarázatokat



igényelt, és nemegyszer csakis ismereteinek 
újabb hiányaira döbbentette rá.

Ritkán láttam másképp, mint könyvvel a ke
zében. S vele volt mindig egy-egy puha födelü, 
kék kockás irka is. Olvasás közben abba jegyez- 
getett az ő apró, gyerekkézre emlékeztető, pon
tosan megrajzolt betűivel. Emlékezőképessége 
bámulatos volt ugyan, mégis, pedánsul idézve 
a szerző nevét és műve teljes címét, sőt az oldal
számot is, némely könyvből egész nagy részeket 
másolt le magának, ha azokat valami okból fon
tosnak vélte, hogy így még biztosabban meg
ragadjon emlékezetében gyakorlati szervező 
munkája, vagy pedig annak érdekében, amit ő 
— néha megható, de néha bizony bosszantó 
együgyűséggel — szellemi fejlődésének nevezett.

Hogy pontosan mit értett ezen? Erre a kér
désre nem tudnék határozottan felelni. Bizo
nyára volt egy hiányérzete, amit ellensúlyozni 
szeretett volna. Nemcsak neki hiányzott azon
ban valami, hanem belőle is. Nem volt érzéke 
a humor s még kevésbé a képes beszéd, az úgy
nevezett metaforák iránt. Ha az őskeresztények 
korában és közösségében él, úgy képzelem, hogy 
azok közül való lett volna, akik szó szerint ér
tik a jézusi intelmet: „Jobb néked vakon bé- 
menned az Isten országába, hogy nem két szem
mel a gyehennának tüzére vettetned** — és képes 
lett volna szó szerint követni az evangélium ta
nácsát, és csakugyan maga vájta volna ki a sze
mét, ha az őt megbotránkoztatja.

Ezt egy alkalommal meg is mondtam neki. Bó
lintott, hogy úgy van. És úgy látszott, meg se 
értette, hogy mit találok ezen különösnek.

— Természetesen. Ha hiszek, akkor hiszek. 
Teljesen — felelte.

Ingerelt ez a fenntartás nélkül való bizton
sága. Talán azért, mert én már elvesztettem azt 
a rajongást, amivel ifjúkoromban mindennél



többre tartottam a hitet, a hitet önmagában. Én 
már nem gondoltam úgy a „hitre” , mint legfőbb 
értékre, mint eszményre, amit mindennek elle
nére és mindenáron gyakorolni kell. De az is 
lehet, hogy irigyeltem ezt az ő, szinte konstitu- 
cionálisnak ható rendületlenségét.

— Rendben. Illetőleg rendben volna, ha egy 
idő óta nem kellett volna tapasztalnom, hogy 
a feltétlen hit korántsem kívánatos. Kevésbé 
lelkesedem a hős vértanúkért, mióta tudom, 
hogy az ilyenek nemcsak halni, hanem ölni is 
tudnak fanatizmusból. Az egyedül üdvözítőnek 
vallott hit, valamennyi egyedül üdvözítőnek val
lott hit vértanúi egyben potenciális inkvizíto- 
rok, a hivő szabadsághősök potenciális zsarnokok 
is egy személyben, ehhez is, ahhoz is ugyanabból 
a minden áldozatra kész hitből merítve erejü
ket. Mondd — folytattam, és magam is éreztem, 
hogy esztelenül még ingerültebb, támadóbb, 
majdnem ellenséges a hangom —, mondd, sose 
jöttél kísértésbe, hogy inkább Montaigne-nyal 
tarts? ö t  Marx is szerette. Montaigne a mi tulaj
don érdekünkben is, felebarátaink érdekében is 
óva int attól, amit te hitnek, ő pedig inkább 
ostoba mértéktelenségnek, megengedhetetlen 
felfuvalkodottságnak, szerénytelen és kritikát- 
lan benső biztonságnak, veszedelemnek tart.

Emlékszem a váratlan hatásra. Áron össze
ráncolta magas homlokát. Nagy, fekete szeme 
— az egyetlen, ami rajta igazán nem volt csú
nya —, az előbb még oly nyugodtan rám nyíló, 
figyelő, fényes, sötét szeme ijedten és gyámol
talanul kezdett pislogni. Sebhez értem, gondol
tam. A következő percben azonban kiderült, 
hogy nem ahhoz, amelyet képzeltem. S még csak 
nem is rejtegetett sebhez.

— Hogy mondtad azt a nevet? — s nyögés
nek beillő sóhajjal már nyúlt is a zöld irkája 
után, hogy föl jegyezze. — Hogy írják helyesen?



E z volt az, ami érdekelte: a hézag, amit ismét 
föl kellett fedeznie a hihetetlen erőfeszítéssel 
megszerzett ismeretei épületében. Hogy a két
ség emberibb és inkább érték lehet, mint az 
abszolút, épp mint az abszolút hit — ez annyira 
idegen, annyira reá nem tartozó gondolat volt 
az ő számára, hogy nem is hatott rá, elment a 
füle mellett.

Az ilyen Áron-szerű hivő forradalmárnál te- 
kintélytisztelőbb lényt elképzelni sem lehet. S 
hogy ezek közül az ő számára sérthetetlen tekin
télyek közül az egyiknél azt olvasta, hogy a 
munkásosztály tagjainak, de különösképpen a 
hivatásos forradalmárnak „tanulni, tanulni és 
megint tanulni kell” — már ez magában is elég 
lett volna ahhoz, hogy az ő számára lelkiismereti 
kérdéssé nőjön, hogy valamit nem tud, hiszen a 
tudás az, amit ő az ő „szellemi fejlődésének” 
nevezett.

Bár lehetséges, hogy ebben az ő „fejlődési” 
farkaséhségében közrejátszott a betűnek ataivisz- 
tikus imádata is, mintha a maga módján ősei 
hagyományához maradt volna hű, akik tűzzel 
égettek meg s leromboltak minden bálványt, 
hogy földig hajoljanak a maguk teremtette 
egyetlen bálvány, a Könyv szentsége előtt.

Börtöneiről nemigen beszélt, de egyikről- 
másikról, ahol könyvhöz tudott jutni, vagy va
lamely, a politikai foglyok közt szervezett tan
folyamon vehetett részt, elismerően ezekkel a 
szavakkal emlékezett meg: „Sikerült szellemileg 
profitálnom.” S nemegyszer hallottam szájából 
ugyanezeket a szavakat, ha valamely társaság
ban kellemesen eltöltött délutánjáról számolt 
be. Szívesen járt társaságba, s legtöbbször rá
akadt valakire, akivel valamit megmagyaráztat- 
hatott magának. Ha nem, akkor ő magyarázott. 
Társasélete azonban a nappalra korlátozódott. 
Egy este vele mentem valami nagygyűlésre; ő



is csak publikum volt ott, s mint a gyerekeknek 
a munkásasszonyok ölében, tíz óra tájt Áronnak 
is leragadt a különben mindig erősen, szinte 
erőlködve figyelő, sötét szeme. Este már álta
lában fáradt volt, mert naphosszat dolgozott, 
ott is, ahol mások csak szórakozva pihentek.

Lehetséges, hogy a pártba vetett minden hite 
mellett, ha homályosan is, az életben valamit 
mégis, mindig is nyugtalanítónak érzett. Lehet
séges, hogy nemcsak a lelkiismeretes és szorgal
mas pártmunkási kötelességérzetből akarta szün
telen erőfeszítéssel a „szellemi fejlődést” , hanem 
látva a sok magabiztos önelégült embert, naivi
tásában tán azt Remélte, hogy ha még több 
könyvet olvas, ha még alaposabban birtokába 
veszi a tudományt, akkor őelőtte sem marad 
semmi se kérdés, rejtély, és eloszlik minden eset
leges kétsége.

Ilyennek ismertem Áront, s ma sem hiszem, 
hogy tévesen láttam. Csak éppen nem egészé
ben láttam őt; egésznek vettem, ami csak sok 
részlet volt. Minden addigi róla való emlékem 
és a között a tény között, hogy ő volt az, aki 
azon az elvarázsolt kis téren, a késői órában a 
pádon ül, ma már nem érzek ellentmondást, 
de akkor csak vonakodva hittem a szememnek, 
míg meg nem győződtem róla, hogy soványan, 
mitikus vitorlavászon zubbonyában, homloka 
fölött csak még jobban megkopaszodva, ő volt 
az, ő, a görbe orrával, csúnya, húsos ajkával, 
Áron. S bár későre járt, láttam, még csak nem 
is alszik.

III.

— Áron!
összerezzent, s mint akit túlságos neglizsében 

leptek meg, s nem tudja, hogyan szedje rendbe



magát, a maga mellé tett kalapja után kapott. 
Ültében kiegyenesedve nyújtotta felém a kezét.

— Te vagy az?
Fáradt volt a hangja, és örömtelein a kéz

szorítása. Mint akinek nem könnyű a csend 
után, melyet megzavartak, eligazodni az élő 
hangok világában, úgy felelt kérdésemre, hogy 
előbb utánam mondta:

— Hogy mióta vagyok Párizsban? Ma érkez
tem Párizsba.

Volt valami szokatlan az egész emberen, nem
csak a helyzeten, melyben találtam. A leg
kevésbé bonyolult magyarázat az a föltevés volt, 
hogy csak a szokásos pénztelensége az oka, hogy 
itt ilyenkor s így, magányosan találom. S mert 
emlékeztem rá, hogy valahányszor pénzbeli se
gítséget kellett valakitől elfogadnia, sokkal ke
vésbé volt bohém, mint bármelyik tőrőlmet- 
szett, megszorult nyárspolgár, s mert gondoltam 
arra is, hogy talán azért is vár itt hajléktalanul 
az éjszaka múlására, mert még nincsenek meg 
a hotelben előmutatandó megfelelő hamis pa
pírjai — miután letelepedtem melléje a padra, 
vendégül hívtam éjszakára az én szobámba.

— Köszönöm. Van már szobám. Itt a hotelem, 
nem messze, Rue Racine. Igazad van, ideje volna 
már nyugovóra térni. Legfőbb ideje — mondta 
magát nógatva s fejét csóválva, mint valami 
szolid családfő, aki a maga számára érthetetle
nül valami kicsapongásba keveredett bele — leg
főbb ideje, ugye? —, s úgy nézett rám, mintha 
véleményemre várna. A következő pillanatban 
azonban tekintete szórakozottan siklott le ar
comról.

Fel akartam kelni, hogy elinduljunk.
— Mindjárt, mindjárt — mondta, és aztán, 

mint azok a camelot-knak nevezett párizsi utcai 
árusok, akik a járókelőket a szavaknak bámula
tos zuhatagával igyekeznek megállítani és le



nyűgözni, hirtelen élénk, túlságosan élénk be
szédbe fogott, beszélt és beszélt. Volt ebben bi
zonyos erőltetettség, s szavainak hevessége át
látszóan mesterkélt, kellemetlen volt. Nem mint
ha teljesen érdektelen dolgokat beszélt volna.

— Megfigyelted-e — így kezdte hamis el
fogulatlansággal, akart élénkséggel —, vajon 
megfigyelted-e, kérlek, hogy az ingyenes köz- 
használatra szánt padok mindenütt olyan ké
nyelmetlenek, mint ez, melyen most ülünk?

Kérdezte, de nem várt feleletre. Nyilván 
semmi se érdekelte kevésbé, mint az én eset
leges válaszom, s mindjárt ő maga folytatta, ma
gyar ázgató, tanítós modorában, mely ezúttal 
különösen kellemetlenül hatott rám.

— Azoknak az óriási számához képest, akik
nek az utcapad életszükséglet, a városokban 
botrányosan kevés az utcai ülőalkalmatosság. Ez 
az első, ami szembetűnik. Három kategóriának 
van szüksége az utcapadokra: akik nem mehet
nek vendéglőbe, és pádon fogyasztják el szegé
nyes ebédjüket; továbbá akiknek nincs pénzük, 
hogy kávéházban folytassák társaséletüket, s 
végül a mindkét nembeli ifjúság, melynek nincs 
pénze más találkahelyre. Egyszóval, a rosszul 
fizetettek és a munkanélküliek. Mint minden
ben, még ezekben a padokban is fellelhető en
nek a társadalomnak rejtett arculata. Semmi 
más se kellene, mint hogy ennek a padinak a 
támlája kissé szélesebb és kevésbé egyenes le
gyen, s hogyha még az ülését csak valamivel 
homorúbbra csináltatták volna, az ember, ahe
lyett, hogy belefájdulna az ülésbe az ülepe meg 
a keresztcsontja, élvezhetné a pihenést. Ahhoz, 
hogy az egykor zárt főúri parkokban minden
kinek szabadjon sétálgatni, hősi és véres forra
dalmak kellettek. Ojabb s még véresebb forra
dalmak az előfeltétele oly csekély vívmánynak 
is, mint amilyen a gondosabban készült, csekély



séggel homorúbb utcai pad. Nem különös? A tör
ténelem mint árdrágító, mint a legzsarolóbb ár
drágító?

Így beszélt Áron, s egyszerre már nemcsak be
szélt, hogy beszéljen, hanem ötletszerű kíváncsi
sággal, bizonyos hévvel fordult hozzám ezzel a 
kérdéssel: — Mondd, szoktak neked is effélék 
eszedbe jutni?

— Szoktak.
Kurta, szándékosan goromba volt a válaszom, 

mert sértett a szerep, melyet Áron osztott ki 
nekem. „Ambulatory treatment”-nek hívják azt 
a gyógykezelést, melyet bizonyos mérgezések
nél alkalmaznak, hogy megakadályozzák a pá
cienst az alvásban; járatni kell a friss levegőn, 
szakadatlanul beszélni hozzá, minden módon 
meggátolni, hogy visszamerüljön a mérgezett- 
ség öntudatlanságába. Ügy látszott, hogy Áron 
egy személyben a páciens és az orvos, s én csak 
ürügy vagyok, szóval tart, hogy magát tartsa 
szóval.

Ha kételkedem is benne, hogy egyáltalán rá
ér t-e Áron valaha is bárkivel a bajtársiasságon 
túlmenő személyes barátságra, mégis attól 
kezdve, hogy mi, még mindketten fiatalok, össze
találkoztunk, számtalanszor keresztezték egy
mást útjaink, és mindig volt egymásnak mit 
mondanunk.

Nem dicsekedhetem azzal, hogy barátok vol
tunk, viszonyunkban azonban a bizalom nem
egyszer közel járt az intimitáshoz. Minek kö
szönhetem ezt, erre aligha tudnék biztonsággal 
felelni. Valószínű azonban, hogy különösen fia
talabb korunkban valahogy kiegészítettük egy
mást: Áronban a tanulás örök vágya mellett 
mindig is élt egy bizonyos didaktikus szenve
dély, én pedig amily kevéssé szerettem „műve
lődni” , puszta ismereteket szerezni, mindig há
lásan jó hallgató voltam, ha az ember személye



érdekelt. Még az se zavart, ha olyan nyilván
való volt az oktatási hajlam vagy tanítói modor, 
mint Áron esetében. Elvei, politikai nézetei, 
amikről a legszívesebben beszélt, híján voltak 
az eredetiségnek; még az is, ahogy megformu- 
lázta őket, pontosan mása volt az azokban az 
években általában használatos „vonalas” állás
pontoknak és formuláknak. De más, mindentől 
elütő, egyéni volt ő maga. És ez meglepően ki
kiütközött, ha az elvek interpretációjáról, az őt 
illető személyes háttérről, személyes élményeiről 
és azokról az okokról beszélt, amik meghatá
rozták az útját.

Meggyőződésem, hogy eretnek volt, de azok kö
zül az eretnekek közül, akik ezt a gyanút felhá
borodva utasítanák vissza. Szent meggyőződése 
volt, hogy jó tanítvány, és hogy betű szerint 
egyetért a hivatalos programban és határozatok
ban kifejezett tételes igazságokkal.

Egy este, miután a brüsszeli főiskolai diákok 
valamelyik vitaestjén felszólalt, és a kolóni
ái izmus kérdésében mindazt kifejtette, amit 
bárki más is egészen úgy mondott volna el a 
sztálini nemzetközi politika védelmében és ar
ról, hogy a szocializmus megvalósítható, sőt meg 
is valósult egy elszigetelt országban, a Szovjet
unióban, hazafelé menet egy kis kocsmában egy
szerre még az imént tartott felszólalásának lec
kéztető hangján váratlanul ezzel a meghökkentő 
megállapítással fordult hozzám:

— Jegyezd meg magadnak: minden azon mú
lik, hogy az ember megtanulja-e szeretni magát. 
Szeretni magát egész szívvel és egész lélekkel, 
szeretni annyira, mint. . .

Mivel olyan ember mondta ezt, aki akkor már 
a világ nem kis részét látta, és a saját bőrén bő
ségesen tapasztalta a módszereket, melyeket az 
ilyenfajta nem kívánatos elemekkel szemben 
mindenütt alkalmaznak, máig is élénken ernlék-



szem, hogy meglepett, hogy épp az ő szájából 
hallom ezt a kijelentést. S most is látom magam 
előtt: egérszürke vitorlavászon zubbonyában, 
előrenyúló, hosszú nyakán kiugró ádámcsutká
jával, amint keresi a szót arra, hogy az ember
nek mint kell szeretnie magát, a mutatóujja még 
tanítósan fel is emelve, de mert nem találja meg 
a kifejezést, mely elég erősnek tetszene neki, 
beszéd helyett kinyújtja karját, és a kissé resz
kető, hosszú, fehér ujjai mintha láthatatlan zon
gora billentyűin suhannának át. Sötét szeme el
nézett a fejem fölött, mintha látna valamit, s 
vértelen, vastag ajka mintha mosolygott volna 
valaki, számomra láthatatlanul közeledő alak 
elébe.

Ilyen volt Áron. Mondott néha szavakat, ami
ket a szokatlan alkalom és az egyébként csúnya 
arcának a kifejezése, főleg pedig tekintete miatt 
nem lehet többé elfelejteni — noha egészében 
mégiscsak műveletlen, s talán természeténél 
fogva sem volt tulajdonsága az éleselméjűség, 
az, amit egyszerűen okosságnak szoktak nevezni.

— T e . . .  vajon te valaha is szeretted magad?
— kérdeztem meg nevetve. — Te, aki már mióta 
úgy élsz, hogy. . .  Mondd, hogy élne hát az, aki 
nem szereti magát?

Hossz néven vette nevetésemet, s egyáltalán 
nem mosolygott.

— Az fontos, hogy az ember szeresse magát
— és mintha habozna, hogy merje-e kimondani, 
végül is rászánta magát. — Ez fontos. . .  fontos, 
ha nem fontosabb, mint maga Marx és Engels. 
Rájöttem, hogy ez előfeltétel, anélkül nincs 
helytállás a harcban.

S akkor elmesélte azt is, hogy mikor eszmélt 
rá erre. Pályafutása elején volt, akkor az ille
gális munkában afféle futárszolgálatokat bíztak 
rá. Megint egyszer átcsempészték egy ország 
határán, hogy ott átadjon egy, számára érthetet



len, de annak, akivel találkoznia kellett, igen 
sokatmondó, fontos szóbeli üzenetet. Nemcsak 
hogy szerette, valósággal élvezte az ilyen vesze
delmes küldetéseket. Szép ám az, magyarázta 
már megint, mikor az embert egész sereg addig 
sose látott férfi, asszony, lány egyetlen varázs
szóra városról városra, kézről kézre ad, s félti, 
óvja, gondját viseli, mint valami kincsnek. Ez
úttal azonban nem egyik nyomorúságos bérház
ból a másikba, hanem egy olyan lakásban he
lyezték el, amilyent ő soha addig belülről nem 
látott. Még a lépcsők is, a kapubejárattól egész 
fel a második emeletig, vastag hangfogó, szőnye
gekkel voltak borítva. A házmester, akinél a 
nyaraló uraság a kulcsot hagyta, kívülről rá
zárta az ajtót. Előre megmondták neki, hogy fent 
a lakásban lehetőleg keveset mozogjon, nehogy 
az első emeleti lakó felfigyeljen a neszre; s per
sze a leeresztett ablakredőnyökhöz se nyúljon, 
villanyt se gyújtson, mert az valamiféle résen át 
az utcáról szemébe tűnhetne valakinek.

— Talán a tudat, hogy megint biztonságban 
vagyok, talán a fáradtság, de alighanem a csend 
és a sötétség is hozzájárult, hogy hamar el
aludtam — beszélte el Áron. — Tudtam, hogy 
ott vannak a városban az enyéim, azok most ta
nácskoznak, őrködnek, futkosnak és nem fog
nak nyugodni addig, míg elő nem teremtik ne
kem a továbbutazáshoz szükséges hamis okmá
nyokat. Nem tudom, hogy mennyit aludtam, tíz 
vagy még több órát. Mikor felébredtem, mellet
tem, a kis asztalkán, odakészített finom harapni- 
valót fedeztem föl, csak a kezem kellett ki
nyújtanom. A leeresztett ablakredőnyök résein 
keresztül, bár gyéren, de beszűrődött annyi vi
lágosság, hogy a kényelmes pamlagon fekve, 
puha párnákkal a fejem alatt, vizsgálódó szemem 
kivehette a bútorok körvonalait. Az utasításo
kat, tudod, mindig komolyan kell venni, nem is



lehet eléggé komolyan venni. Lábujj hegyen, 
harisnyában, tapogatózva felfedező útra indul
tam. Szobáról szobára, s egyik, láttam, tágasabb 
mint a másik. Mindenütt bútorok, amilyeneket 
akkor láttam először életemben, s amiknek még 
a rendeltetését sem tudtam kitalálni. A padló 
pedig mindenütt síkos, mint télidőben, fagyban, 
szülőhelyem, a lengyel kisváros havas utcái. 
A szobák, amikben addig megfordultam, vala
mivel különbek voltak ugyan, mint az a pici, 
mindig homályos, a petróleumlámpának, az égő 
faszénnek és a forró vasaló alatt gőzölgő szöve
teknek s az ételek szagától kiszellőztethetetlen, 
kicsi ablakos szoba, ahol nagyapám és apám 
reggeltől estig meggömyedt háttal egy készruha- 
boltnak dolgoztak. De még a jobb lakások is, 
amiket addig láttam, inkább hasonlítottak az 
egykori miénkhez, mint ehhez. Az ember megy 
az utcán, és lát ugyan ünnepnapi fényes kiraka
tokat, de nem is gondolja, el se tudja képzelni, 
hogy a magas falak mögött ilyen lakosztályok 
ragyognak, s hogy vannak emberek, akiknek ez 
közönséges, természetes, hétköznap. Vagy nem is 
igaz — helyesbítette saját szavait, mert félt, 
hogy hátha nem eléggé pontosan értem meg —, 
úgy általában, persze, tudtam, hogy vannak 
gazdagok, de más az, amit az ember úgy általá
ban tud, és más látni, illetve tapintani. Nem is 
igaz, igazában még megtapintani se mertem 
semmit. Magamhoz szorítva kezemet, önkéntele
nül valami torz katonai vigyázzállásban somfor- 
dáltam vissza helyemre, mintha attól kellene 
félnem, hogy amit itt az én kezem illet, azon az 
én tisztátlan szegénységem valami áruló nyomot 
talál hagyni. A szegénység és a szegény ember 
— ez az, amit átéreztem — szennyes, vissza
taszító, undok. S eszembe jutott, hogy az anyám 
az utcán sose ment másképp, mint mindenki elől 
kitérve, a fal mellé húzódva, mint aki eleve illet



lenségnek érzi, hogy egyáltalán itt merészel 
lenni — és az első pillanatban azt hittem, hallu- 
cinálok ott az idegen palotában, a sötétben. 
Mert ahol eddig csak a magam lélegzetét hal
lottam, most el-elcsukló sírás, hangos sírás ütötte 
meg a fülemet. Összekeverődött előttem idő és 
tér. Az anyám sír? De hisz nincs itt, de hisz már 
nem él! Füleltem, dobogó szívvel hallgatóztam, 
míg rá nem eszméltem, nevetséges, én voltam, 
kérlek, aki sírt. Hisztérikusan? Igen. És épp 
azért, mert mindenáron vissza akartam fojtani. 
S mert senki sem volt a közelben, talán az 
anyámnak, talán az anyámnak és az apámnak és 
a nagyapámnak az arca helyett a magam borot- 
válatlan, csúf képén simított végig a kezem. 
S hozzá még olyan gyöngéden, mintha nem is 
az enyém, hanem az anyám mozdulni is félős, 
kicsi, sovány keze volna. Minden összekavaro- 
dott. De így volt. így. S ez az, amit szeretnék 
soha el nem felejteni. Szégyen? Lehet. Lehet, 
hogy mások szemében az. Én azonban épp akkor 
tudtam meg, épp akkor, mikor szinte undoknak 
éreztem magam a piszoktól és a szegénységtől: 
nem szégyellni, szeretni kell a sírásomat. A sírá
sunkat éppúgy, mint az örömünket. Magamat. 
Magunkat. Mert minden arról akar meggyőzni, 
hogy a tiszták boldog világában szennyes folt 
vagy. Szennyes az inged, korog a gyomrod, od- 
vas a fogad, szádban a rossz margarinnal készült 
langyos étel íze. Hidd el, legnehezebb, hogy ilyen 
körülmények között az ember kellemesnek ta
lálja saját magát. Nehéz. De épp azért attól függ 
minden, hogy mégis, csak azért is megtanulja, 
hogy szeretnie kell magát. Most már — s már 
megint fölemelt ujjal magyarázta nekem a 
brüsszeli füstös kis kocsmában, szemével, az ő 
sötét szemével, amit lehúzott a bánat —, igen, 
most már megtanultam a dacos, szabad, boldog 
nevetést.



Aztán évekig nem láttam, valahogy eltűnt. De 
akkor, abban a kis kocsmában, mindenesetre 
voltunk olyan közel egymáshoz, hogy ily meg
lepő viszontlátás első órájában általános elme
futtatások helyett valami személyes szót várhas
sak el tőle, egy szót, ami az ő szava, s amit csak 
hozzám intézhet.

IV.

S most már tudtam, hogy magam előtt is tit
kolva, csak azért nem mentem haza a legrövi
debb úton, mert bár csak fanyar szájízt hoztam 
a társaságból, megint társaság után kívánkoz
tam, azt remélve, hogy segítségemre lesz a vé
letlen, s újabb ismerősökkel hoz össze. Csak
ugyan annyira szeretnék társaságban lenni? 
Nem, a társasösztön nem annyira az a vágy, hogy 
másokkal legyünk, mint inkább az az oly ritkán 
megvalósuló vágy, hogy a másokkal való együtt- 
létben örömünket leljük.

A legritkább esetben vezet célra, s mindig 
tapintatlanság egyenesen megmondani valaki
nek, hogy csalódtunk benne, mégsem fojtottam 
magamba a kitörő panaszt.

— Társaságból menet tartottam hazafelé — 
így kezdtem lamentációmat —, s talán azért, 
mert öregszem, újra az történt, mind sűrűbben 
esik meg velem, hogy egy-egy ember első pár 
szava után, mint szakember egy-egy gombból az 
egész uniformisra, úgy ismerek rá az első szavak 
nyomán egy-egy gondolatvilágra. Ami rosszabb 
a déjá vu érzésnél is, én a déjá vu unalmával 
legtöbbször mindjárt kívülről tudom és előre 
unom a fejtegetéseket s az érveket, amik követ
kezni fognak. S előre tudom, előre unom, amit



ellenvetésként vagy argumentumnak magam fo
gok újra — hányadszor s majd még hányszor! — 
elmondani. Sematikus és megdöbbentően cse
kély manapság a szóba kerülő gondolatvilágok 
száma. Talán azért van így, mert öregszem, de 
mind gyakrabban esik meg velem, hogy társa
ságban minden és mindenki csak emlékeztet. 
Hogy tehát a te szavaddal kérdezzelek: mondd, 
Áron, szoktak neked is effélék eszedbe jutni? 
Mondd, Áron, jutott^e már eszedbe, hogy mily 
kísértetiesen sovány a magunkfajta emberek tár
sas összejövetelének a repertoárja? Ajknak és 
nyelvnek hangos mozgásával hangos mozdulásra 
ingerelni más ajkakat és nyelveket, hogy leg
kedvezőbb esetben olvasott és élt tapasztalatok
nak felkavart üledéke, az az okosság szökken
jen szavakba, mely ugyan legkevésbé se nélkü
lözhető, mégis az embernek — vagy ahogy egy
kori, régebbi németek nevezték: a kedélynek a 
legtöbb is keveset nyújt, oly keveset! Mondd, 
Áron, lehetséges-e, hogy negyven életéveddel 
még mindig nem jöttél rá, milyen keveset pro
fitálunk az olyan, másokkal töltött órákból, me
lyekben legföljebb, hogy megint a te szavaidat 
használjam, sikerül „szellemileg profitálnunk”? 
Nem jobb-e személytelen gondolatokat, akárcsak 
a tárgyi ismereteket, rövidebb úton, kéziköny
vekből megszerezni? Inkább, mint parasztlako
dalmakon, együtt zabálni és inni, inkább együtt 
sírni vagy átkozódni, verekedni vagy ölelkezni, 
de a lélek böjtje, szegénység, hogyha nem tu
dunk egymással mást kezdeni, mint eszmecserét.

Hosszúra nyúlt a tirádám, mert amennyire a 
téren magányosan világító bronzlámpa fényé
nél a nagy fa árnyékában Áron halvány arcát 
láthattam, az volt az érzésem, hogy bár figyel
mesen fordul felém, zárt kaput döngetek hiába. 
Még az a gyanú is felmerült bennem, hogy Áron 
nem is halja, mit beszélek. Vagy azért hallgat



makacsul, mert megértette, hogy ővele nem va
gyok hajlandó „eszméket cserélni” , s másképpen 
nem akar, vagy nem képes beszélni? Azt je- 
lenti-e a hallgatása, mely az én tirádámat kö
vette, hogy: jó, akkor nincs egymásnak mit mon
danunk?

Nem együtt, csak egymás mellett ülve hallgat
tunk. Ha ennyi év után régi emberével találko
zik valaki, magától kínálkozik a kérdés: Honnan 
jössz? Meddig maradsz? De valakitől, aki, mint 
Áron, mindig hadilábon áll a polgári legalitással, 
akinek, mint Áronnak, kockázatos feladataihoz 
legtöbbször hozzátartozik, hogy hívatlan szemek 
elől elrejtse jövése-menése nyomait — ilyen 
embertől enyhén szólva tapintatlanság meg
kérdezni, hogy mi járatban van. A köztünk tá
madt csend kezdett úgy elhatalmasodni, mint 
valami jóvátehetetlen kudarc. Éreztem, hogy a 
labirintussá váló csendben minden múló perccel 
mind messzebb tévedünk egymástól. Mégse, még 
mindig semmi más nem jutott eszembe, csak olyan 
kérdésiek, amiket fel nem vethettem. Kezdtem át
kozottam ostobának találni, hogy még mindig itt 
ülök, ahelyett, hogy felállnék, és magára hagyva 
Áront, utaanra mennék. Meg akartam mondani 
Áronnak, hogy már csak magamra haragszom.

— Valóban, vérbeli franciák nem ülhetnének 
soha így, efféle lelki spasmusban, egymás mel
lett, mint most mi ketten — szóltam, s igyekez
tem, hogy rövid nevetésem ne hangozzék erőlte- 
tetten hangosnak. — A hibás én vagyok. Minden
ki, akin fogott Párizs nevelése, ahelyett, hogy 
éhes kíváncsisággal fürkészte volna a pádon ma
gányosan virrasztó embert, elfordította volna a 
fejét, spontán diszkrécióval. Ha azonban rád is
merve mégis idekerült volna melléd, értené a 
módját az elfogulatlan csevegésnek. Azért-e, 
mert közönyösebb, mint mi, akik a társasélet ha
gyományos civilizációján kívül élő barbárok va-



gyünk? Mindenesetre bölcsebb. Az udvariassági 
szólamok, a könnyed formák nemcsak neki, ha
nem a vizavijának is védelmet nyújtanak. Min
denki diszkréten megőrzi a maga külön hatá
rait, s ezzel tán inkább könnyít egyik a másik 
terhén, mint az, aki nem éri be a maga kényel
mével.

Egymás mellett ültünk, de mintha sötétben, a 
sötétségen keresztül valami távoli, túlsó partra 
kiabáltam volna át. Csak tudtára akartam adni, 
hogy én is tudatában vagyok, nekem is kínos, 
hogy nem tudunk egymással mit kezdeni, és úgy 
gondoltam, hogy ezután már csakugyan menni 
fogok. Áron egyetlen mozdulattal se marasztalt, 
de épp ez a merev némaság akadályozott. Nem 
tudtam volna megmondani, hogy miért. Hogy 
felkeljek és elmenjek, hogy őt így itt hagyjam, 
ezt akkora brutalitásnak éreztem, ami fölülmúlta 
erőmet, s erre Áronnal szemben voltaképp 
semmi okom sem volt. Talán csak az hatott rám, 
Hogy Áron sápadt, kreol arca a szokottnál is sá- 
padtabbnak tűnt fel.

Minél groteszkebb, kibírhatatlanabb volt itt 
mellette, annál világosabban, annál vonzóbban 
idéződött fel előttem az a kis fekete bajuszos, 
fiatal metróalkalmazott, aki kezével a már félig 
csukott vasrácson várta, míg felérek én, az állo
más lassan bandukoló, utolsó utasa. S hogy újra 
fülembe csengett a felriasztó, barátságosan sür
gető, elégedett hangja: „On ferme, monsieur, on 
ferme” — egyszerre ráeszméltem, hogy volta
képpen mi volt az, amire kerülőkkel halasztott 
hazautamban vak vággyal óhajtoztam. Semmi
képp sem olyan társaságra, mint az Ároné! Mire 
áhítoztam? Semmi másra, mint a metrónak erre 
a kis fekete bajuszos alkalmazottjára, aki a sap
káját egyéni ízlése szerint félrecsapva, kissé a 
bal szemére húzva úgy viselte, mintha az nem is 
volna az egyenruha előírásos tartozéka. Társa-
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netben, ha ekkor és ezzel kapcsolatban valami 
egész váratlan nem történik.

Áron szólalt meg, olyan hangon, mint akinek 
valami vakmerő és egyben vidám ötlete támadt:

— Te . . .  t e . . .  mit szólnál hozzá, ha innánk 
valamit? Csak úgy a zinc mellett?

Szinte ijedten ismételtem:
— A zinc mellett?
Áron felém forduló, nagyon sápadt arcát, ajka 

körül a meg-megvonagló, tétova mosolyát néz
tem, s láttam, hogy nemcsak jól hallottam, jól 
is értettem. Mindazt, amit én mellette ülve gon
doltam, nem magam, hanem ketten együtt, sőt 
különös úton, tán a csend által sajátosan meg
nőtt befogadó képességgel, tán épp őáltala, de 
mindenesetre egymással és — egymásról gondol
tuk. És egyszerre szívemben őiránta az a meleg
ség támadt, melyet az ember csak sajátmagával 
szemben szokott érezni: a teljes megértésnek fáj
dalmas hőhulláma. Mert most megértettem, 
mért üdvözölt oly kevés lelkesedéssel. Neki is 
ugyanarra lett volna szüksége, amire nekem, és 
én nem másképp, hanem ugyanúgy, ugyanabból 
az okból jelentettem csalódást, okoztam saját 
bilincseinek megcsördülését és csörgését Áron
nak, mint ő énnekem.

Azt hittem, hogy csak egymás mellett ültünk, 
holott csakugyan találkoztunk, mint ama régi 
színdarabokban, melyekben egy-egy rejtett 
anya jegyről vérrokomok egyszerre egymásra is
mernek.

V.

Még ekkor is aligha volt szándékában beavatni 
engem abba, amit ő, aki a legkevésbé banális 
dolgokat is előszeretettel bürokratikusán szürke



szavakkal fejezte ki, magánügynek nevezett. 
Amikor felemelkedett, rövid vitorlavászon ka
bátjának gallérját felhajtva, fázósan húzta be 
nyakát:

— Hűvös van . . .  Nem fogunk már egy bisztrót 
se nyitva találni. Nincs a világnak mértéklete- 
sebb városa, mint Párizs.

— Nem azt mondtad, hogy csak ma érkeztél?
— Igen. De ismerem Párizst már élőbbről. A 

tél elején utaztam el innen, most csak vissza
jöttem — felelte, s hogy felálltam én is, határo
zottan és sietve indult előre. — Legfőbb ideje 
— mormolta megint, s kért, kísérjem hazáig, 
csak épp a kapuig.

Olyan ember erélyes biztonságával lépegetett, 
mint akinek soha életében nem voltak más, 
csakis oly elérhető és egyszerű céljai, mint ami
lyen az volt, amit most maga elé tűzött: haza
menni szállodájába, lefeküdni, és kialudni ma
gát. Csak éppen valahogy túlságosan erélyes volt 
ez a biztonság, mintha az elérhetetlen rendes és 
nyugodt embert csak utánozná. Mint ahogy néha 
az ember, épp amikor legkevésbé bizakodó, meg
próbálja füttyszóval áltatni magát.

Most már nem volt okunk a hallgatásra, nem 
éreztük tehát annyira szükségét, hogy beszél
jünk.

A néptelen utcákon mintha korán fekvő kis
város járdája visszhangozná a lábunk kopogását. 
Egyszer-másszor fel-felbukkantak lármás embe
rek s külföldi turisták is, akik valamely mulató
helyről jöttek, és karszalagos vezetőjük körül to
longva, aki Párizs éjjeli látványosságait mutatta 
be nekik, a rájuk váró magányos társas gép
kocsira kapaszkodtak fel, s a pénzen vett hangos, 
vakációs horda jókedvükkel a méltóságos nyuga
lommal pihenő város sötét ablakai alatt puszta 
létükkel valami rikító illetlenség benyomását 
tették.



— Né, ezek az árkádok, az árkádok azzal a 
temérdek könyvvel! — kiáltott fel Áron, mikor 
az Odéon elé értünk, s olyan hangsúllyal, mint
ha százados gazzal felvert romok, s nem az ép
ségben előttünk álló, világos oszlopokon nyugvó 
épületre mutatna. A dróthálós keret mögött 
megvilágított színházi plakáttal, egész tapint
ható, egyértelmű jelenléte ellenére az Odéon úgy 
kötötte le Áron figyelmét, mint holmi káprázat. 
Ügy állt meg előtte, mint aki nem éri föl ésszel 
azt, amit lát.

Lehet, hogy elfelejtkezett jelenlétemről. Az 
volt a benyomásom, hogy mióta elindultunk, 
szabadnak érzi magát velem szemben, s hogyha 
nem is felejtkezett volna el rólam, jelenlétem 
akkor se feszélyezné még abban sem, hogy ma
gával hangosan beszéljen. S én nem éreztem, 
hogy ez azért van így, mert semmibe vesz. Ha 
az ember általában minden más embertől egy 
kicsit fél is, meztelen tenyér a meztelen tenyér
rel szemben nem ismeri a szemérmet, a félelem
nek ezt a különös válfaját. Olybá vesz, ami va
gyok; tudja, hogy nem várok tőle, nem akarok 
vele semmit. S ő sem igényel tőlem többet. Ha 
semmi más, ez is, legalábbis egy éjszakára, ka
pocs lehet két ember között az idegenben.

A Luxembourg kert felől gyenge szellő a gye
pedző föld fűszeres leheletével kóborolt körülöt
tünk. Tovább folytattuk utunkat a kihalt Rue 
Racine-on. Az egymás hátán álló boltocskák és 
mühelyecskék cégérei és cégtáblái zörögtek és 
csikorogtak fejünk fölött a hirtelen erősödő szél
ben.

— Ez az — szólt, mikor az utca végére, szállo
dája elé értünk. A magasba szökő saroképület, 
mely ékszerüen keskenyedő egyik frontjával a 
Boulevard Saint Michel felé fordul, egy azok kö
zül a számtalan kis hotelek közül, melyek Pá
rizsban előnyösen helyettesítik a bútorozott hó



napos szobák közép-európai mizériáját. A bul
váron a már szürkülve pirkadó magas ég alatt 
lángoltak a piros betűs fényreklámok, mint va
lami mániákus poéta, aki vért izzad, költ és sza
val, noha nincs kinek. A barna, ragyogóan mez
telen aszfalton nem volt látható más élőlény, 
mint az ívlámpa alatt a maga gondolatnélküli
ségébe elmerülő, rövid, sötétkék galléros rendőr. 
A szabadon, szélesen tárulkozó úttesten egy-egy 
magányos gépkocsi zajtalanul s boldog sebesség
gel siklott s tűnt el a lámpafényködös távolban.

Áron megállt szállodája kapujának ablaka 
előtt, s fürkészve meredt a hall sötétjébe. Nem 
lepett meg, mikor ahelyett, hogy megnyomta 
volna a csengő gombját, sarkon fordult.

— Menjünk — mondta —, majd csak találunk 
mégis valami kocsmát, ahol nekünk is jut hely. 
Akarod?

Miđasz király borbélya nem bírt a titkával, s 
mert nem tudott tőle másképp szabadulni, a 
földnek suttogta el. Áron azonban — élete és, ma 
már hozzátehetjük, halála is bizonyítja — tudott 
titokban élni, titkot őrizni, mint senki jobban. A 
némaság, mellyel ez éjszaka úgyszólván szemem 
láttára birkózott, más természetű volt. Neki, aki
nek szellemi alkatától idegen volt a művész, s 
alapos értelmében tán maga a művészet is, neki 
úgy volt most szüksége a szóra, mint ahogy a 
művészt kínozza a szükséglet, hogy azt, ami 
benne alaktalanul gomolyog, kifejezve vetítse a 
külső dolgok szemléltető világába.

Hogy beszélni fog, beszélnie kell, tudtam, s 
előbb, mint ő maga. Attól a perctől kezdve, hogy 
közölte kívánságát „csak úgy, a zinc mellett” , 
tudtam — én ne tudtam volna? —, az elérhe
tetlen után nyújtja ki karját. Tudtam, vannak 
ajtók, amik mindenkinek megnyílhatnak, csak 
soha az előtt, aki vággyal zörget. Csak az kér, 
akinek nem adatott meg, s az hiába kér.



Ügy képzeltem, valami csendes zugot fogunk 
keresni, s el voltam rá készülve, hogy még jó 
ideig fogunk barangolni, mig némasága szóba 
nem szökken. Alig tettünk pár lépést a Boule- 
vard Saint Michelen, autótaxi haladt el mellet
tünk, s a sofőr, észrevéve bennünket, magától 
lassított, hogy Áron intésére aztán megálljon és 
felvegyen bennünket. Áron alig pillanatnyi ha
bozás után azt mondta a sofőrnek, hogy a les 
Halles-ba vigyen.

— Vagy tán te nem értesz egyet a választá
sommal? — fordult hozzám élénken, miközben 
elhelyezkedtünk a kocsiban, s az most már elé
gedett sebességgel röpült útján. Mintha Áronra 
is átragadt volna valami a sebesség öröméből. 
Vagy egyszerűen annak örült, hogy elhatáro
zásra jutott? Mindenesetre barátságos nyílt- 
szívűséggel, vidám várakozással magyarázta:

— Ó, én bolondja vagyok a Központi Vásár
csarnok hang-, szag- és színzavarának, a főzelé
kek, húsok, saláták és gyümölcsök áttekinthetet
len dzsungelének. Sehol annyira nem látni, hogy 
milyen csodálatosan gazdag, milyen pazarlóan 
bőkezű ez a csak az embertől szomorú föld. 
Nincs plakát, nincs ékesszólás, mely érezhetőb
ben tudná bizonyítani, hogy született nábob min
denki, aki él. Térdig gázolhatnánk a bőségben. 
Hadd mondják, hogy ez az én lelkesedésem a 
vásárcsarnok földszagú csodáiért parlagi materi
alizmus. Tudod, mit mondok erre én? Parlagi 
vagyok, mint maga az öreg isten, aki végül is 
nem árnyékokkal s nem fantomokkal, hanem 
hússal és vérrel, nedvekkel, színekkel és szagok
kal, érzékelhető s káprázatos sokféleségű in
gerek óriási orkeszterével üzeni, hogy tiétek 
minden a földön, a vízben, a föld alatt és a le
vegőben, egyetek és igyatok és örüljetek és so
kasodjatok!



— Ámen — válaszoltam, s én is felvidultam. 
— Nem is tudtam — jegyeztem meg csodálkozva 
—> hogy efféle himnikus kitörésekig tud el
ragadni a hév. Erről az oldaladról nem ismer
telek.

Áron nevetett. Ez az ő régi, felejthetetlen, 
rövid nevetése volt, az a tisztán, nem túl han
gosan, de annál bensőségesebben csengő nevetés, 
mely mintha őt magát is váratlanul örvendez
tette volna meg, s melyet nem lehetett hallani 
anélkül, hogy az ember ne örüljön vele, s egy
ben ne sajnálja, hogy alig csillant fel, máris el
borul.

— Oda akarsz betérni? — kérdeztem kelle
metlenül meglepve, mikor Áron, miután meg
állította a taxit, elindult a közelből elénk vilá
gító kis bisztró felé. Ügy sietett, hogy a sofőrre 
hagyta, hogy becsapja utánunk a kocsi ajtaját. 
A pöfögő tehergépkocsik s az emberek között, 
kik nagy lármával rakodtak ki, és sürögve hord
ták terhüket az utca két oldalán szürkéllő vas
redőnyös raktárakba, én csak csetelve-botolva 
törtem magamnak utat. Áron azonban, aki kü
lönben csak maga elé, a földre nézve szokott 
járni, emelt fejjel, magabiztosan lépegetett. A le
szögezett és a nyitott ládák tömegei és az Halles 
óriásai között, akik megannyi mitológiai Herku
lest idézve föl, tartották oda bőrköténnyel be
takart vállukat, hogy egy-egy leölt marhát kap
janak fel rá, s míg alig meggömyedve cipelték, 
volt kedvük egy-egy szót odadobná az asszonyok
nak, akik szinte eltűntek a megkopasztott 
baromfikkal fölig megrakott teherautók, a fris
sen kirakott, szekrény nagyságú vaj kockák és 
ragyogó alumínium bödönök rengetegében.

Áron egy-egy pillanatra megállt, hogy egy-egy 
rakományt megtekintsen olyan gondos és elége
dett figyelemmel, hogy gazdának nézhették 
volna, aki szemlét tart a maga birtoka felett, ha



csak valamivel kevésbé sovány, és ha ruhája 
sokkal jobb lett volna.

Egy-egy, emeletnyi magas főzelékhalomra 
olyan kihívó élvezettel, majdnem hencegve ve
tette rá fellelkesedett tekintetét, hogy meg
értettem: elfelejti, hogy mindebből semmi se az 
övé. Nem láttam még embert, aki pusztán a 
szeme úgy tudott volna nábobbá tenni, mint 
Áront; a szemével dicsérte az istent. Felrémlett 
bennem, hogy régebben egyszer az ő szájából 
hallottam, s őt látva, csak most értettem meg a 
tréfás felkiáltást:

— Nem az éhség a mi szövetségesünk, hanem 
a föld, az anyaföld, a gazdag föld, s csak egy 
forradalmi izgató van, aki nála is hatásosabb: 
isten, a tékozló, a pazarul teremtő.

A bisztróban igen kevés lelkesedéssel foglal
tam helyet. Vásár kellős közepén álló sátorban, 
s nem elhatároló, különzárt négy fal közt érezte 
magát az ember. A szakadatlan járás-kelés miatt 
egész logikus volt, hogy a bejárati ajtót senki 
sem csukta be maga után. A következő percben 
úgyis újra jött vagy ment valaki, vagy pedig 
csak megállt az ajtóban, hogy a kint zúgó gép
kocsik és tömegek lármáját is meg a hangzavart 
is túlkiáltva, valakit a nevén szólítson, mert a 
söntés fölött az egyetlen égő villanykörte nem 
terjesztett annyi világosságot, hogy az ajtóban 
állva meg lehessen különböztetni az egyes ala
kokat. Mozgásban volt itt minden. Azok is, kik 
poharukkal vagy csészéjükkel kezükben egy 
helyben álltak, a madarakra emlékeztettek, 
ahogy repüléstől vibráló szárnyukkal meg
megpihennek egy faágon, de így megpihenve is 
máris újabb felszállásra készülve, egész lényük
kel a levegő tengerben, a saját külön elemükben 
maradnak.

Asztalnál, amennyire megállapíthattuk a ki
látást elzáró sokadalomtól, más senki se ült, csak



Áron és én. Jó párizsi szokás szerint senkinek 
sem szúrtunk szemet a teherhordók, sofőrök, 
stráfkocsisok, piaci árusok nyüzsgésében. A pat
ron, aki a söntés mögül nemcsak kiszolgálta ven
dégeit, hanem maga kezelte a kasszát is, a már 
hajnalba szürkülő éjszaka s a saját, már őszülő 
haja ellenére, mintha csak szórakozna, fáradha
tatlanul koccintgatott hol egyik, hol másik ven
dégével, s közben mindent és mindenkit szem
mel tartott.

— Minden tevékenység, melynek az ember 
csak szemlélője, fárasztóan hat — oktatott Áron, 
miután két csésze rossz, de forró, rumos fekete
kávét hozott asztalunkra. — Neked talán nem 
tetszik itt? — kérdezte tőlem a régisseur felelős
ségérzetével aggódva. S minthogy a felelet le- 
tagadhatatlanul volt arcomra írva, ő a maga 
megszokott, a logika mindenhatóságába vetett 
hitével be akarta láttatni velem, hogy nincs iga
zam. — Neked itt nem elég disztingvált, túlsá
gosan vulgáris, he? Mindjárt, amint kiszálltunk 
az autóból, láttam, nagyon fintorgatod a lelki 
orrod, igen idegesen kapkodtad a fejed.

— Ne légy demagóg! — szóltam rá tréfásan, 
de valójában bosszankodva. — Te annyira élvez
ted a zabálnivalóknak ezt a Bábelét, hogy észre 
sem vetted, amint jobbról-balról, minden lépé
sünknél . . .

— Dehogyis nem vettem észre, ó, dehogyis 
nem! — szakított félbe fölényesen. — A szemér
mes József, aki után Párizs csatornáiból pár tu
cat csatomaszagú Putifámé nyújtja ki a kar
já t . . .  József vesszőfutása, ez lehetne a címe a 
képnek, melyet — és szinte kárörvendően gú
nyos hangba csapott át — a magam részéről 
egyáltalán nem találtam épületesnek, nem a 
prostituáltak, hanem épp József miatt. Az em
ber elvárhatná tőletek, hogy ott se hagyjon el 
a fantáziátok, ahol. . .



Noha egymás mellett ültünk, a zsivaj miatt 
olyan hangosan kellett beszélnünk, mintha ve
szekednénk. Bosszantott már az is, hogy ide 
vezetett, s kihozott sodromból ez az ő, egyálta
lán hozzá nem illő csúfolkodása.

— Elveted a sulykot, hallod-e, Áron! — fakad
tam ki, s már nemcsak azért hangosan, hogy 
túlkiáltsam a zsivajt. — Nem vagyok én azonos 
semmiféle foglalkozási ággal. . .  Hadd ki tehát 
a céhet a játékból. És most térjünk a tárgyra. 
Igenis, nekem vesszőfutás. De nem azért, mert 
a szemérmes József vagyok, hanem.. .  Az őrül
tek, valamint a csendes hülyék nekem mindig 
félelmesek. Ennek semmi köze a logikához. Szó
val, légy szíves, ne akarj meggyőzni. Semmit 
^/■yíltoztat a tényen, ha nincs igazam. Egy nő,
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h^^iricoSnéöéptík, ífl^n^ríérfedí^ev^el a 
ftiegállttpítöBtki?1 rlSém/ tt§m 1 $8F (í^ teffir^?tfi*L 
gártxkt/̂ NbihLíéftfeed a* ̂ vádát* ̂ ^vaáíi-^hil^Tré^ 
déadiaítaalrtőm «i., - Vaj^í^wfep^tt 
vánság, hogy kacagni láss val^kit,^Clt ttt^s66é 
láttái ^máál^i^Q^akri3írn^9^eMÍ>56öélbkéd«&k- 
ről i rtfin. kaój Aiansrhi iái i  aixtáayiáá vékaeny $égéreh 
Én ugyinis» Tájöttem, hógy. neinl aóldgtká, hanem 
at fantiámfer.)»i;legkül<íhbi embeciioképbssé^noEiz 
megle^?\^Pedigi{így jftanu, igazárufágy.v Ehntácaá

ot»



nélkül nincs harc a jövőért, nincs tudomány, s 
általa tágul a szűknek született ember határ
talanul átfogóvá. Igazán így van — ismételgette 
nem azért, hogy az én kétségeimet eloszlassa, 
hanem mert így szóba foglalva, mint aki elő
ször látja világosan, amit eddig csak sejtett, ő 
maga ámult el azon, hogy így van. S ami általá
ban, talán mindenki más szájából fakult köz
helynek hatott volna, az ő hangjától új jelentés
sel, eredetien éledt meg.

— Azt akartam csak mondani, hogy ahogy te, 
mióta az eszed tudod, irtózol lényektől, akiknek 
szemében téboly világít, engem, mióta az eszem 
tudom, izgat és vonz szenvedélyesen, hogy re
konstruáljam az eredeti szándékot, hogy a ti 
szavatokkal — pardon, igazán semmi rossz szán
dékom nem volt —, rekonstruáljam a poézist 
miinden élőlényben, mely a természet balsike
rének, a mostoha sorsnak vagy a pusztulásnak 
fájdalmas bélyegét viseli magán. Ez a képzelet
nek számomra egyik legizgatóbb feladata. Hogy 
jól megérts: tekints a les Halles valamely női 
kísértetére, a legkimustráltabbra, aki már csak 
puffadt, magát galvanizáló hulla; nézd meg, és 
nézd és nézd addig, míg hámozó képzeleted ki 
nem fej ti belőle azt a fehér tej fogas nyolcéves 
kislányt, aki egyszer volt . . .  Mert egyszer mind
egyik az volt. Igazán így van — s már nyugod
tan, elgondolkozva nézett nagy, sötét szemével. 
— Vagy lehet, hogy nem így van? — kérdezte 
egyszerre feltámadt naiv aggodalommal, s a 
szemét nem vette le rólam. — Majd talán job
ban megérted a gondolatomat, ha egy kicsit töb
bet tudsz meg rólam . . .

És ettől kezdve nekem már nem volt mit mon
danom, csak hallgatni akartam Áront. Fülem 
már a bisztró lármájához is hozzászokott, de 
azonkívül Áron, aki eddig a kis asztalnál szem
ben ült velem, most mellém húzta székét, és



időnként oly közel hajolt hozzám, hogy még a 
suttogását is jól megértettem volna.

VI.

— Megvallom — hangzott Áron szava —, az 
utóbbi időben több ízben irigységgel gondoltam 
az emberekre, kinek tehetségük van szépiro
dalmi művek írásához. Nekem ugyanis — hogy 
ezt is megvalljam — már az is megfordult a fe
jemben, hogy megírjam, mi történt énvelem. 
Visszatartott többek között, hogy nincs elbeszélő
készségem, s a meggondolás, hogy tapasztala
taim szerint mindenki természetszerűen bor
zasztó érdekesnek találja azt, ami vele történt, 
de ebből még nem következik, hogy az mások
nak a figyelmét csakugyan megérdemli. Mégis, 
a magam számára megkíséreltem volna, ha 
mindennél inkább nem tart vissza az, hogy nem 
tudom elképzelni sem, hogyan kezd az ember 
valamely történet megírásához. Kezdi az elején, 
és szép sorjában, ahogy a dolgok egymás után 
következtek, szóba foglalja, leírja? De épp ez 
az: az elején! Hol az én történetemnek a kezdete? 
Bizonyos értelemben Párizsban — a történet 
Párizsban kezdődik —, de hogy a történet ért
hető legyen, érthető kell hogy legyen az is, akié. 
S hol kezdjem a magamról való elbeszélést? 
Kezdjem Béocsel? Kezdjem a lengyel kisváros
ban lezajlott programmal? Ámde kinek lesz vi
lágos, hogy ki ez az „én”, ha nem látta soha az 
anyámat? És így, látod, akármilyen nevetsége
sen hangzik is — azt szeretem benned, hogy 
nem szokásod az embert kinevetni —, ahhoz, 
hogy meg tudjam írni, mi történt velem Párizs
ban, egyre hátrálnom kell, vissza kell mennem



múltból múltba, megállás nélkül, s kezdhetném, 
ha nem a Salamon templománál, de legalábbis 
a Jeruzsálemet leromboló Titus római császárral.

Óriási különbség, hogy az ember ír-e, vagy 
élőszóval próbál-e valamit elbeszélni. Akihez 
beszélek, lát engem. Ezzel máris egész csomó, 
rólam szóló ismeret birtokába kerül anélkül, 
hogy nekem ennek érdekében bármit is tennem 
kellene. Különösen, ha az, akihez beszélek, is
mer már régebbről, egyet-mást tud rólam, s 
ezért anélkül, hogy adatokkal kellene bizonyí
tanom, elhiszi, hogy nem vagyok csaló, nem va
gyok hazug, sem rosszabb a legtöbb embernél. 
Mint ahogy például te tudod rólam, hogy — épp 
ellenkezőleg — lelkiismeretes pártmunkás va
gyok, aki szorgalmasan törekszik megfelelni 
azoknak a magas követelményeknek, melyeket 
Lenin állított fel a pártnak mint a proletariátus 
avantgardjának tagjaival szemben. Így se köny- 
nyű, de legalábbis lehetséges az elbeszélés. Ha 
neked mondom a szót: „én” , ez nem a személyes 
névmás első személyét, mindenkit és senkit, ha
nem számodra azt az Áront jelenti, aki egész 
sor konkrét képzettársítást hoz mozgásba. Rész- 
letkben ez természetesen lehetséges, talán hamis 
a róla való képed, de bizonyos dolgokban nem 
kell előbb bebizonyítanom, bizonyos dolgok, re
mélem, eleve kizártak. Ennyiben megvan a ga
ranciám, hogy amit mondok, azt úgy érted, 
ahogy mondom, s nem magyarázod helytelenül, 
amit megtudsz rólam. Nem mintha könnyű volna 
helyesen magyarázni. . .  és ezt, ha úgy tetszik, 
magam is sóhajtva, tanácstalanul mondom.

Hálás vagyok a figyelmedért. Köszönöm, hogy 
nem vagy türelmetlen, s nem sajnálod feláldozni 
3*  éjszakai pihenésedet, mely pedig annyira fon
tos Wemcs a k általában az egészség, hanem a más
napi, "munkateljesítmény szempontjából is. Épp 
mostidicsJértélek^itoogy nem nevetsz ki, és tes



sék. . .  elfelejtettem, hogy te inkább bohém 
vagy, én pedig — hidd el, sokszor úgy tűnik ne
kem — kispolgárnak születtem. Ez egyébként 
mégis szamárság.

Kideríthetetlen, hogy minek születtünk, mint
hogy az életünket legkevésbé az egyéniségünk 
és sokkal nagyobb mértékben a külső feltételek 
hatása, a társadalom jellege befolyásolja. Olyan 
életet, mely külső megnyilatkozásaiban teljesen 
megfelel egész belső lényünknek, ilyen életet ma 
senki nem élhet. Ez olyannyira igaz, hogy az em
ber már maga sem tudja, mi volna, ha az le
hetne, aki. Persze vannak, akik temperamentu
muknál fogva forradalmárok. Marx, Engels biz
tos ezek közül valók, mint ahogy ezek közül 
valók az orosz óriások is. De vannak, akik tem
peramentumuk ellenére állnak harci sorba. S én 
talán inkább ez utóbbiak közül való vagyok, 
noha. . .  nem, még ezt sem tudom biztosan. Az 
osztálytársadalmat fel kell váltania az osztály 
nélküli társadalomnak, s az ehhez vezető utat 
Marx és Lenin mutatta meg: ez az, amit biz
tosan tudok. De amint az ember magáról kezd 
beszélni, illetőleg én, akkor, legalábbis ma már, 
igen kevés az, amiről azt állíthatom, hogy biz
tosan. így és nem úgy van. A lényünk! Emlékezz 
csak a Luxemburg Róza virágokkal, madarakkal, 
képpel, verssel, muzsikával teli, börtönből írt le
veleire! Az eredeti lényünk? Ügy vagyunk, mint 
a régi nagymestereknek azok a festményei, ami
ket durva kezek a maguk mázolmányával fed
nek be. Csakhogy a festményekről a kémia esz
közeivel el lehet távolítani a felső réteget, és 
felfedni egész szépségében az eredeti remek
művet — az élő embernél viszont erre semmiféle 
tudomány, hanem csak az összes társadalmi lét
feltételek gyökeres megváltozása lesz képes. 
Csak ha majd meglesznek a feltételek hozzá, 
hogy az osztályharcok eddigi történetét egy más



történelem, az emberiság igazi történelme váltsa 
fe l . . .  De te az én történetemre vársz. Nem vet
ted észre, hogy másról se beszélek? Abból a zűr
zavarból tör fel a szavam, melyben elvesztettem 
és nem találom magamat.

Itt, Párizs közepén nehéz elképzelni, hogyan 
élt egy zsidó munkáscsalád egy lengyel kisváros
ban. Egyetlen, szűk szobában, mely konyha, 
lakó- és hálószoba. Akkordban dolgoztunk egy 
konfekciós áruháznak. Ágyba, ételbe úgy bele
ette magát a vasaló faszénszaga, hogy hiába lett 
volna minden szellőztetés. Egyébként jobb nem 
kinyitni az ablakot, mert az udvarban még rosz- 
szabb a levegő, mint a naptalan szobában. A fő
szezonban annyi a munka, hogy az egész család
nak, beleértve a gyereket is, éjszaka is dolgoz
nia kell. De az iskolát éppoly kevésbé szabad el
hanyagolni, mint a templomot. Nem emlékszem, 
hogy ha csak beteg nem voltam, egyszer is el
mulasztottam volna eljárni a héderbe. így hív
ják az iskolát, ahová nemegyszer hajnalszürkü
letig való munka után vonszoltam el magam, s 
ahol csak héberül tanultam meg írni és olvasni. 
Ha nem a héderben, akkor otthon ültem a szobá
ban, ahol a déli órákon kívül mindig félhomály 
volt. A városba csak akkor mentem be, ha le 
kellett szállítanom a munkákat. Ezen a fel
adaton igyekeztem minél gyorsabban túlesni, 
mert úgy felpakolva, de anélkül is, védtelen 
voltam az ellenséges utcagyerekekkel szemben. 
Eszembe se jutott, hogy meghatározott, gyakor
lati cél nélkül is el lehetne menni otthonról. 
Nem tudtam, mi az: elmenni sétálni. így éltem, 
és sohase éreztem valami lázadásfélét. Éppoly 
kevéssé, miint az anyám, ö  úgy találta, hogy jó 
dolgunk van. Egyetlen gyereke voltam, másutt 
pedig ugyanolyan kis szobában, mint a miénk, 
csak úgy hemzsegtek az éhes gyerekek. Szeren
cséjének fogta fel a betegségét, mely a további



gyermekáldástól megóvta; legalább jobban gon
dozhatja az apámat és engem.

Ha kiléptem a szobánkból, különösen nyáron, 
a félhomály után vakított a világosság. De az 
kint volt. Éppúgy tudtam, mint ahogy az anyám 
is tudta, hogy nem mindenütt van úgy, mint ná
lunk, vannak, akik másként, vidámabban és 
könnyebben élnek. De mint ahogy az anyámnak, 
úgy nekem se jutott eszembe, hogy ebből az 
ellentétből valamire következtessek. A szó: „má
sok” , magyarázat, mondhatnám kielégítő magya
rázat jelentésével hatott. Még csak az a gondo
lat sem merült fel, hogy irigyelni lehetne ezeket 
a másokat. Nem mintha alázatosak lettünk 
volna. Annak, hogy irigyelni lehessen valakit, 
a sorsközösségnek lehetősége az előfeltétele. A 
mi életünk túlságosan külön, magábazárt volt, 
nem nyílt belőle semmiféle út a mások más, a 
miénktől mindenben különbözőnek látszó, össze
hasonlíthatatlan életébe. Hogy csak egy példát 
mondjak: ahogy semmit abból, amit mások az ő 
iskoláikban tanultak, én nem tudtam, úgy én is 
számukra idegen, mai életükkel semmiféle kap
csolatot nem tartó, kizárólag több ezer éves 
könyvek fölött görnyedtem.

Maga Sztálin állapította meg, hogy a párthoz 
a legkülönbözőbb utakon találnak el az emberek. 
Attól tartok, hogy még ő is megütközne, ko
molytalannak találna azzal az állításommal, 
hogy ami nekem az első lökést adta, ami engem, 
mielőtt még tudtam volna, hogy létezik a láza
dóknak egy nemzetközi tábora, minden időkre és 
eltéphetetlenül eljegyzett ezzel a táborral, az 
nem a szegénység, nem is az apám korai halá
lával rám szakadt nyomor, hanem.. .  hogy is 
mondjam.. .  nem tudom másképp nevezni, igen, 
az erotikus fantázia. Mint mondtam, minden 
szellemi táplálékom héber szentkönyvek és azok 
az ugyancsak ősrégi héber szövegek voltak, me



lyek azoknak a magyarázatával foglalkoznak 
Mindenki, aki volt már hosszabb ideig börtön
ben, olvasnivalótól, külvilágból való hírtől el
zárva, tudja, hogy egyetlen becsempészett újság
lapon vagy pláne egy egész újságon mennyit s 
milyen izgalommal lehet olvasni. Számomra 
mondén sor — most már nem a börtönbeli újsá
gokról, hanem a gyerekkori tanulmányaimról 
beszélek — csak úgy duzzadt a titkos és mesz- 
szire mutató jelentésektől. Iparkodtam én ké
sőbb is alaposan olvasni, de minthogy sokkal 
több, áttekinthetetlenül nagy anyag áll rendel
kezésünkre, sajnos, azóta se tanulmányoztam 
könyveket azzal a minden betűt megmérő, meg
fontolt alapossággal, mint akkor.

Alig múltam tizenhárom éves, mikor egyszerre 
úgy fennakadtam Eszter könyvének egy lapján, 
egy mondatán, mintha tőlem őrzött titkok hirte
len kinyílt ajtajának csapott volna meg a hu
zata. Az van ott megírva, hogy minekutána A- 
hasvérus perzsa király parancsára a birodalom 
minden tartományából összeszedik a szép ábrá- 
zatú szüzeket és nagysok leányok gyűj tétének 
a király lakhelyébe, Susánba, még e legszebb 
leányokat sem bocsátják mindjárt a király elé, 
hogy az válogasson köztük. Előbb — és ez az a 
mondat, melytől többé szabadulni nem tudtam 
—, előbb „hat hónapon mirtusolajjal és hat hó
napon drága kenetekkel kenettetnek vala, és 
olyanokkal, melyek után az asszonyok meg
szépülnek. És ekképpen megyen vala a leányzó 
a Királyhoz és valamit kíván vala maga ékesité- 
sére, megadják néki, hogy azzal menne a Király 
házáig” .

Az utcákon továbbra is csak átsiettem, s csak 
akkor léptem ki a szobából, ha muszáj volt, de 
amit azelőtt nem tettem, lopva már nyugtalanul 
sandítottam az idegen, magukat prémekkel és 
selymekkel ékesítő, elbűvölően távoli s mégis



mellettem elhaladó nőkre. Most már fölfigyeltem 
nevetésükre, észrevettem, hogy a hangjuk 
madárcsicsergésre emlékeztet, s hogy nemcsak 
a nevetésük, nemcsak a hangjuk más, mint amit 
otthon, a mi szobánkban és a mi szobánk körüli 
világban tapasztaltam. Felfedeztem, hogy más
képp is járnak, különös, magas sarkú kis cipők
ben elrejtett lábuk alig érinti a földet, mintha 
akkor is, ha megállnak, akkor is, ha mennek, 
valami titkos muzsikára libegnének. Valami ki
mondhatatlan jó szag, rózsaszínű felhő jár előt
tük és a nyomukban.

„Hat hónapon mirtusolajjal és hat hónapon 
drága kenetekkel*9 — forgott egyre a fejemben, 
s úgy nem tudtam tartósan másra gondolni, 
mást hallani, mint ahogy éjszaka nem tudok el
aludni, ha egerek rágcsálnak a szobában. Lesel
kedve figyelnem kell rájuk, értelem nélkül őket 
kell hallgatnom.

„Hat hónapon mirtusolajjal és hat hónapon 
drága kenetekkel... és olyakkal, melyek után.
az asszonyok megszépülnek ”

És mint ahogy az ember rossz, álmatlan éj
szakákon mindig újra nyitott szemmel mered a 
sötétbe, s csak a saját halántéka lüktetését hallja, 
s nem azért, mert valami különös fájdalommal 
vívódik, hanem csak mert nem tud aludni — 
úgy üldözött, sokáig úgy üldöztek a szavak, hogy 
nem is tudtam, mit akarnak tőlem, mért kell, 
mint az ajtó mögött, visszafojtott lélegzettel 
megállnom mellettük, hallgatózva.

„Hat hónapon mirtusolajjal és hat hónapon 
drága kenetekkel. . .  ”  — ezek voltak a szavak, 
amik nemcsak hogy felébresztették az öntudato
mat, hanem ébren is tartották.

„És ekképpen megyen vala a leányzó a Ki
rályhoz . . .  ”

Lassan jöttem csak rá, de mind világosabban, 
hogy mért foglalkoztatnak annyit azok, akiknek



megadják mindazt, amit a maguk ékesítésére kí
vánnak. Lassan, de mind világosabban úgy néz
tem rájuk, mint bitorlókra, mert. . .  Hogy értes
sem meg magam? Őket az ellenségnek a kí
váncsiságával néztem, szerelmes azonban azokba 
a lányokba és asszonyokba voltam, akik nagyon 
ritkán nevetnek, s akkor is szinte megijednek 
tőle, hogy nevettek; agyonstoppolt harisnyákat, 
ócska, túl bő vagy túl rövid ruhákat viselnek, 
s járnak rossz cipőikben, bánatra is fáradt, ko
rán kialudt tűzzel a szemükben, mint az anyám. 
Az olcsó konyhának vagy a rossz faszénnek a 
szagát ma se tudom még közömbösen érezni. 
Nem tudtam mezítlábas, ápolatlan női lényre 
pillantani, hogy gondolatban le ne fejtsem róla 
minden ócska rongyát, s megéledett testét ne 
paskoltassam márványmedence kristálytiszta vi
zében, ne kenettessem hat hónapon át mirtus
olajjal és drága kenetekkel, és el ne képzeljem, 
hogy milyen és mint bontakozik ki tündöklő szép
sége, mikor majd mindazzal, amit kíván a maga 
ékesítésére, „megyen a leányzó a Királyhoz 

A „ mirtusolaj” és „drága kenetek” misztikus 
szavak voltak számomra, határozatlan dolgok, 
mint valami zenei akkord, de képzeletben annál 
inkább, mint valami fürdőmester, fáradhatatla
nul mosdattam és fürdettem, vetkőztettem és 
öltöztettem. Hégaá — így hívják az Eszter köny
vében „a nagy sok leányoknak” őrzőjét — hoz
zám képest henye naplopó volt, s nem szépített 
meg tizedannyi lányt se Ahasvérus király szá
mára, mint én fantáziámban egy-egy óra alatt. 
És én az enyéimbe nemcsak szerelmes voltam, 
hanem szerettem is őket — azzal a fájdalmas 
gyengédséggel, melyet csak a szerelmes koldus 
ismer, aki kevésnek érezné, ha tűzijátéknak csak 
pár nyomorult csillagot hozna le az égről, de 
mécsesre való olajjal se tudja megajándékozni 
azt, aikit szeret.



Az apámra csak homályosan emlékszem. Az 
anyám azonban — bármily valószínűtlenül hang
zik is, ha a fiát nézed — szép, még romjaiban 
is gyönyörű volt. Sokszor gondolok rá, sokat 
gondolkozom róla. Mint ahogy azon a vidéken 
az ő köreikben ez általános volt, akkor látta elő
ször a férjét, mikor összeházasították őket azok, 
akik elhatározták a házasságukat. Mint ahogy 
a lánynak, akit apácává avatnak, a tradíciókat 
őrző zsidóknál a földi ember menyasszonyának 
is levágják a haját. Ezzel kezdődik a lány asz- 
szonyélete — és ennek jegyében folytatódik. Leg
alábbis, ahogy én láttam, az anyámnál ebben a 
szellemben történt a folytatás is. Feleség és anya, 
oly mindenestül a családjáé, hogy nincs az a kö
zépkori apáca, aki teljesebben a Krisztusé lett 
volna. A családján kívül az egész többi világ 
megszűnt az ő számára. Azóta se láttam követ
kezetesebb öncsonkítást, de ő azt érezte volna 
élete megcsonkításának, ha valaki ebben az ön
megsemmisítésben akadályozni próbálta volna. 
Ha a lyukas cipőmet a saját bőrének egy darab
jával talpaltathatta volna meg, meggondolás nél
kül hasította volna le magáról. Ez biztos. Más 
környezetben, más körülmények között lehetett 
volna egy azok közül a kivételes nők közül, kik 
harcokon, száz ínségen, börtönökön töretlenül 
diadalmaskodva, nagy szívük vérével írják be 
nevüket a proletariátus történelmi emlékezetébe. 
Azok közül való volt, akiknek életszükséglet a 
szerető és feltétlen odaadás. Az ezeregy éj szaka 
meséinek palackba zárt szelleme jut eszembe, 
aki nagyságával elhomályosítja a látóhatárt, mi
kor kinyitják a palackot. Ez azonban inkább 
szubjektív megjegyzés. Beszorítva a képzelhető 
legszűkebb életkeretekbe, az anyámnak nem ju
tott más, mint egy mások által kiválasztott férj, 
madj férje halála után már csak a fia. Szentebb 
oltár híján, neki, akinek kellett oltár, ez volt



az egyetlen, amin bemutathatta áldozatát, mert 
— mint általában azok, akiknek sok az adni- 
valójuk — fanatikus volt. Hajlandó lett volna, 
mint önmagát, az összes emberiséget is a maga 
oltárán feláldozni.

Mondtam már, abból éltünk, hogy szabtunk és 
varrtunk otthon, s az áruház, melynek dolgoz
tunk, darabszámra fizette a munkát. Apám halá
lával lényegesen csökkent a keresetünk, s ezt 
pótlandó, anyám kijárta magának, hogy mint az 
áruház a mi nyomorunkat, ő a másokét vehesse 
bérbe. Az áruháznál ő afféle főbérlőként szere
pelt; ez azt jelentette, hogy az amúgy is siral
masan rosszul fizetett munkát még alacsonyabb 
akkordbérért adta ki másoknak, abban a re
ményben, hogy a különbözet pótolja majd a ki
dőlt családfő keresetét. A terv nem sikerült. 
Nem azért, mert anyámból hiányzott az elszánt
ság, hogy fiának kenyere érdekében kihasználja 
a mások nyomorát, hanem azért, mert ehhez 
semmi más képessége nem volt, mint épp csak 
az elszántsága. Soha addig nem mozgott önállóan 
a világban, és nem egy azok közül, akiket ő ál
dozatnak szemelt ki a maga oltárán, sőt tette a 
maga áldozatává. Egyszer elvitték a szöveteket, 
és soha többé nem jelentkeztek, másszor az el
számolásnál csapták be. Hamarosan oda jutot
tunk, hogy többet dolgoztunk mi ketten, mint 
valaha, de már nem azért, hogy kapjunk valamit 
a munkánkért, hanem hogy az áruház szaporodó 
követeléseit törlesszük.

Míg egyre ki-bejártak a kis szobában az „al
bérlők” , a fiú tűvel a kezében, szövettel a tér
dén, látszólag csak a munkájával elfoglalva, 
érezte, mint nyílik meg a szeme napról napra 
jobban és jobban. Érezte a folyamatot, mint 
ahogy szürkülő hajnalban követni lehet, mint 
bontakoznak egymás után a tárgyak körvonalai.



Számtalan kérdést fedezett fel, s feleletet ugyan 
nem talált rájuk, de . . . .

Sokszor úgy tűnik fel nekem, hogy a filozófia 
történetének nem kis része, szellemi szempont
ból nézve is meddő fejtörés, s ennek legfőbb oka, 
hogy rosszul feltett kérdésekre kerestek felele
tet a gondolkodók. Egy jól feltett kérdés viszont 
már félig-meddig felelet. És a kérdéseket, ami 
engem illet, jobban ma se tudnám megformu- 
lázni, mint tettem akkor, amikor alig voltam túl 
az első gyermekkoron. A kiindulás, ne felejtsd 
el, az a különös szerelem; az, hogy szerelmes vol
tam minden nőbe, akit, ma úgy mondanám, 
osztályhelyzete fosztott meg attól, hogy meg
valósíthassa a természet szándékát, hogy ki
fejtse a rejtett, csábító és boldogító szépségét.

Ami a ti számotokra, akik gyerekkorotoktól 
kezdve uszodába, strandfürdőbe jártok, hétköz
napi látvány, aminek a misztériuma számotokra 
inkább az el nem érhetőben, a meg nem tapint- 
hatóban rejlik, énelőttem rejtély, borzongatóan 
rejtett rejtély maradt. Észrevetted-e, hogy men
nél rosszabbul van felöltözve egy nő, annál in
kább el van rejtve, el van takarva a formája? 
Láttam az utcán a „mások” lányait és asszonyait, 
amikor nyáron napbamítottan, tisztán és vilá
gos ruhában jöttek a fürdőből, s egy-egy izzadt 
arc, poros, térdig meztelen láb csak annál inkább 
foglalkoztatta lázas képzeletemet.

Itt közbe kell szúrnom valamit: ne gondold, 
hogy csak unalmas volt az, amire engem a hé- 
derben tanítottak. Egészben véve természetesen 
kriptaszagú, muzeális tudomány, és szörnyűség, 
hogy fiatalokat, kiknek az eleven életben kellene 
dúskálniuk, évről évre múmiák sírboltjában ne
velnek fel. De mint tudod, nincs az a múzeum, 
mely csak dohos múlt annak, aki maga nem tud 
halott lenni.

Anyám már jó ideje elvesztette az iszonyú



főbérlői üzletét, s mi, bár vakulásig dolgoztunk, 
hogy törlesszük az áruház követelését, a nyo
mornak olyan mélyébe süllyedtünk, mint addig 
soha. Engem ezáltal s ennél is jobban kínzott az 
a kaotikus belső nyugtalanság, melyet a mondot
tak után, s hozzávéve azt, hogy már tizenhét 
éves elmúltam, tán el tućtez képzelni.

Ekkor történt, hogy városunkba, illetve váro
sunk zsidó negyedébe különös ember érkezett, 
afféle szent életű vándorrabbi. Ügy festett, mint 
kartársai, csak éppen öregebb volt náluk. Né
melyek azt mondták, hogy már nyolcvan felé 
jár. Azon a vidéken gyakoriak az olyan atléta 
termetű zsidók, akik késő aggkorukban is, mint 
ő, egyenes derékkal órákat, napokat gyalogolnak. 
Nem volt senki, aki nem kereste volna fel, mert 
nagy bölcs, sőt csodatevő hírében állt. A korom
beli fiatalok közül egyedül én nem járultam a 
színe elé. Talán azért, mert akkor már, noha ön- 
tudatlanul, féllábbal már kint voltam a talmudi 
világból, vagy pedig — s ez valószínűbb — 
mert ha én elmentem volna hozzá, sok időm 
kárba veszett volna a várakozásban, s az anyám
nak éjjel még tovább kellett volna fenn
maradnia.

Meglepetésünkre a fehér szakállú szent ember, 
az öles termetű, mesebeli varázsló egy napon 
maga állított be hozzánk, fekete kaftánjában. 
Valószínűleg hallott a mi szerencsétlenségünk
ről, és mint kiderült, valami távoli rokonsági kö
telék is volt közte és anyám között. Afféle de
monstrációnak is szánhatta: megmutatni, hogy a 
legszegényebbeket se veti meg. Az anyámat úgy 
meghatotta a kivételes tisztesség, hogy egy szót 
sem tudott szólni, de én, minthogy az aggastyán 
leereszkedően szent tanulmányaimban való elő
menetelem felől kérdezett, hirtelen elhatározás
sal, életemben először, szóvá tettem, amit félel
mes és többé-kevésbé szégyenletes titkomnak



éreztem. Csak úgy általánosságban, és egyálta
lán nem közvetlenül nevén nevezve, hiszen az 
anyám jelen volt. Nem annyira beszéltem, mint 
amennyire dadogtam, de izgatott dadogásom ér
telme az érthető kérdés volt: — Miért teszik mi
nekünk mestereink legfőbb kötelességünkké a 
tudományt, a tanulást, mikor a szent könyvben 
azt tanuljuk, hogy a tudás fájának gyümölcséből 
enni végzetes bűn volt?

Ne vedd zokon, hogy mindennek a tetejébe 
még efféle teológiai kérdések elbeszélésével is 
terhellek. Látni fogod, hogy mindez összefügg, 
s azonkívül megtörténik néha — s ebben az eset
ben ez történt —, hogy önmagában érdektelen 
kérdést meg nem érdemelten érdekes felelettel 
jutalmaznak meg. Nekem legalábbis még ma is 
úgy tűnik fel, hogy a felelet, amit kaptam, sem
miképp se érdektelen. Lehet, hogy tévedek, és 
a felelet súlyát az óriási benyomással tévesztem 
össze, melyet akkor frissiben gyakorolt rám. 
Nemhogy a bőréből, de úgy látszik még a ka
maszkori bőréből se tud az ember egészen ki- 
ugrani. Mindenesetre a rabbi okos ember lehe
tett. A csupa csont öreg kezével az államhoz 
nyúlt, fölemelte a fejem, hogy a szemébe nézzek, 
és egy mosollyal, mint aki régi, de már fullánkját 
vesztett emlékeket idéz föl magában, bizalmasan 
és ravaszul, mint aki külön nekem fog valami 
titkot elárulni, lassan és osendesen így szólt:

— Csak nem gondolod, hogy Isten nem volt 
okosabb a kígyónál? Minden apa tudja, hogy ha 
azt akarná, hogy a fia biztosan megnézze, mi 
van a szekrény tetején, csak azt kellene neki 
mondania, hogy fiam, most magadra hagylak a 
házban, itt vannak a kulcsok minden szekrény
hez, ajtóhoz, ládához, mindent megnézhetsz, de 
azt, hogy a szekrény tetején mi van, csak azt 
nem szabad. Minden apa tudja, hogy a fia első 
útja épp ezért feltétlenül a szekrény tetejéhez



vezetne. S amit minden apa tud, azt az égnek 
és földnek terem tője ne tudta volna előre? 
Könnyen lehet, hogy a jó és rossz tudásának 
fája — csak egész közönségés, rendes almafa 
volt. Mért teremtett volna az Isten egy olyan 
gyümölcsfát, ha azt akarta volna, hogy az em
ber ne ismerje gyümölcsét? Én mondom neked, 
az egész csak arra kellett neki, a fa és a tilalom, 
hogy életre hívja az emberben az embert — a 
kíváncsiságot. Amit a porból gyúrt, az még nem 
volt az ember. Emberré az akkor lett, mikor 
kíváncsivá vált. Vajon nincs igaza a bölcs Sa
lamonnak, neki, aki még a madarak nyelvét is 
értette, nincs igaza, mikor azt tanítja: „Bizodal- 
mad legyen az Orbán teljes te elmédből”? Tel
jes te elmédből! Érted most, hogy mit jelent a 
szó: bizalom a teljes te elmédből?

Te nevetsz. Azt gondolod, hogy ez az én rab
bim rabbinak cinikus, voltaképp titkos ateista 
lehetett? Tévedsz, ő  hitt, de istene az öreg, jó 
néhány világot, jó egynéhány évezredet már 
megpróbált, ifjúkori hiúságait már rég levetke
zett, nagyon öreg zsidó isten volt. Én hálásan 
őrzöm az én rabbim emlékét, ö  nemigen tud
hatta, hogy útravalót ad nekem hosszú, nehéz 
és messzire elvezető utamra.

Pár nappal látogatása után tört ki az a pog
rom, mely megfosztott az anyámtól, s engemet 
kidobott a nagyvilágba. Szeretném hinni, hogy 
nem untatlak. Folytathatom?

VII.

Míg Áron beszélt, az éjszaka mindinkább bele
olvadt a szürkülő hajnalba, s a lármás bisztró 
képe is fokozatosan megváltozott; a sofőrök, ko
csisok, teherhordók és mindkét nembeli piaci



árusok lassanként eltűntek, az ajtóban se állt 
már meg senki, hogy szemével vagy hangosan 
keressen valakit — mintegy jeléül annak, hogy 
ez éjszakára a bisztró már eljátszotta szerepét, 
az ajtó sem állt már tárva-nyitva. Az élet for
galma és forgataga már teljességgel kiköltözött 
a bisztró falai közül az utcára. Mint falun a 
kakaskukorékolás, itt a távozó tehergépkocsik 
egyre sűrűbben hangzó, egyre követelőzőbb tül
kölése sürgette és jelezte a hajnal kezdetét. A 
bisztró úgy maradt vissza, teleszórva hulladé
kokkal, mint valami kis sziget közvetlenül árvíz 
után. Földre dobott papírzacskókon, gyűrt újság
lapokon, lerágott csirkecsontokon és eldobott 
tojáshéjakon taposva jött a les Halles egy-egy 
leánya tejeskávéra a söntéshez. A patron mind
egyiket mademoiselle-ként és keresztnevén üd
vözölte, a vendégnek kijáró kiapadhatatlan szí
vélyességgel, ha az éjszakai munkától fáradt lá
nyok nem is időztek tovább a söntésnél, csak 
épp a meleg kávéjukat hörpintették ki.

A bekövetkezett hajnal biztos hírnökeként a 
bisztró előtt megállt, zárt kis gépkocsiból teli 
kosár fehér péksüteményt hoztak; a patron 
darabszám vette át, és rakta ki a süteményeket 
maga elé.

Áron beszéd közben a bisztró életének minden 
mozzanatát azzal a figyelemmel követte, mely 
nekem a nagybetegeket juttatta eszembe, akik 
sajátságosán nagyra nyitott szemüket nem ve
szik le rólunk, s mégse tudhatjuk soha biztosan, 
hogy látják-e, felfogják-e azt, amire a súlyos te
kintetük irányul. Néha Áron szünetet tartott a 
beszédben, mintha minden figyelmét környeze
tünk szemlélésére összpontosítaná, hogy aztán, 
hirtelen felkapva fejét, újra felém forduljon.

Már nem voltunk mi az egyetlen ülő vendé
gek, oldalt tőlünk, a kijárat irányában szintén 
helyet foglalt egy ember. Áront én az asztalra



dőlve, fejemet tenyeremre támasztva hallgattam, 
de valahányszor oldalt pillantottam, láttam, 
hogy magunkra vontuk a vendégek figyelmét. Ö 
sűrűn járt a söntéshez, s onnan kisebb-nagyobb 
pohár pálinkákkal tért vissza helyére. Minden 
ilyen esetben úgy ment el asztalunk mellett, 
mint aki habozik, ne tegyen-e kísérletet, hogy 
hozzánk telepedjék. Nem jutott azonban el a 
kísérletig sem, mert Áron úgy el volt mélyedve 
elbeszélésébe, én pedig a hallgatásába, hogy az 
minden kívül állótól elkerített bennünket. De 
mikor Áron a friss péksüteményektől elcsábítva 
a söntéshez ment, s mi a ropogós, még meleg 
briós mellett hallgatagon ittuk a tejeskávénkat, 
az idegen, mint aki eddig zárt kapun rég kuta
tott rést fedezett föl, egyszerre csak asztalunk
hoz furakodott.

— Ha nem tévedek, önök is idegenek? — szólt, 
s mintha ez már magában elegendő jogot bizto
sítana társaságunkra, máris odahúzta székét, sőt 
egészen átköltözött asztalunkhoz, magával hozva 
az előtte felgyűlt tányérkákat is, melyeket az 
italokkal együtt kapott, mindegyiken az árnak 
megfelelő nyomtatott számmal. — Látják, kérem 
— mutatott a tányérkákra —, ilyen módon lehet 
leegyszerűsíteni az ellenőrzést és megtakarítani 
a fizetőpincért.

Nem volt annyira részeg, hogy egyszerűen el 
lehessen kergetni; az elénk rakott tányérkák 
árulták csak el, hogy mennyit ivott. Áron az ő 
sajátságos, mozdulatlan tekintetével, melyről 
sose lehetett biztosan tudni, hogy kivételesen 
erős figyelemmel téged néz-e, vagy rajtad ke
resztül csak a számára látható távolba mered-e, 
Áron nem vette le róla a tágra nyílt szemét attól 
kedzve, hogy megállt asztalunknál. Szerencsét
lenségemre az idegen ezt az ő személyének és 
szavainak szóló érdeklődéssel magyarázhatta, s 
ezzel annyira elégedett volt, hogy amint el



helyezkedett asztalunknál, féktelen bőbeszédű
séggel igyekezett megérdemelni Áron érdeklő
dését, engem pedig, türelmetlenségem minden 
látható jelével, észre se vett, vagy semmibe vett.

Oly kellemetlenül zavarta meg Áronnal való 
együttlétemet, hogy ez is már ellenszenvessé 
tette, de ami kezdettől fogva valósággal ingerelt 
ellene, az a mozdulat volt, mellyel oda-oda ka
pott a csuklójához, hogy visszatolja kabátja ujja 
alá a keményített manzsettáját. Ahányszor szá
jához emelte a cigarettáját, kézelője, melynek 
eredeti fehérségét barna piszok lepte el, előre
csúszott, s ő valahányszor odakapott, hogy 
visszatolja, nem mulasztotta el, hogy egy-egy 
gondos pillantást ne vessen a maga széles, sima 
kezefejére s külön a rövid ujjaira, tiszta és ápolt 
körmeire. Ápolt kezén kívül minden olyan volt 
rajta, mint az egykor fehér kézelője. Kék ruhája 
— ezen még most is, kifényesedetten és el- 
piszkolódottan is, meglátszott az egykori jó sza
bás, sőt még a vasalás is —, kemény, de kirojto
sodott gallérú keményített inge, minden meg
szürkült, mint maga az arca is. ötven körül le
hetett. A kissé kiugró pofacsontok, széles vállán 
a kopaszra borotvált feje, s ahogy egyenes de
rékkal ült, és mély hangon beszélt, mindebben 
volt valami túlságosan hangsúlyozott férfiasság. 
Dobolgattam az asztal lapján, de tehetetlenül. 
Nem küldhettem el a hívatlan asztaltársat, míg 
Áron úgy tesz, mint akit a pattogó szavak lár
mája hipnotizál.

— Ismétlem és előrebocsátom, és nem tudom 
eléggé hangsúlyozni: nem szeretem a franciákat. 
Nincs lelkűk, csak modoruk. Született aggastyá
nok, mandarinok. De nemcsak ma, mindig is 
azok voltak. Ez a nép sose volt fiatal. A fran
ciának nincs érzéke semmi iránt, ami meg
haladja a „kétszer kettő négy” bölcsességét. 
Minden, ami misztikum, felülmúlja felfogó



képességét. Képtelen az eksztázisra. A föld neki 
a talajt jelenti, melyen búza nő vagy szőlő — 
és semmi többet. A vér piros folyadék, fiziológiai 
funkciókkal, és semmi több. A tűz bizonyos 
anyagok égési folyamatának terméke — és 
semmi egyéb. Ebből a szellemből születnek meg 
vértelen absztrakciói, mint amilyen az ember, az 
emberek egyenlősége és egyenlő joga a szabad
ságra. Az erdő csupa kockázat, veszedelem, rej
tély — a francia parkosítja, mert az életből ki 
akarja zárni az ösztönt, az irracionálist, magát a 
vitalitást.

Áron, mintha annyira lebilincselné érdeklődé
sét az, amit hall, csak akkor emelte szájához 
csészéjét, mikor az idegen dobpergésszerű mon- 
dátai között szünet támadt. Hiába vártam, hogy 
ha már nem tesz semmit azért, hogy lerázza, egy 
szóval vagy legalábbis egy gesztussal tudtára 
adja, hogy semmiképp sem ért vele egyet. Ehe
lyett azonban, amint az idegen újra beszélni kez
dett, Áron megint valami láthatatlan teher alatt 
nieggörnyedt sovány bálvánnyá vált.

— Mindezt hangsúlyozva és előrebocsátva, 
sajnos ki kell jelentenem, hogy van mit tanul
nunk a franciáktól. Sajnos, uram, igenis van mit. 
Láttam asztalom sarkából, milyen éber figyelem
mel kísérte ön ennek a kis kávéháznak éjszakai 
életét. Vajon észre vette-e, hogy az a már nem 
ifjú ember, aki egész éjszaka egymaga szolgálta 
ki a vendégeket, s akit, nézze csak, uram, épp 
most vált fel helyén a felesége — vajon meg- 
figyelte-e, hogy ez az ember mekkora munkát 
végzett? S nem egy éjszaka megy ez így, hanem 
minden éjszaka, s mindig hajnal felé váltja fel 
a felesége, ön  nem tudja, de én tudom: ennek 
az embernek, uram, ennek az igénytelen külsejű, 
inkább szegénynek látszó embernek a vagyona 
már több százezer frankra rúg. Több százezer 
frank! Kérdem önt, van-e valaki Franciaorszá



gon kívül, aki ezzel a vagyonnal még tovább is 
így* ilyen szorgalmasan dolgozna — s nemcsak 
ő, hanem fáradhatatlanul a felesége is? Más 
bérbe adná az üzemet, saját autóján járna, gye
rekeit nevelőnőre bízná, hogy a felesége telje
sen szabad legyen, egy héten hét estélyt adna. 
S hogy él ez a francia? Megmondom. Minden 
évben egy hónapra á la campagne megy, talán 
a saját kis házába, s aztán megint tizenegy hó
napon át éjről éjre ugyanezen a helyen ül haj
nalig, ekkor is feleségének adja át a munkát. 
Nálunk? Minden cseléd hölgy, és minden mun
kás legalább úgy akar élni, mint az igazgatója, 
minden kis igazgató pedig feltétlenül verse
nyezni akar életmódban a vérbeli arisztokráciá
val. Senki a maga határain belül, senki. Nincs 
egyensúly, nincs tekintély, nincs mérték, nincs 
rang, nincs társadalmi hierarchia. Tisztelettelen 
és féktelen élvezetvágy, mint valami lázas hi
deglelés, mely elhatalmasodott a társadalom 
minden rétegén.

A csak Áronhoz beszélő idegen féloldalt for
dult, nekem félig háttal, és szorgalmasan igaz
gatta a minduntalan előrecsúszó, piszkos man- 
zsettáját, még akkor is, ha az nem is csúszott 
előre. És minden esetben meg akart győződni 
róla, hogy mind a jobb, mind a bal kezén hiány
talanul megvannak a gondosan manikűrözött 
körmei. Áron azonban a legcsekélyebb türelmet
lenséget se árulta el. Némaságát, mely ekkora 
figyelemmel párosult, a másik a kettőjük egyet
értése biztos jeleként magyarázta. Tűkön ültem, 
és nem értettem Áront.

— A betegségnek legsúlyosabb következmé
nye: a nemzetek létfenntartási ösztönének ka
tasztrofális elsatnyulása. Még száz évvel ezelőtt 
minden európai ember ösztönösen megérezte, ha 
zsidóval került össze. Ma? Velem személyesen 
hányszor megtörtént, hányszor láttam, hogy a



legjobb társaságban gyanútlanul ültek együtt, 
s az egyetlen, aki megérezte, hogy ki a zsidó 
köztük, az én voltam. Sokszor hitetlenül fogad
ták állításomat, de mindig, kivétel nélkül be
bizonyosodott, hogy az ösztönöm nem csal. Ez a 
szimat ma napról napra destruálódik az európai 
népekben és a nemzetek minden rétegében. Kér
dem, uram, ha pedig így van — holott így van 
—, lehet-e még remélnünk, van-e még a beteg
ségnek ebben a stádiumában hathatós orvosság? 
A betegség diagnózisa így hangzik: a felső réte
geket megfertőzte a zsidó élvezetvágy, s az al
sóbb néposztályok lelkét — ugyanennek az élve
zetvágynak következtében — szabadon pusztítja 
a szocializmus, a bolsevizmus. A diagnózis egy 
szóval kifejezve: romban a társadalmi diszcip
lína. Az orvosság? Kézenfekvő. Kirurgiai be
avatkozás kell. Exstirpálva azsidóságot, óriási 
materiális gazdagság kerül vissza a nemzetek 
birtokába. De nem elég ez sem. Folytatni kell, 
keresztül kell vinni a kirurgiai beavatkozást a 
társadalom mindazon rétegeiben, melyek már 
menthetetlenül inficiálódtak, mint a nagyváro
sok proletariátusa elsősorban. Érti, uram, érti?

Már nemcsak bosszantott, hanem felháborított 
Áron. Eddig kételkedhettem, hogy mozdulatla
nul figyelő tekintete egyáltalán tudomásul veszi 
az idegent, de most felelt is a kérdésre, nyugod
tan és határozott hangon:

— Értem.
A piszkos, keményített manzsetta a jól szabott, 

de rojtos kabát ujja alól újra elő akart bújni, 
az idegen a körmeit megint rendben találta. 
Miután mélyen mellére szívta cigarettája füst
jét, olyan ritmusban folytatta, mint aki vezény
szavakat ereget kemény, energikus ajkai közül.

— Ezt elvégezvén, elő a konstruktív munká
val! Restaurálni a társadalom elitjének vezető 
szerepét! Abszolút autoritással! Megteremteni a



társadalmi diszciplínát! Kommandó és szubordi- 
náció! Élvezetvágy helyett spártai szellem! 
Nemzetközi méretekben s gyökeresen spártai- 
zálni az életet! Üjra jogaiba iktatni a természe
tet, a kasztok misztériumát! A „fent és lent” 
rendjét azzal a benső feszültséggel, mely meg
teremti a nagy, férfias kultúrákat! A piramisok 
a tanúság, minden, ami nagy, emellett tanúsko
dik. A piramisok . . .

— Nem érek rá tovább — szólalt meg minden 
átmenet nélkül szavába vágva Áron, és felállt. Az 
elképedt idegen tanácstalanul nézett fel helyé
ről Áronra, várt valami folytatásra, legalábbis 
egy udvariassági formulára. Áron azonban meg
közelíthetetlenül hallgatott. Az idegen végül is 
felemelkedett helyéről, összeszedte tányérkáit, 
és amennyire ilyen körülmények között lehetsé
ges volt, méltósággal fordult sarkon, a söntésnél 
kifizette számláját, és aztán a mi asztalunkat el
menőben tekintetre se méltatva, kemény léptek
kel hagyta el a kávéházat.

Még be sem csukódott mögötte az ajtó, s Áron, 
mellettem ülve, e szavakkal fordult felém:

— A pogrom megfosztott anyámtól, és engem 
kidobott a nagyvilágba. Nincs értelme, hogy 
magáról a pogromról próbáljak neked képet fes
teni. Korántse érte el a kisinevi vagy más, ha
sonlóan nevezetessé, quasi történelmivé vált 
pogromok méreteit. Csak afféle . . .

Szavába kellett vágnom. Nem tudtam érdek
lődni történetének folytatása iránt, mielőtt szóvá 
nem tettem azt, ami ebben a pillanatban foglal
koztatott.

— Jó fél óra hosszat ellentmondás nélkül 
hallgatsz meg egy. enyhén szólva, már kezdettől 
fogva se bizalomgerjesztő alakot. Annyira ellen
vetés nélkül, hogy az joggal hihette nemcsak 
azt, hogy érdekel, hanem hogy gondolkodóba ejt, 
sőt hogy egyetértesz vele. Te — ővele! Te, te!



Érted, mit akarok mondani, s most hogy így, 
valósággal szakszerű brutalitással, amilyenre, 
őszintén szólva, nem tartottalak képesnek, a szá
jára ütöttél, ő még most sem tudhatja, hogy 
voltaképp te mit gondolsz . . .

— Üj oldalamról ismertél meg? Szakszerű 
brutalitás, ezt jól mondtad. Van pár olyan ol
dalam, amit még nem ismersz — szólt Áron 
olyan jóízűen felnevetve, hogy a tulajdonos zinc 
mögött ülő kövérkés kis felesége felütötte fejét, 
és a csészék, péksütemények és üvegek sövénye 
mögül diszkréten biztató, tétova mosollyal csat
lakozott ekkora jókedvhez. — Először is — s 
Áron arca csak lassanként komolyodott el me
gint —, már sokszor gondoltam, mikor a mi bal
oldali íróink müveit tanulmányoztam, ha én 
szépíró volnék, én, ellentétben velük, nem a hő
seinket, hanem ellenségeinket portretíroznám, az 
osztályellenséget. Ritkán tudok ellentállni a csá
bításnak, hogy akár az ellenünk írt legbutább 
könyv mellett is úgy menjek el, hogy kézbe ne 
vegyem, sőt el ne olvassam. Hát még ha beszél
hetek ellenséggel! Beszélni halljam, szemtől 
szembe lássam az osztályellenség egy-egy képvi
selőjét — erre igazán ritkán nyílik alkalom. Ez 
az a kíváncsiságom, amit az én boldogult rab
bim oly jól megértett, sőt amire felbiztatott. Ez 
az első. Másodszor. . .  mért nem tettem ellen
vetést? Mert neki majdnem teljesen igaza van 
abban, amit mond. ö  magát ama bizonyos elit
hez számítja, az ő szempontja ennek az elitnek 
szempontja, s aki innen nézi a világot, nagyjában 
nem is juthat más következtetésekre, mint ő. 
De mért nem közöltem vele — s ez volna a har
madik kérdés — az én szempontomat és az én 
következtetéseimet? Egyszerűen azért nem, mert 
köztünk szóbeli vita felesleges, mert köztünk a 
szóbeli meggyőzés lehetetlen. Szeretem hallani, 
tudni a gondolatmenetét, de tökéletesen mind



egy nekem, mit gondol nézeteimről. Köztünk 
egy a kérdés: ők fognak-e bennünket, vagy mi 
fogjuk őket falhoz állítani. Negyedszer. . .  nem, 
nincs semmi más. Amit zsidókról, élvezetvágy
ról, misztikumról beszélt, az csak ideológiai caf- 
rang. A lényeg: osztály osztály ellen. A lényeg, 
hogy. . .  Meglehet, még százezerszámra állíthat
nak ők bennünket falhoz, de a halálraítéltek ők. 
A történelem halálraítéltjei. Érted?

— Folytasd a történetedet! — feleltem a kér
désre ugyanúgy, mint ahogy Áron a befejező 
szavait mondta: egészen halkan.

VIII.

Mint ahogy zongorán a megérintett billen
tyűre a megfelelő hang felel, Áron vagy azért, 
mert nála minden szervesen összefüggött, vagy 
azért, mert, ellenkezőleg, több, egymástól külön 
életet élt, minden átmenet nélkül, mintha egyik 
fiókot becsukná, s egy különválasztott másikat 
kinyitna, tért át egyik témáról a másikra. Csak 
épp egy halvány, futó mosollyal, székét kissé 
közelebb hozzám, eredeti helyére visszahúzva, 
folytatta, ahol elhagyta, mielőtt a hívatlan 
asztaltárs megzavart bennünket:

— Afféle, azon a mi vidékünkön köznapi kis 
pogrom volt. Néhány bevert fej, pár felgyújtott 
ház, s szintén nem sok nő, kinek konyhakés 
vágta át a nyakát. Ha a tömegborzalmakhoz szo
kott világban beszélsz róla, úgy jársz, szegény 
ördög, mint aki a maga kitört aranyfogát kí
nálja megvételre tőzsdeügynököknek, akik csak 
milliós üzletekkel és nem lappáliákkal foglal
koznak. Téged azonban mint szépírót talán érde
kelni fog egy részlet, mely inkább lélektanilag 
szembetűnő. A pogrom este, nem sokkal fél tíz



után kezdődött. Előbb megölték az anyámat, s 
aztán fosztogatni kezdtek. Nekem kellett segíte
nem a varrógépünket szekérre rakni, mert mind
járt szekérrel érkeztek. Ügy, ahogy voltam, 
mindjárt a szekér mellől kellett útnak indulnom, 
nem engedtek vissza a házba, sodortak magukkal 
mások, nálam tapasztaltabbak, akik tudták, hogy 
menekülni kell nemcsak a házból, hanem magá
ból a városból is. Az országútról vissza-vissza- 
néztem a város felé, de csak úgy, mint ahogy az 
ember meg-megáll az utcán, amikor az az ér
zése, hogy valamit otthon felejtett. Eleinte, mint 
a többiek, nagy sietve, majd, miután távolabb 
kerültünk, bandukolva mentem folyvást síró 
gyerekek, jajveszékelő nők és fel-felnyögő öre
gek között. Május, különösen meleg, egész nyá
rias május volt. S hajnalban, mikor a többiek 
már a fáradtságtól elcsigázva, némán vonszol
ták magukat, egyszerre úgy megcsillogott min
den, hogy be kellett hunyni a szemem. A nap 
rásütött arcomra, s én akkor zokogtam föl elő
ször, de olyan hevesen, mintha még a csontjaim 
is mind fel akarnának oldódni valami ellen
állhatatlan, keserű és forró patakzásban. Ez ér
dekes, nem? Szeretném tudni, hogy a lélektan 
tudománya miként magyarázza az öntudat mű
ködésének ezt a lassúságát.

A kis csoportot, mely magával hurcolt, min
denütt úgy fogadták, mintha nem mi volnánk 
szerencsétlenek, hanem ők, akik a puszta meg
jelenésünket sorscsapásnak érezték. Egyszer se 
támadhatott az a benyomásom, hogy a hittestvé
rek közül valaki is örült volna annak, hogy meg
menekültem. Legjobb esetben kötelességet jelen
tettem, kellemetlen, de elutasíthatatlan kötele
zettséget.

Ó, voltam én azóta jó egynéhányszor mene
kült! Hol börtönből, többször börtön elől, s ekkor 
sokan voltak, akik nemcsak barátságosan, ha



nem szívből fakadó áldozatkészséggel fogadtak. 
De nem azért, mert „felebarátjuk” , hanem azért, 
mert baj társuk vagyok. A felebaráti szeretet 
csak valami tehetséges kitalálás. Szeretünk egy 
eszmét, szeretünk enni, szeretünk élni — de az 
embereket csak azért, mert ők is emberek, s még 
kevésbé azért, mert szerencsétlenek, senki se 
szereti. Hogy szerethetnénk másokat, mikor ön
magunkat se tudjuk szeretni. Nem igaz az sem, 
hogy magunkat szeretjük, mert ehhez túl sok 
bennünk, rajtunk a boldogtalanság. Inkább úgy 
kellene mondani, hogy legerősebben a magunk 
személyes szükségleteit érezzük, legtöbbet a ma
gunk szenvedései miatt szenvedünk.

Nem az ösztön, amit ez az orosz emigráns, 
portugál trónkövetelő, vagy tán csak tönkre
ment ügyvéd itt az imént magasztalt, hanem 
csakis és mindenfölött az öntudat termi a test
vériséget, termi a hőt a lélegzetfagyasztóan hi
deg emberközi térben. Csak az öntudat emel ma
gunk fölé, és képesít szélesebb közösségben való 
részvételre, együttérzésre.

A csoportban, mellyel hónapokig hányódtam 
falvakon át városig, a várostól megint faluba 
és városba, volt egy asszony két kislánnyal. Az 
egyik alig tíz, a másik tizenhárom éves. Az 
asszony férje, más fegyver híján, bottal a kezé
ben állta el a fosztogató banda útját, tehát le
ütötték. Az özvegynek tapasztalnia kellett, hogy 
szerencsétlensége senkire se tesz akkora be
nyomást, mint őrá, szegényre. Akinek segély
kérő útján elmondja, hogy miként ölték meg a 
férjét, az már száz, ennél is rémesebb történetet 
hallott; neki mégis számtalanszor el kell mon
daná a segélykérő útján ezt a történetet. Túl sok
szor kell elmesélnie, túl sokszor, és soha a várt 
hatással, hogy másokban is kiváltsa az ő mérhe
tetlennek érzett fájdalmát. S egyszer aztán hal
lom, hogy az özvegy már meglehetős szárazon



s nagyon röviden beszéli el, hogyan vesztette el 
férjét, és folytatja a történetet, kezét tördelve, 
azzal, hogy miként ölték meg szeme láttára férje 
után még az egyetlen, tizenöt éves fiúgyermekét 
is. Ott álltam mellette az előszobában, ahol a 
jómódú polgár fogadott bennünket, és láttam, 
hogy fia halálának történetét befejezve, az öz
vegy konvulzív zokogásba tör ki. Nyilván a fáj
dalom miatt, hogy másoknak nem elég a férje 
pusztulása. Egyébként mért sírt volna? Soha fia 
nem volt.

Mért beszélem ezt el? Remélem, meg fogod 
érteni, légy türelmes, kérlek. Egyelőre csak any- 
nyit, nem azt gondolom, hogy általában rosszak, 
hanem azt, hogy általában közömbösek vagyunk, 
s a legnyomorultabb — a gettóbeli zsidó — a 
legközömbösebb.

Most veszem észre — s nem véletlen, hogy 
szinte elfelejtettem megemlíteni —, hogy a há
borús, 1915. évben vetődtem ki a világba. A há
borúról oly módon tudtam, mint ahogy az embe
rek tudják a földről, hogy forog. Ami fontos volt, 
az az áruház követeléseinek törlesztése. A ma
guk lelki .üdvével elfoglalt, katakombabeli ős
keresztények viszonyúihattak így a cézárok 
trónja körül tobzódó véres intrikákhoz, ke- 
gyencekről és kegyvesztettekről szállongó, más 
polgárokat lázasan izgató hírekhez. Ez a zsidó 
lélek meg van nyomorítva, riadt, szűk, vak. A 
gettón kívüli világra még csak nem is irigy, ha
nem reménytelen; időnként többé-kevésbé ho
mályosan szenved a maga sejtett megnyomorí
tó ttsága melankóliájától. A híres szolidaritása? 
Minden, csak nem szeretet. Szeretetet csak cse
lekvő, csak bajtársi közösség teremt. Egymás 
miatt szenvednek, és minden ebből következik. 
Sok mindenben meglepően hasonlít állítólagos 
antitéziséhez, a maga földjén élő paraszthoz. 
A paraszt éppúgy be van zárva a maga falujába,



családja, kalendáriuma, pár hold földje és trá- 
gyadombja szűk világába, mint az a gettójába. 
Csak a paraszt él ma hasonlóan korszerűtlenül, 
az individuálisan gazdálkodó paraszt, kinek élet
föltételeit, ezúttal is fején találva a szöget, Lenin 
idiotikusnak nevezte. Egyik hullát cipel magá
val, holt múltat, a másik meg vak és szűk je
lennek a foglya. A földhöz kötött paraszt és a 
földönfutó zsidó — ez így van, csakugyan így! 
— egyformán megnyomorított egzisztenciák.

Ki állíthatja, hogy a lelki nyomorék képes 
önmagát és másokat élvezni, hogy képes arra az 
önfeledt elfogadásra és szabad odaadásra, mely 
nem ismer gyanút, számítást, s főleg nem ismer 
semmilyen félelmet — ki állíthatja, hogy képes 
lehet arra, ami megérdemli, hogy szeretetnek 
neveztessék? Én állítom — és amit mondtam, 
csak azért mondtam, mert arról akarok beszélni, 
miként kaptam én mindent, öntudatot, szerete- 
tet, egész magamat a szerelemtől. Minden emberi 
érték az öntudat eredménye, de én soha nem ju
tottam volna el az öntudatig, sohase láttam volna 
meg magamon a kaftánt, tehát soha le sem ve
tettem volna, ha a szerelem ki nem nyitja a sze
mem. Még azokban a hónapokban is, mikor 
földönfutóként először ismerkedtem meg az új 
világgal, a számomra újjal, csak valami állandó 
és tompa kábulatban éltem, magamat minden 
nappal csak még magányosabban elveszettnek 
hittem, és az életet magát minden nappal közöm- 
bösebb szemmel néztem, mert magammal szem
ben közömbösnek éreztem. Nem tudom igazán, 
hogy van-e katasztrófa, mely valakit hirtelen 
megőszíthet. Magamról azonban tudom, hogy ha 
nem is hirtelen, de engem az én katasztrófám 
megnémított. Se másnak, se magamnak semmi 
mondanivalóm nem maradt. S csak akkor tud
tam meg, hogy ez alatt az idő alatt mégis láttam, 
mégis élő voltam, mégis hatottak rám benyomá



sok, mégis forogtak a fejemben gondolatok, mi
kor valaki kíváncsi lett rám, s én dadogva és 
elképedve azon, hogy mi minden ért meg ben
nem, felkutattam a magam némaságba temetett 
sötétjét. Szóba foglaltam, mert volt, akivel meg
oszthattam, ami az enyém, s mert volt, akinek 
ez kellett; akkor s ezáltal lett enyém, ami az 
enyém.

Levetettem a kaftánt, de nem azért, hogy ál
ruhába öltözzek. Csak az tudja magát szeretni, 
akit szeretnek. S mert ő szeretett, megtanultam 
szeretni az örökségemet, szeretni, mint anyám 
emlékét. És tudom, kevesebb volnék, ha el akar
nám, vagy valaha is el tudnám felejteni, hogy 
honnan jöttem.

Akkor már hosszú vándorút után, több mint 
egy hosszú éve lézengtem ezer meg ezer más, 
szintén kaftános menekülttel együtt tolongva az 
akkori császári Bécsben. Láttam azóta már sok 
emigrációt. Mind a reményből élt, hogy egyszer 
majd, méghozzá diadalmasan hazatér. Ennek az 
emigrációnak azonban még az sem adatott meg, 
hogy vágyódjék valahová vissza. Az egyetlen 
szándék, vágy, remény, az egyetlen feladat, ami 
előtte állt, az volt, hogy megéljen a jég 
hátán is. Csodálkozva láttam, hogy az idegen 
nagyvárosban, ahol nekünk, hívatlan jövevé
nyeknek, semmi dolgunk, mindenki napról napra 
egyre jobban el van foglalva. Bámultam csak, 
hogy a menekültek milyen gyorsan találnak nem 
munkát, hanem elfoglaltságot. Kezdték azzal, 
hogy egymás között kereskedtek. Kereskedtek 
mindennel, még a személyeknek a címével is, 
akiktől segélyt lehet kapni. S mert az élethez 
legszükségesebb dolgok is hiányoztak a városban, 
a feladat csak az volt, felhajszolni valamit, ami 
megehető vagy felvehető, és több pénzért eladni, 
mint amennyiért vetted. Csak én nem tudtam, 
mit kezdjek. A császárváros számára afféle prob
lémát jelentettünk, mint például itt Párizsban



a patkányok. Nem lehet tőlük szabadulni, de 
legalább időnként meg kell zavarni, nehézzé kell 
tenni az életüket. A mi esetünkben erről a rend
őrség gondoskodott. Minden terv nélkül le-le- 
csaptak itt három, ott tíz, másutt meg nyolc kaf- 
tánosra — s nem tudtak velünk semmi okosab
bat kezdeni, mint egy vagy két nap vagy hét 
után megint szélnek ereszteni.

Azóta volt már alkalmam megpróbálni .más
fajta üldöztetést, veszedelmesebbet, irgalmat
lant, halálosat, de megalázóbbat, olyan meg
alázót, mint az az idő volt, nem éltem át azóta 
sem. Mert nemcsak a rendőrök, akik találomra 
ki-kihalásztak az idegen nagyváros zavaros for
gatagából, hanem én magam is úgy éreztem, 
hogy a világon, minden más e világon élő lény
től elütő, haszontalan idegen vagyok, s csak az 
volna egyetlen, de megvalósíthatatlan feladatom, 
hogy láthatatlanná váljak. Szenvedni mindig 
rossz, de inkább százszor annyit szenvedni vala
miért, ami vagyok, valamiért, amit akarok, egy 
célért, melyet szeretek, mint csak öröklött sze
rencsétlenség törleszthetetlen adósságát fizetve. 
Mondd, kérlek, lehetségesnek tartod-e, hogy a 
szegény nők között, kiket mint boszorkányokat 
máglyán égettek meg, akadtak olyanok, akik ma
guk is csakugyan hitték, hogy ők boszorkányok? 
Ha voltak ilyenek, akkor az ilyenek voltak a sze
rencsésebbek. A legszerencsétlenebbek azok, akik 
félreértés áldozatainak, ártatlanoknak, nem egy, 
személyüknek szóló szenvedélyes harag, hanem 
puszta tévedés áldozatainak érezték magukat. 
Mert ellentétben a szépírókkal, akik szeretik'az 
ártatlanságot magasztalni, én úgy találom, hogy 
méltósággal, a maga sorsát szeretve, csak az tud 
szenvedni, aki megszolgálta a büntetést. De 
nincs, nem lehet méltósága annak, aki nem tudja, 
mért rugdalják, aki ebben az értelemben ártat
lan. Pontosan: Szókratész tudta, mért itatják



meg vele a bürökpoharat. Krisztus tudta, mért 
feszítik őt a papi fejedelmek keresztre, s Luxem
burg Róza is tudta, hogy megérdemli a porosz 
junkerek gyűlöletét, s a törekvés, hogy meg
érdemelje, hozzátartozott élete szeretett felada
tához, élete értelméhez. De az anyám? Ártatlan 
volt, és esküszöm rá, semmi méltóság se volt 
abban, ahogy sírt és jajveszékelt, míg csak el 
nem vágták a . . .  a hangját.

Egy rendőrségi razzia után negyvened vagy 
ötvenedmagammal csak ácsorogtam egy kopasz 
és üres szobában, ahová betereltek bennünket. 
Már órák óta csak tompán várva — mire? Hogy 
megint egyszer megállapítsák: nincs hová tolon- 
colni bennünket. Némelyek idegesen jártak fel- 
alá, órák hosszat fáradhatatlanul, mindegyik a 
maga külön, láthatatlan ketrecében. Mások az 
órájukat nézték, sűrűn. Olyanok is voltak, akik 
egy-egy percre szóba elegyedtek egymással, 
mindegyik a maga ügyéről, mindegyik a maga 
papírjait rángatva elő, de aztán gyorsan el
fogyott egymáshoz való türelmük, és mindegyik 
csak a maga szakállába mormogott tán saját 
maga számára is értelmetlen szavakat. Mind
nyájan féltek, s mindegyik magáért és azokért, 
akik valahol hiába várják őket vissza. Emlék
szem egy nem is öreg emberre, aki mozdulatlanul 
ült, csak a szakállát tépdeste egész idő alatt. Én 
egyedül gubbasztottam egy sarokban, és nehezen 
tudtam volna megmondani, gondolok-e valamit, 
és hogy mit. Inkább csak éreztem: hozzájuk tar
tozom, az én fajtám ez. Ha nem így volna, mért 
szégyellném magam, mikor ijedten merevednek 
meg vagy ugrálnak föl, valahányszor valami 
egyenruhás alak megy át a szobán. S milyen 
arccal haladtak át az ilyen alakok! Mintha fel- 
sőbbrendü lények volnának, arcukon hideg utál- 
kozással e tolakodóan meghunyászkodó keleti 
csőcselék közt!



Ezek a rendőrtisztviselők nem gyanították, 
hogy nemcsak nem imponálnak, hanem hogy 
ezek között a meghunyászkodottak között senki 
sincs, aki nem tartja magát náluk különbnek, 
főleg okosabbnak, és hogy a tiszteletnyilvánítá
suk a sóhajtó, de fölényes eszes emberé, aki óva
tosan igyekszik a harapós kutya mellett úgy 
megállni, hogy lehetőleg ne ingerelje. Számomra 
a legfájdalmasabb az volt, hogy én se tudtam 
megvetés nélkül nézni az enyéimre — az enyé
imre és saját magamra. És ahogy így ülök, nem 
tudom, esztelen dühkitöréshez vagy még eszte
lenebb kétségbeesett síráshoz közelebb, felpillan
tok, és ebben a szürke, sivár rendőrségi elő
szobában fekete kaftánok, széles karimájú fekete 
kalapok s hasonlóan sötét képű emberek között, 
kik mind valami tébolyda nyughatatlan, de meg
félemlített lakóinak a benyomását keltik — a 
szemem nyugodt, szinte vidáman érdeklődő, el
fogulatlan szempárral találkozik. Hogy fejezzem 
ki a pillanat meglepetésének erejét? Nem jut 
eszembe eléggé szemléltető hasonlat, de talán 
megérted ez első benyomás erejének nagyságát, 
ha . . .  Szóval azok a szemek, valószínűleg a kör
nyezettel való ellentét folytán, olyan hihetetlenül 
világosnak tetszettek nekem, hogy azóta se tudok 
rájuk másképp gondolni — és valahányszor vi
szontláttam őket, egy pillanatra megleptek, 
tudniillik a valóságban legkevésbé sem világo
sak. Inkább barnák, helyesebben zöldes-, tán 
sárgásbarnák. . .  Ezt azonban csak tudom, de 
benső meggyőződés nélkül, mert bennem, abban 
a valóságban, mely az enyém, az ő szeme nekem 
máig mindvégig nevetőn, szinte kéken maradt 
meg. Az ember benső életében ilyen rendkívüli 
és sajnos ennél sokkal súlyosabb logikai ellent
mondások is lehetségesek. . .  Az egészben volt 
valami káprázatszerü. Nemcsak a szem, de az



egész nő, egész testi valósága, a ruhája is valami 
olyan valószínűtlenül friss, tüneményesen rezo- 
lút. A rossz levegőjű, fülledt szobában nagy, 
szabad mezőknek, kék, igen kék tavaknak hírét 
hozó léghuzat. Csak ne mosolyogj rajtam, gon
dolván, hogy úgy beszélek, mint a költők, ha 
szerelmesek. Ez nem volt szerelem. Életem leg
nagyobb meglepetése volt, s csak értelmetlenül 
néztem néma és felindult elbámulással. Komikus 
lehettem, de ő nem nevetett, s nem fordította el 
rólam a továbbra is elfogulatlan, különösen fi
gyelő tekintetét. Mióta az anyámat elvesztettem, 
senki szeme ennyi őszinte érdeklődéssel nem pi
hent meg rajtam. Már-már arra gondoltam, hogy 
felállók, közelebb megyek, szólok hozzá, de nyílt 
az ajtó, s egy aranycvikkeres rendőrtiszt, miután 
ágaskodva körülnézett a kaftánosok feje fölött, 
felfedezte hátul az idegen, fiatal nőt, és más arc
cal és más hangon, mint ahogy a közülünk való
kat szokta, a nevén szólította. A sok kaftán reb
benve nyitott utat neki. ö  sietség nélkül, de 
könnyű léptekkel ment előre, s tűnt el a mind
járt megint becsukódó, magas ajtó mögött. De 
a nevét megjegyeztem: Korn Liza.

IX.

A bisztró oly elhagyatottan csendesedett, mint 
egy vidéki vasútállomás váróterme vonatindulás 
után, s a tulajdonos kis, kövérkés felesége a 
puha, párnázott karosszékben, kezében az előző 
napi Paris Sotrral, édesdeden bóbiskolt az éber 
alvásnak azzal a technikájával, melyet házőrző 
kutyák és menetelés közben alvó túl fáradt ka
tonák oly jól ismernek. Kisebb-nagyobb idő
közökben rángott egyet a felsőteste, mint aki



csuklik, s majdnem ijedten meredt két vendé
gére, aki továbbra is ott ült, maga előtt az üres 
csészékkel: az egyik beszélve, még mindig be
szélve, a másik az asztalra könyökölve, még 
mindig éppúgy könyökölve és a másikat hall
gatva. Ha a diszkréció s nem kevésbé a szuny- 
nyadozás csábító gyönyöre a következő percben 
megint lehunyatta szeme héját, egy idő múlva s 
mindig újra mintegy felriasztotta állhatatos és 
változatlan jelenlétünk tüneménye. Számomra 
az erre a szeszélyes ritmusban be-bekövetkező 
ébredésekre való várakozás némi változatossá
got jelentett, mert Áron hangjában volt valami 
monoton, és szavát időnként annyira halkította 
és lassította, mint aki valami rosszul olvasható 
s elmosódott írás betűit böngészi. Attól kezdve, 
hogy a rendőrségi előszobában töltött órákról 
beszélt, ritkán s csak úgy nézett fel rám, mint 
aki könyvről emeli fel egy pillanatra tekintetét, 
hogy meggyőződjön róla, hogyan s követi-e a 
hallgatója. Nemegyszer támadt kedvem, hogy 
egy-egy kérdést közbevessek, vagy hogy valami
ben ellentmondjak, de mindig újra visszatartott 
a sápadtságában sajátságosán védtelenre vetkő
zött sovány arcával. Csak mikor Korn Liza ne
vét kimondta, vált bennem egészen tudatossá, 
hogy mennyire elütött az az Áron, akivel az éjjel 
összetalálkoztam, attól, akit azelőtt ismertem. 
Különben nem történhetett volna meg, hogy ott 
a téren, ahol találkoztunk, hiába törtem a fe
jem, mit kérdezhetnék tőle. Ha ő nem lett volna 
annyira más, mint megszoktam, magától értető
dően első kérdésnek jutott volna eszembe, hogy 
Lizáról kérdezősködjem, mert hiszen gondolni 
sem lehetett Áronra anélkül, hogy az embernek 
ne jusson eszébe Liza.

— Hogy felejthettem el! Nem is kérdeztem 
még, hogy van Liza. Mi van vele? Hol van?

Áron lassan emelte rám szemét.



— Várj még egy kicsit! Elmondom ezt is. Min
dent — mondta végül, s fejét féloldalt hajtva, 
könnyű kézzel, öt kinyújtott, hosszú ujjával úgy 
simogatta meg a szürke olaj festékes kávéházi 
asztal szélét, mint valami élő testet.

Voltaképp nem kételkedhettem. Van egy arc
kifejezés, mellyel az ember halálról hoz hírt. Az 
ember érti: meghalt — de azonnal úgy zsong fel 
benne a kérdések sora: hol? hogyan? mikor? — 
mintha a halál tényében valami megszokhatat
lan, meglepő, valami természetellenes volna, s 
mint hogyha a türelmetlen kérdésekre való vá
lasz a felfoghatatlan megértéséhez segítség, ma
gyarázat lehetne. Mintha a halál bevégzett ténye 
után még egyáltalán jelentőségük volna a körül
ményeknek, melyek között bekövetkezett.

S mégis, mint az érkezésre türelmetlenül váró 
utas, kinek a közbeeső állomások alig tudják 
lekötni figyelmét — csakugyan meghalt? hol? 
hogyan? mikor? — ezt akartam volna mielőbb 
megtudni. Áron azonban folytatta az élőről szóló 
történetét, s láttam, magával való küzdelmébe 
került, hogy tovább beszéljen, mintha hitszegést 
követne el eseményekkel és viszonylatokkal 
szemben azzal, hogy egyáltalán kitépi őket 
csendjükből, idegen, hangos szóba foglalva őket. 
Ügy segített magán, hogy egy-egy végsőkig sze
mélyes kitörés után igen tárgyilagos hangot 
ütött meg, általános megfogalmazást keresett; 
más körülmények között ez nála, az örök tanuló
nál és éppoly szenvedélyes tanítónál, semmiképp 
sem hatott volna erőltetettnek.

Elkerülhetetlen, hogy ezeknek a feljegyzések
nek szerzője itt közbe ne ékeljen egy szmélyes 
vallomást épp az Áronnal való találkozásának, 
ennek a felejthetetlen éjszakának a jobb meg
értése végett.

Áronról először épp Lizától, Kom Lizától hal
lottam. Most már soha többé meg nem tudhatom, 
vajon Áron mennyire volt beavatva a mi ifjú



kori szerelmünk titkába. Se utolsó találkozásunk 
alkalmával, se azelőtt erről Áron közt és én köz
tem soha egy szó nem esett. Mégsem kételked
hettem benne, hogy tudott róla, s csaknem húsz 
év után itt, Párizsban, kapocsnak érezhette, hogy 
egykor, ha igen fiatalon és fiatalosan is, enyém 
volt a lány, akit ő vett el éntőlem. Ez volt az, 
ami nehézzé, de ugyanakkor lehetségessé is 
tette, hogy épp velem, vagy legalábbis előttem 
úgy beszéljen, ahogy életének ezen a döntő éjsza
káján az ő túlterhelt szívének kellett.

— Olyan valószínűtlenül világos tünemény 
volt, annyira nem illett bele semmibe abból, ami 
nekem valóság volt — így beszélt róla Áron —, 
s mégis majd két év után egyszerre megint fel
bukkan a szemem előtt. Akkor kórházban fe
küdtem, s Liza beteget jött látogatni. Ha csoda 
folytán emlékezett volna is rám, nem ismerhetett 
volna rá arra a kaftános fiatal zsidóra, akit a 
rendőrségi előszobában egy pillanatra észrevett, 
mert a kórházi szabályzatnak megfelelően meg
nyírva és megborotválva feküdtem a nagy kór
teremben, más harminc beteg közt. S mint ak
kor, a rendőri előszobában, Liza ezúttal is csak 
átsuhant a színtéren. Sietett, csak épp felszaladt, 
hogy csokoládét hozzon egy szobatársamnak. Ez 
az a háború utáni idő volt, amikor az éhező Bécs- 
ben megszámlálhatatlanul elszaporodtak a kis, 
sokszor fényűző cukros boltok. Hozott azonban 
szobatársamnak olvasnivalót is. Ezek voltak éle
temben az első politikai brosúrák. Ekkor már, 
ha nem is jól, de tudtam németül olvasni, és a 
fiatal szabómunkással ezután még inkább össze
barátkoztam.

A barátkozás se a brosúrákkal, se a fiatal oszt
rák munkással nem ment könnyen. A fiatal 
munkás és a brosúrák ugyanazokról a dolgokról 
s egyforma hevességgel beszéltek. Addig én a 
szociáldemokratákról éppoly keveset tudtam,



mint a kommunistákról, és a fiatal munkás épp
úgy, mint a brosúrák, hévvel magyarázta, hogy 
a szociáldemokraták árulók. Leginkább ez a he
vesség riasztott vissza. A betegszobában azonban 
mások is részt vettek a beszélgetésekben. Ezek 
majdnem mind a fiatal munkással szemben, 
a szociáldemokraták mellett kardoskodtak. Az 
egyetlen én voltam, aki még egyik táborhoz sem 
tartozott. Elkeseredett szóharcokban csaptak 
össze a fiatal szabó és a többiek. Én pedig, aki 
eddig senkinek sem kellettem, aki létezésemmel 
mindenkinek csak lerázhatatlan kellemetlensé
get jelentettem, ámulva láttam, hogy ennyire 
izgat, ennyi szenvedélyt vált ki körülöttem a 
kérdés, hogy én — én! — kivel tartok, kinek az 
álláspontját helyeslem. Mert nekem, értem, az 
én megnyerésemért vitatkozott a fiatal szabó a 
többiekkel, s a többiek is vele, s lesték az én — 
az én! — szavamat. Hogyan, hát nem mindegy 
mindenkinek, hogy olyasvalaki mint én, gondol-e 
valamit, mit gondol, él-e vagy megdöglik?

Rudolf, így hívták az én új barátomat, nem 
tágított mellőlem azután sem, hogy elhagyhattuk 
a kórházat. Az ő révén megismerkedtem egész 
sereg más fiatal emberrel, munkásokkal, diákok
kal és munkanélküli tisztviselőkkel. Minden 
szombat este ott lehettem az összejövetelükön, 
s hallgathattam, amint órákon át olvasnak és vi
tatnak egy-egy brosúrát, cikket vagy könyvet. 
Hallgathattam, mondom, mert ha valaha helyén
való volt a hasonlat a száraz homokról, mely fel
issza telhetetlen szomjjal az eső áldását, akkor 
ez még senkire jobban nem állt, mint rám; hall
gattam azonban nemcsak ez okból. A társaság
nak szombat esténként Liza hozta a szellemi s 
nem egyszer a testi táplálékot is, és az ő jelen
létében kinyitni a szájam, vagy pláne egyenesen 
hozzá intézni egy szót, az olyan ijesztő kísértés
nek látszott, mint amilyen az embert néha elő



veszi, ha hídon járva az alatta hömpölygő Szaj
nának a vizére néz. Mindig azzal az érzéssel ül
tem ott, mint a szélhámos, aki fél, hogy leleple
zik, rájönnek a turpisságára, s vigyáznia kell, 
hogy észre ne vegyék, el ne árulja magát. S 
mindig megkönnyebbültem, ha Liza eltávozott, 
mert ő nemigen maradt sokáig köztünk. Mindig 
úton volt, mindig ki kellett tépnie magát vala
honnan, hogy hozzánk jöhessen, és alig volt ve
lünk egy kis ideig, rá-ránézett a karórájára, 
mert valahol már vártak rá. De amíg ott volt 
köztünk, senki se vehette el róla a szemét. Egy- 
egy szavával hosszú vitákat döntött el, s ha va
lamit megmagyarázott, soha nem volt az ember
nek az az érzése, hogy valami láthatatlan ka
tedra magasságából néz le a hallgatóira. Sőt 
mindig megmaradt annak a felfoghatatlanul vi
lágos, fiatal lánynak, aki igen alapos képet tud 
ugyan adni a párizsi kommünről, az őskommu
nizmusról és a mensevikiek meg bolsevikiek kö
zötti harcról, de előtte vagy utána, ha kedve tá
mad rá, bukfencet hány a szoba közepén, és 
büszkén mutatja be, hogyan tudja tenyerét a 
cipője orrára tenni anélkül, hogy a térdét be
hajlítaná.

— A középkorban elégették volna mint bo
szorkányt — mondta róla egyszer egy diák, aki 
valószínűleg szintén szerelmes volt bele.

Különös volt nekem hallgatni Áront. Ha át
venném a szót — gondoltam —, s az ugyanebből 
az időből való emlékeimet eleveníteném föl, nem 
egykönnyen találná ki, hogy ezek az emlékek 
ugyanarról a Lizáról szólnak. Amit Áron látott, 
az is Láza volt, az a Liza, aki Áronnak kellett, 
de én tudtam, őbenne mindenki, aki közelebb 
került hozzá, megtalálhatta, azt találta s azt 
kapta meg, amit éppen keresett. S ebben az ő 
sokféleségében mindig igaz volt, mindig őszintén 
és teljesen változott át, aszerint, hogy kinek a



szeme melyik lelkét hívta, akarta. Szenzibilitása 
tette afféle mesebeli „terülj, terülj asztalkáim
má: önkéntelenül és kimeríthetetlenül mindig 
azt tálalta fel, ami a ránézőnek legjobban kel
lett. Mindig egy-egy emberrel való kapcsolata 
volt az, aminek nemcsak saját magát, hanem 
mindent és mindenki mást kegyetlen következe
tességgel alárendelt. Feltétlenül, skrupulus nél
kül, felhők és fák gondtalanságával.

Ha olyan emberekkel állt szemben, akikkel 
elvesztette belső kapcsolatát, sebezhetetlenné 
vált. Apja, egykori valóságos belső titkos taná
csos, nővérei, szám szerint négyen, szintén tra
díciókhoz ragaszkodó, buzgó katolikusok és 
dicíókhoz ragaszkodó, buzgó katolikusok és vala
mennyien tekintélyes miniszteri tisztviselők fele
ségei — mind együtt, elkeseredetten és felhábo
rodva küzdöttek az elfajzott legfiatalabb lány 
kompromittáló politikai szimpátiái s megbotrán
koztató extravaganciái ellen. Liza a viharos csa
ládi jeleneteket és az ellene csatasorba állított 
sógorokat, elhangzó sértéseket, fenyegetéseket 
hideg szemmel és azzal az unalommal állta, mint 
akinek a szeme előtt valami rossz, túl banális fil
met pergetnek le. Tőle magától tudtam, hogy egy 
ilyen viharos családi jelenet alatt dolgozta ki 
fejben a díszletek tervét Hauptmann Takácsai
nak előadásához, amire valamelyik munkás- 
műkedvelő csoport készült. . .

Amit csinált, amit szeretett, az megszállta, s 
mintha valami láthatatlan fal zárta volna el min
den, ellenkező irányból ostromló külső nyomás 
elől. Ilyen volt családjával szemben, ilyen, ha 
valamelyik jó pszichológus sógora beidéztette a 
rendőrségre, hogy ott „ráijesszenek és észre 
térítsék” . Ezt onnan tudom, mert nekem ma
gamnak is meg kellett ismernem azt a Lizát, aki 
egyszerre süketen és vakon önmagának hideg 
szobrává lesz. Ugyanaz a Láza, aki eddig csupa



hajlékony lágyság, melankólia és kislányosan 
félénk odaadás volt..

Akkor ismertem meg ilyennek, mikor ő Áron
nak nélkülözhetetlenné vált, s nem kis részben 
épp ezáltal Áronban találta meg mindazt, amit 
lázas tevékenységében addig hiába keresett. 
Addig az ő ezer ügyével, haj szol tságával azokra 
hasonlított, akik naphosszat nyitva hagyják 
rádiókészüléküket, mert nem tudnak a csenddel 
mit kezdeni. Sose voltam benne biztos. Amikor 
azt hittem, hogy közelebb nem is lehetnénk egy
máshoz, tartom — egyszerre órájára pillant, 
felpattan, s kettétépd a legszebb órát a gyermek 
barbárságával, akinek mindegy, hogy mibe vág 
bele, ha egyszer olló van a kezében.

Kezdetben Áron csak annyival jelenthetett 
többet a számára, amennyiben a többi, gondjaiba 
vett ügynél is nehezebb, legnehezebben elrendez
hető ügyére akadt benne. Ha köztünk, más tucat 
név és esemény közt, Liza Áront is szóvá tette, 
s köztünk külön témaként is szerepelt, akkor 
csak azért, mert ahhoz képest, hogy Áron milyen 
kiúttalan nyomorban vergődött, Liza társasága 
többi tagjának a nyomorában volt valami kon- 
szolidáltság, rendszer, állandó keret, mely mégis 
lehetségessé tette a nélkülözések között való 
lavírozást, a mégis-folytatásnak keserves, de 
rugalmas technikájú művészetét.

Áron maga ez időről így emlékezett meg:
— Az ótestamentum átkai közt az elsők közt 

szerepel az „idegenéként való élet. „És nem 
nyugszol meg és nem lészen a te lábadnak nyu
godalma: mert ád ott az Űr néked rettegő 
szívet. . .  és áruljátok magatokat szolgául és nem 
lészen, aki megvegyen. És lészesz álmélkodásra, 
példabeszédre és csúfságra minden népeknek, 
melyek közé viszen az Űr.” ó , a szadista zsidó 
Isten, látod, nem felejtettem el máig se, s fenékig 
ittam az ő átkának poharát épp akkor, Bécsben.



Idegen! S közben csak félig igaz, hogy átok 
idegennek lenni. Idegennek joga van luxus
hotelben lakni, ragyogó éttermek közt válogatni, 
éjszakai mulatóhelyeket a maga szolgálatába 
állítani. Csak a nyomorhoz nem adott jogot az 
idegennek az éhes város. Mint valami káin- 
bélyeget, mint gyilkosnak a véres ruháját, úgy 
kellett a rendőrség elől rejtegetnem, hogy nincs 
lakásom és nincs mit ennem. De arra sincs joga 
az idegennek, hogy dolgozzék. Egyszer Rudolf, 
az én első bécsi barátom, talált számomra valami 
kisegítő munkát egy szabóműhelyben. Harmad
nap már közbelépett fenyegető tilalommal az 
idegeneket ellenőrző hatóság. Ez alkalommal 
beszéltem először hosszabban Lizával; az össze
köttetések egész apparátusát kellett mozgásba 
hoznia, hogy elkerüljem a megtorló intézkedést: 
a rendőrségi cellát s a kitoloncolást.

Nekem valószínűnek tűnik, hogy kezdetben és 
azon túl is még sokáig Áronnak épp ez az elha- 
gyatottsága, szinte egzotikumként ható gyámol
talansága nyűgözte le Lizát. Áron a szerencsét
lenségének köszönhette szerencséjét, legalábbis 
azt hiszem, hogy enélkül nem vált volna lehet
ségessé, hogy amily mértékben Liza nélkülöz
hetetlenné vált. Áron számára, olyan mértékben 
váljak én Liza számára mind könnyebben nél- 
külözhetővé. Liza nem tudott feleúton megállni, 
nem tehette semmivé azt, amit elért azzal, hogy 
beéri az elérttel. A nehézségek, amik másokat 
megfutamítanak, őt makaccsá ingerelték. Be
következett az idő, mikor már nem lehetett talál
koznom Lizával anélkül, hogy ne halljam Áron 
nevét, ha csak olyan feladatokkal kapcsolatban 
is, mint amilyen egy télikabát vagy ingyen ebéd 
szerzése, s a hangsúly, mellyel ennek a szá
momra ismeretlen embernek a nevét kiejtette, 
mind bensőségesebbé vált.

Lizának szép, a Wiener Werkstátte márkáját



viselő nagy kék aktatáskája ezenközben fel- 
ismerhetetlenül kiment formájából. Csak Áron
nak nem volt elég a könyvek tömege, amit Liza 
fáradhatatlanul egyre cipelt hozzá. Én már csak 
akkor láttam, ha azzal az ő megszállottra emlé
keztető vak kíméletlenségével könyvet keresett 
nálam Áron részére. Mikor már nem volt előt
tem semmi se kétséges, szerettem volna még 
továbbra is kételkedni, és megpróbáltam valla- 
tóra fogni. Berzenkedve tépte ki tenyeremből 
vékony, finom csuklóját:

— Minek faggatni? Majd beszélek, ha akarok.
Nem ő, én játszottam, csak én, búj ócskát, ha

úgy tettem, mintha ezzel — s egyébként már 
enélkül is — még mindig nem mondott volna 
meg mindent. S épp ez volt az, ami által az a 
perc, melyben „akart beszélni” , nyomon követte 
a mozdulatot, mellyel visszautasította fagga
tásomat.

— Meggondoltad-e? — kérdeztem azzal a 
szánalmas okossággal, mely ez esetben még kép
mutató is volt, mert a Lizáért való aggodal
mamnál erősebb volt a saját veszteségem érzése. 
— Meggondoltad-e alaposan?

— Nem — hangzott a válasza. — Ha lehetett 
volna is gondolkodnom, akkor sem lett volna 
érdemes. Szerintem, akinek választani lehet, 
annak nincs választani valója — s a hangja, mint 
mindig, ha izgatott lett, mély és hideg alttá vál
tozott. Sértésnek érezte a kísérletemet, hogy 
józanságra apelláltam, s felháborodásában el
feledkezett róla, hogy csak tekintetre is méltassa 
fájdalmamat. Senki olyan vak nem tud lenni a 
saját, de a mások szenvedésével szemben sem, 
mint a fanatikusok, akik lehetnek nagyszerű, de 
ritkán jó emberek.

Liza ekkor még nem volt tizenkilenc éves, és 
nem láttam még soha olyan szépnek, mint nyílt 
szakításunknak ebben a pillanatában.



Sejtette-e Áron, hogy míg hallgatom a Lizával 
való találkozásának emlékeit, azt, amit el-el- 
csukló hangja elevenít meg, én magamban a 
saját emlékeimmel egészítem ki? Mindenképpen 
azonban az, amit ő élete csodájának érzett, 
s nem is érezhetett másnak, az én számomra 
nem volt megmagyarázhatatlan. Minden hatá
rozottsága, minden kivételes energia ellenére, 
mellyel az a fiatal lány a világban mozgott, 
minden százegy ügye lármájával is, valójában 
szegény aranypikkelyes hal volt csak a szárazon; 
végre Áronban találta meg elemét, s ez az eleme 
mindenestül elnyelte. Áron azonban csak a cso
dát érezhette.

— Materialista vagyok, s természetesen eszem 
ágában sincs hinná a csodákban — így hangzott 
Áron vallomása. — Érzelmi világomban azonban 
csodaként, életem csodájaként él, míg csak élek, 
ami velem történt. Valaki alászállt, hogy én 
felemelkedjek, hogy engem felemeljen — és 
felemelt. Mert olyan volt ez, mint valami meg
foghatatlan varázslat: a legszegényebbek közül 
való voltam, s egyszerre az enyém lett minden, 
minden. Szerelem, világosság, cél. Már nem vol
tam idegen, mert a világban hazát kaptam, és 
mindenre képes lettem, amit akartam. Helye
sebben: mindenre, amit Liza akart. S mert ő 
akarta, hogy a legnehezebb könyvekkel is meg
birkózzam, egybefolyt éjjel és nappal a boldog 
erőfeszítésben, hogy pótoljak elveszett éveket, 
és hogy a legközelebbi viszontlátásnál megpil
lantsam azt az alig észrevehető hálás mosolyt 
Liza barna arcán és azt, ahogy megnagyobbodik 
az örömtől a szeme; ebbe sose tudtam pillanatnál 
hosszabb ideig nézni anélkül, hogy el ne fogott 
volna valami fájdalmasan boldog szédülés. 
Nehéz ilyesmiről beszélni. Liza mesteremből 
tanítványommá akart lenni, vezetőmből köve
tőmmé — de ami engem illet, mindig tudtam,



mindvégig tudtam, hogy ő az, aki a szárnyára 
vett, az ő szárnya tart. Senki még annyi jóban 
nem részesült, mint én — s Áron, miután letörölt 
homlokáról egy mély ránc fölött csillogó verej- 
tékcsöppet, rövid szünet után mélyet lélegezve 
folytatta:

— Tudom, még a legközelebbi barátai is értet
lenül, csalódottan néztek Lizára, ö t már nem 
lehetett másképp és másutt látni, csak velem és 
nálam. Tudom, sokan gondolták, hogy Liza 
hűtlen lett, egy excentrikus személyért elhagyta 
a forradalmat, a nagyot elhagyta a kis, szemé
lyes ügyért, a mindenki számára érthetetlen — 
de nekem legérthetetlenebb —, irántam való 
szerelméért. Liza csakugyan feleség lett. De nem 
úgy, hogy eldobta a fegyvert, hanem úgy, hogy 
engem felfegyverzett. Ez mind különös, nem is 
tudod, milyen különös! Képességeimet ő biztosan 
túlbecsülte. Tévedéséből azonban valóság lett, 
mert olyan erőssé kellett válnom, erőmön felül 
erőssé, mint amilyennek ő látott. Nem volt sza
bad megtudnia, hogy túlbecsült — minden nap
pal, minden vele töltött évvel nőtt a tartozásom. 
Ha valaki, én tudom: kevesebb, sokkal kisebb 
ember vagyok, mint amilyennek cselekedeteim 
alapján látszom. Ez az: erőmön fölül éltem, 
mert igazzá kellett tennem tévedését, s meg tud
tam tenni, mert ő nem tágított mellőlem, az ő 
erejéből éltem. Én tudom, ha valaki, akkor én 
tudom, hogy a szerelem nemcsak az ölelés és 
csókok örömét, hanem még többet, még sokkal 
többet jelent. Nem igaz, hogy a szerelem holmi 
harmadrendű, kicsi ügy, amit csak vidéki és 
nagyon fiatal borbélysegédek vehetnek halálos 
komolyan. Ha az emberi társadalom megszüle
tése, az ember fájdalmas újjászületése bekövet
kezik majd egyszer — s be fog következni —, 
akkor a rossz angyallal, ki pallosával az élet 
kertjének kapuját őrzi, a szerelem, elsősorban a



szerelem fog bírókra kelni. Nincs felebaráti sze
retet, de van szerelem, mely az önmagába bezárt 
embert megnyitja, és maga is elámul azon, hogy 
milyen erők ébrednek benne, s milyen, mekkora 
gazdagság élni. Én egyszerre lettem az élet mos
tohagyerekéből adóssá, akinek leróhatatlanul 
nagy a tartozása. Pardon, nem tudom, helyesen 
fejezem-e ki magamat, de nekem úgy tűnik föl, 
hogy épp a hála a legtermékenyebb és legter
mékenyítőbb életelemek közül való. Még kevésbé 
tu jóllakni, mint a gyűlölet, még kevésbé tud ön
teltté válni, mint a jóság, s a kíváncsiságnál is 
dinamikusabb természetű, mindig keveselni 
fogja, amit ad. Ez az, amit nem szabad elfelej
teni. A szerelemmel az élethez való viszony a 
maga egészében megváltozik, mert idegen házak
ból, idegen kövekből, hideg és könyörtelen 
gépekből barátoddá vált az élet, te pedig min
denkinek adósává . . .  Nem állhattam meg mégse, 
hogy közbe ne szóljak:

— Áron, te rajongó, talán csak nem akarod 
azt mondani, hogy minden szerelem ilyen csoda
tevő? Nézz egy kicsit körül te, a materialista, a 
való világban . . .

— Tessék? — szólt összerezzenve. — Arról 
beszéltem — folytatta bátortalan mosollyal, 
halkan —, arról, hogy én miként gondoltam, 
hogyan éltem, mit éreztem azelőtt, a . . .  a 
múltban — s a hosszú ujjai, mintha láthatatlan 
zongora billentyűin suhantak volna át, alig 
érintve őket, szeme pedig a távolba révedt. 
Mint aki cserepek között kotorászva vissza
emlékszik, hogy milyen volt, mikor mind együtt, 
egyetlen szép egész volt. így, de igazán, ponto
san így. — Hanem.. .  — s mintha a hajnali 
világításban egyszerre valami visszataszítóan 
ellenszenveset fedezne föl az üres asztalok közt, 
a szennyes padlón, az egész helyiségben; épp 
most kezdett hozzá a bisztró takarításához, vizes



vödörrel és söprűvel a kezében, egy hangos 
köszönéssel felbukkanó fiatal ember. — Menjünk 
innen, menjünk! — szólt Áron sürgetve.

X.

A metropolis nappali élete még nem kezdő
dött el, de már javában folytak az előkészületek, 
mint valami gigászi színpadon. Mindenki és 
minden tudja a szerepét, a városnak nincs 
lámpaláza. Az utcákon már a józan nappali 
világítás, de az áruházak és boltajtók redőnyei 
még ünnepélyesen leeresztve várnak sorsukra, 
vagy pedig félig, épp csak annyira fulhúzva, 
amennyire a helyiségek takarításához kell. 
Mintha a tempót az a fölényes nyugalom dik
tálná, mellyel az egyes épületek előtt a ház
mesterek az utcát söprögetik. Az utasok a meg
állóknál, munkahelyük felé készülve, minden 
rendezői beavatkozás nélkül sorba, egymás mögé 
állnak, s ha az egyik autóbusz megtelik, nyugod
tan várják a következőt. Az. újságárus a bisztró
ban a reggeli kávéját issza, s az ablak mögül 
diszkrét figyelemmel kíséri, hogy az arra haladók 
kint az utcán a fazsámolyon elhelyezett újságok 
közt mint keresik meg a „magukét” , viszik el és 
teszik le az öt sous-t a többi, már felgyűlt apró
pénz mellé. Minden megy magától, fennakadás, 
hangos szó és általában lárma nélkül. E kora reg
geli órákban csak a gépkocsi-óriások rohannak 
zörögve, minden irányban. Az emberek azonban, 
mintha csak hangsúlyozni akarnák, hogy ez az 
izgága rohanás az a kivétel, ami a szabályt erő
síti, sietség nélkül úgy sétálnak át egyik oldalról 
az utca másik oldalára, mintha továbbra is 
magán a gyalogjárón mozognának.



— Az is, aki siet, úgy csinálja ezt, mintha csak 
lebzselne, s mintha itt mindenki fölötte állna 
annak, amit épp tesz. Az utcaseprő épúgy, mint 
a közlekedési rendőr. Mindenki. Mintha valami 
álarcosbálon egyedül mi volnánk meztelen 
arccal — szólalt meg Áron.

Ekkor már jó ideje elhagytuk a les Halles-beli 
kis bisztrót, és mentünk némán, nem is egymás 
mellett — Áron megint fél lépéssel előttem, 
sárga arccal és fázósan, a válla közé behúzott 
nyakkal. Ügy sejtettem, hogy nemcsak azt a fa
nyar fáradtságot érzi, ami a kicsapongást szokta 
követni, hanem valahogyan csalódott. Minthogy 
oly szokatlan és oly nehéz volt neki a magáról 
való beszéd, tán úgy képzelte, hogy szinte újjá
születne, ha erőt venne magán. És miután rá
szánta magát, úgy találja, hogy ez a várakozása 
illúziónak bizonyult. Valami más következett be: 
szegényebb lett, mint volt, szegényebb a közlés 
vágyának feszültségével. Vagy bennem csaló
dott? Tőlem várt valamit, amit nem nyújtottam 
neki? Vagy pedig az ember, míg beszél, önkénte
lenül hisz a szavak mágiájában, és hogy elhallgat, 
csalódottan érzi, hogy újra itt a régi csend, és a 
tények is mind maradtak, mint voltak?

A napja elkezdésére készülő Párizs fölött az ég 
pátosz nélküli nyugalommal, kéken s oly vilá
gosan magasodott, hogy az ember még a benzin
bűzös levegőt is tisztának érezte. Az egész, 
füsttől és piszoktól megszürkült város csillogott, 
mintha minden ablakát s kövét megmosdatta 
volna valaki.

— Hová? Oda . . .  oda le most? — tiltakoztam, 
de Áron hirtelen elhatározással indult neki, s 
tán nem is hallotta, ment tovább, le a metró 
naptalan alvilágába. A jegypénztár előtt asszo
nyok, lányok, munkások, hivatalnokok, és az 
ember önkéntelen irigységgel nézett az iskolás
gyerekekre, kik havibérletük birtokában, tekin



tetre se méltatva a pénztárt, magasabb rendű, 
kiváltságos lényekként, könnyű lábbal tűntek el 
a megszámlálhatatlan lépcsők labirintusában, 
tompán visszhangzó nyirkos mélységekben. Áron 
az óráját, majd pedig a sorukra váró, előttünk 
álló utasokat nézte, s láttam s hallottam: türel
metlenségében fogát csikorgatja Arca kemény 
lett, mint aki harcba indul; ilyen elszánt annak 
az arca is, aki menekülésre szánta el magát. 
Amikor a pénztárhoz került, s végre kezében 
tartotta a két jegyet, megint — s nem tudom, 
már hányadszor — órájára nézett, majd akkora 
léptekkel, amilyenek még nála is meglepően 
hosszúak voltak, azt a lépcsőlejáratot választotta, 
hol a fémtáblán irányként a Gare de l’Est volt 
megjelölve.

Tegnap érkezett Párizsba, s már utazni akar? 
Mért jött — s mért határozta el, hogy máris újra 
útra kel? Tegnap még nyilván más tervei voltak, 
hiszen szobát bérelt a Hőtel des Étrangers-ban, 
s most úgy viselkedik, mint aki hanyatt-homlok 
menekül.

Féltem kérdezni. Amilyen kiszámíthatatlan, 
magyarázat helyett éppoly hirtelen elhatározás
sal, mint ahogy most Párizsnak, nekem is egy 
nyers mozdulattal búcsút talál mondani. Bár a 
földalatti villamos épp e reggeli órában olyan 
zsúfolt, hogy nemcsak mozdulni, de lélegezni is 
alig tud az ember, Áron mégis módját ejtette, 
hogy zsebéből előhúzza a reggeli újságot. Két 
karját a szorító embergyűrűből kiszabadítva, 
magasan az előtte állók feje fölé tartva újságját, 
olvasott.

Csak kiváló színészeknél láttam a mimikának 
ezt a sokféleségét, a hirtelenséget, mellyel egy 
arc kifejezést változtat. Egy csapásra a végtele
nül meztelen, feldúlt emberből csak egy igen 
figyelmes újságolvasó lett, egy ember, kinek 
minden gondolatát lekötik az újsághírek. Mintha



egy ruhadarabot, melynek az imént a belsejét 
mutatták, egy mozdulattal a sima oldalára fordí
tanának vissza. . .

Csakugyan a Gare de l’Esten hagytuk el a 
földalattit. Ott megváltotta jegyét, s megtud
tam, hogy több mint két óránk van még vonat
indulásig. Nem voltam benne biztos, hogy ör
vendve vagy sóhajtva közlá-e ezt a hírt. Az a 
gyanúm, hogy ő sem tudta; valószínűleg épp
annyira sokallta, mint amennyire kevesellte. 
Hangjában volt valami az olyan ember ijedtsé
géből, akinek már nem lehet visszafordulnia, a 
megdöbbenés, hogy láthatóan megvalósulóban a 
szándék, mert csakugyan itt van már a hely
színen, valóban meg fog történni, most már szinte 
magától, az, amit elhatározott: a hirtelen eluta
zás Párizsból.

Áron az átvirrasztott éjszaka után a fajtájabeli 
igénytelen emberek kíméletlenségével ült le az 
első, a pályaudvar peronján szemébe tűnő padra. 
Igaz, láttam — csak rá kellett nézni sárga arcára, 
mélyen ülő, kék karikás szemére —, a kimerült
ségnek azok a fokán volt, melyen az ember már 
nem érzi a fáradtságát sem. Ez az a kimerültség, 
melyben megtörténhetik az emberrel, hogy a 
részegséghez hasonló állapotban csupa élénkség, 
és egyszerre, egy mondat közepén, mintha tagló
val vágták volna fejbe, szemét, száját lezárja 
súlyával a hirtelen rá szálló álom.

— De ha több mint két óránk van is még 
vonatindulásig, mért kell akkor ezt az időt olyan 
kedélytelen helyen töltenünk, mint amilyen a 
vasúti pályaudvar peronja? — kérdeztem Áront, 
s mert, nem csupán az átvirrasztott éjszakától, 
magam is némileg ingerült voltam, vallomással 
folytattam. — Túl sokat vártam, túlontúl sokat 
vártam már hiába életemben, s talán ezért tesz 
betegggé minden pályaudvar. Indulásra és érke
zésre váróknak egyaránt fel van függesztve az



életük, nincsenek még és nincsenek mór a helyü
kön. Ki izgatottan, ki türelmesen, ki unottan, 
ki szívdobogva, mindenki csak készül, vár. Az 
egyetlen, ami lefoglalja a gondolatokat, az a 
kérdés, hogy meddig még, s a jelen csak akadály. 
Olyan állapot ez, melyből elsikkad maga az élet, 
a jelen. Pályaudvarra sose megyek másképp, 
mint úgy, hogy lehetőleg utolsó percben érkez
zem. A pályaudvarok légköre az ideiglenesség, 
s nekem ez maga az irtózat.

— Ez azért van így, mert ti, szépírók. . .  ó, 
bocsánat!. . .  mert te nem szereted, ha szemtől 
szembe kell nézned a valósággal. A vasútállo
más? — s Áron éles nevetés után látszatra a 
higgadt elbeszélés hangján folytatta: — Nekem 
imponálnak a muzulmánok, mert városaikban a 
temetőket nemhogy nem kerítik el, hanem hagy
ják az élők utcái közt terpeszkedni. Bent az 
utcák között egy-egy ilyen temető az alig térdig 
érő, turbános, fehér sírkövekkel olyan, mint 
valami birkanyáj, melynek a halál a pásztora. 
Te, úgy látszik, amellett vagy, hogy külön
kerítve s lehetőleg messze, a városon kívül 
legyen a temető. Természetesen, hogy ez így 
higiénikusabb, de az eredeti ok alighanem az, 
hogy futni szeretnél a saját „ideiglenességedé
nek, a halálnak a tudatától, sőt a halottaktól. 
Holott. . .

— Mi köze ennek ahhoz, hogy utálom a pálya
udvarok légkörét? — vágtam Áron szavába. 
Ingerelt a gúnyos árnyalat, melyet hangjában 
felfedezni véltem.

Áron megfogta a karom, s leültetett a padra 
maga mellé.

— Nem szereted a vasútállomást, pajtikám, 
mert brutálisan azt érezteti veled, amit úgyis 
érzel, de szeretnél nem érezni. Szeretnéd elfelej
teni, hogy te is, te is mindig vársz valamire, s 
mindig futsz valami elől. Az orrod alá dörgöli;



amit másutt, például a szobádban ülve, köny- 
nyebb elfelejteni. De megfeledkezni valamiről 
és megmásítani valamit, az kettő. Mindig úton 
vagy, akkor is, ha a szobád nem mozdul, ha nem 
is olyan, mint a vonat. Minden útban van, s a 
dialektika nem holmi tudományos tréfa, sajnos. 
És megérkezni — s megint felhangzott a különös, 
éles nevetése —, én vagyok rá a példa, meg
érkezni valahová annyit jelent, hogy új állomást 
találtál, elutazásra. Értjük mi egymást, pajti
kám — s behízelgő mosollyal tette kezét a 
vállamra. — No lám, valld be, egyebektől el
tekintve nem is olyan rossz itt. Van saját külön 
padunk, s ha így beérjük egymás képének látvá
nyával, mintha saját külön házunkban, vagy leg
alábbis személyes fülkénkben üldögélnénk . . .  S 
mért ne felejtsük el, hogy vonatra várunk?

Előttünk, mintegy válaszul, dübörögve buk
kant fel egy utazóbőröndökkel megrakott kézi
kocsi, s a hordár mellett, aki tolta, egész sereg 
ember; elöl férfiak, túlságosan vasaltak, túl jól 
öltözöttek ahhoz, hogy franciák legyenek, s kissé 
mögöttük, külön csoportban, hölgyek. Valami 
okból izgatottak és, különösen a hölgyek, nagyon 
hangosak voltak, gesztikulálva kiabáltak a hor
dár fülébe. Talán nem is kiabáltak oly nagyon, 
csak a hordár csendes nyugalma mellett hatott 
a hangjuk annyira lármásnak. Mögöttük újabb 
kézikocsi bőröndökkel, utasok, megint hordár, s 
minden lármát túlharsogva, mozdonyával, mintha 
egyenesen a mi padunknak tartana, félelmes 
méltósággal rohant be az állomásra egy vonat.

Áron nem hagyta magát. Átvetette két lábát 
a pádon, a világnak háttal, s arccal a fal felé 
fordulva, két alsókarját a pad támlájára tá
masztva, furfangos mosollyal, önelégülten kér
dezte:

— No, mit szólsz most? Hát nem a mi külön 
fülkénk ez itt? Lám, kövesd a példámat, és ha



következetesen nem nézel hátra, oly zavar
talanul beszélgethetünk, mint nagykövetek, akik 
értenek hozzá, hogy szép helyeket válasszanak 
ki megbeszéléseik színhelyéül. Mintha csak a 
Riviérán ülnénk, villánkban, nyitott ajtó mellett, 
s ami behallatszik hozzánk, az a tenger zúgása
— mondta, s aztán a fényes szemével rám nézve, 
hirtelen újra elborult arccal, lassan tette hozzá:
— Plágium ez is. Lizával ültem így egyszer egy 
vasútállomáson, háttal a sürgés-forgásnak. „Gon
dold, hogy tengerzúgás, és akkor nem fog 
zavarni” — mondta Liza. Hidd el, kérlek, hidd 
el, különös, szerfölött különös az, ha az ember 
minduntalan rajtakapja magát, hogy még az is 
csak emlék, amit gondol. Most is csak utóbb 
jutott eszembe, hogy őt ismétlem. Igazán külö
nös, szerfölött különös. Vagy nem? No, mondd!

Riadtan tágra nyitott, várakozó szemmel nézett 
rám. Kezdtem hozzászokni a hátunk mögött nem 
szűnő csoszogáshoz, lótás-futáshoz. Hangok 
összevisszasága egyhangú kísérő zúgássá vált, s 
a padtámlát Áron példájára karfának használva, 
még csak kényelmetlen se volt itt ülni. Pár perc 
után, s különösen, hogy Áron újból beszélni 
kezdett, arról is megfeledkeztem, hogy vonatra 
várunk.

Áron sietség nélkül, időnként pillanatokra el
hallgatva, valami olyan szabadjára eresztett 
lassúsággal beszélt, mintha ő is elfelejtené, hogy 
közben egyre közelebb jön Párizshoz a vonatja. 
Holott nyilván tudatában volt, hogy búcsúzik. 
Épp őtőle tudtam meg, hogy nemcsak tőlem, 
még valakitől búcsúzott. Ha nem pályaudvaron 
ülünk — a kicsit életen innen, kicsit életen túl- 
nak ebben a kőszénszagú mágikus izgalmában 
—, másutt tán képes se lett volna rá, hogy annyi 
mindenről beszéljen, mint itt, ha erőfeszítés 
árán is, de megtette.



— Nem tudom, nem tévedek-e, de úgy emlék
szem, hogy épp te voltál, aki egyszer igen 
érdekesen magyaráztad meg nekem, hogy min
den műfordítás szükségképpen kudarccal vég
ződő kísérlet. Homérosz csak egyféleképpen, 
csak a maga eredeti nyelvén, eredeti formájában 
önmaga, s arra akartál rábeszélni, hogy tanuljak 
görögül. Sajnos, erre sose volt alkalmam, de nem 
ez a fontos most. Mikor azt kérdeztem, mért gon
dolod, hogy egy hű fordítás nem adja vissza a 
lényeget, te azt felelted — s ez a fontos, erre jól 
emlékszem: „Valamit csak lényegileg visszaadni 
azt jelenti, hogy épp a lényeg sikkad el, mert az 
árnyalatok összeségén múlik a tünemények 
sajátos, egyszeri egyénisége.,, Nekem úgy tetszik, 
hogy a lényegesnek és az árnyalatoknak egy
máshoz való viszonyát illetően határozottan 
fején találtad a szöget. Bizonyíték rá, hogy most, 
visszagondolva arra, amit neked a boldogságról 
beszéltem, mellyel Liza ajándékozott meg engem, 
elégedetlen vagyok magammal, mintha hazud
tam volna. Nehéz beszélni, egyébként az ember 
nem is tudja, milyen nehéz. Mondd, kérlek, 
komolyan kérlek, mondd meg, vajon ha te meg
írsz valami müvet, az-e az érzésed, hogy sikerült 
valamit szóba foglalnod, vagy pedig csak az, 
hogy valamiről jól beszéltél? Nekem legalábbis 
most úgy tűnik, hogy a kettő közt óriási a 
különbség. Egyáltalán lehet-e valamit szóba 
foglalni, például egy nap vagy tizenöt év örö
meit, küzdelmeit, feszültségeit, szóba foglalni 
valamit, ami nappalok és éjszakák, percek hosz- 
szú, hosszú sorába volt befoglalva, ami könny és 
nevetés, hús és vér volt? Kezdek rájönni: az 
ember hazudik mindig, ha ahelyett, hogy szóba 
foglalna valamit, csak beszél valamiről, s mintha



árulást követne el azzal szemben, akiről beszél. 
Az a jó a zenében, hogy ott a közeg és az, amit 
kifejez, megbonthatatlanul egy. De mit tegyek 
én, aki még csak fütyülni sem tudok?

Mindezzel csak azt akarom mondani, hogy a 
magamfajta ember könnyen a szavak kelepcé
jébe kerül, ha bizonyos precizitással kellene 
személyes természetű élményeket tisztáznia. Ha 
például valami olyat mondtam, hogy boldog 
voltam, ostobaságot, épp akkora ostobaságot 
beszéltem, mintha az ellenkezőjét vagy azt állí
tottam volna, hogy tizenöt év minden éjszakáján 
nevettem álmomban. Nem lehet sok-sok ezer 
legkülönbözőbb felindulást, élményt, szorongást, 
bánatot, elragadtatást és eseménytelenséget 
valami egyénieden, túlságosan általános szóban 
összegezni, mintha számokról volna szó, miket 
közös nevezőre lehet hozni. A boldogság — akár 
a távoli múltba, akár a jövőbe vetíti az ember —, 
afféle mítosz. Ösztökélő vágyként él a lelkekben, 
nyilván szüksége van rá a biológiai, a históriai 
emberiségnek, de ettől függetlenül semmivel se 
reálisabb, mint Pán, a kecskelábú nagy isten, 
vagy Armida kertje és az incselkedő csalétkeket 
termő fantázia más hitregéi. Szép mese — de 
nem vagyok biztos benne, hogy szebb a valóság
nál. Könnyebbnek mindenesetre könnyebb.

Nem fogom meghamisítani a múltat azzal, 
hogy ráruházok egy boldogságot, mely legmé
lyebb meggyőződésem szerint teljesen önkényes 
és az élők világára egyáltalán nem alkalmazható 
terminológia. Amit azonban elmondhatok anél
kül, hogy életem utolsó tizenöt évének egyetlen 
órája is meghazudtolhatna: szerettem élni. Egy
szer se meginogva, egyszer se. Fájdalmai és 
veszélyei közepette is világos hálával szerettem 
az életemet. Hazugság, hogy az ember boldog 
lehet börtönben. De mért kellene boldognak 
lenni? A fontos, hogy se börtönben, se más fáj



dalomban, sose merüljön fel benned a kívánság 
megfutamodni, nem folytatni épp ezt az életedet. 
S nemcsak, hogy sohase kísértett ez a kívánság, 
hanem a legkülönbözőbb motívumok sokszor 
viharos hullámzásában is, mint valami hangos, 
fényes búgás, állandó alaphangként jelen ma
radt, kísértett, a legsötétebb órákban is élt 
bennem a halál.

Ez az az érzés, mondhatnám: ez az az állapot, 
magatartás, melynek még létezéséről sem volt 
sejtelmem, míg Liza úgy el nem árasztotta vele 
életem szürkeségét, hogy eggyé vált velem, mint 
ahogy egy velem a bőröm. A falat az ízét, a 
dolgok a színek tündöklését, a szemem a fényét 
s a szívem az erejét tőle kapta. Mit nem értesz? 
A hála a gazdagság iránt, mely egyre gazdagított, 
a hála az anyám iránt, akit nem érdemeltem 
meg, az utak iránt, melyeket bevándoroltam; 
hála Marx, Lenin, a könyvek, a barátságosan 
rám néző szemek iránt, a milliók iránt, akik 
ugyanazért haltak, halnak és élnek, amiért élnem 
szabad nekem is; hála a rettenetesen és csodála
tosan nagy múltú, lebírhatatlan emberiség iránt, 
és azért, hogy a földön munka folyik, és mezők 
vannak, és tengereken hajók, és városokat épí
tettek — és hogy néha úgy tűnik fel nekem, 
hogy még a zenét is meg tudom érteni, pedig 
eleinte, mikor Liza hangversenyekre kezdett 
vezetni, nem túlzók, úgy megijedtem, mint aki 
őserdőben érzi, hogy eltéved. . .

összevissza beszélek, de talán megérted: nem 
közömbösen és nem irigyen, hanem csodálkozva, 
mondhatnám áhítattal nézni arra a felmérhetet
len Egészre, melynek bár kínlódó, de mindig 
eleven részeként tudod, érzed magad — vagy 
sose közömbösen, sose irigyen, de mindig vágy- 
gyal a szemedben, és minden pórusodban sze
retni az ajándékot, melynek neve élet: ez az a 
hálás magatartás, melyről én beszélek. S az



embert, aki így résznek érzi magát, emészti a 
kívánság: mindenben részt venni, átfogni, min
den részletében ismerni, próbálni, élni az 
Egészet. Kíváncsiság nélkül nincs, nem volna 
ember az ember — árulta el nekem titkát az én 
bölcs rabbim. S én a titoknak végére jártam, s 
ha ma olyan szemmel nézne valaki énrám, 
valaki, aki olyan gyermek, mint voltam, akkor 
én azt mondanám neki: „Fiacskám, ne félj, az 
ember csupa kíváncsiság, csupa kívánság, ezért 
elválaszthatatlan tőle, ezért feltétele az emberi 
létnek a boldogtalanság. — S hozzáteszem: — Ez 
az, ami szép az emberben, de ez csak szép. Az 
emberben azonban az a legszebb, hogy míg azt 
hiszi, hogy a boldogságért harcol, valójában 
küzdelme eredményeképpen csak újabb maga
sabb rendű boldogtalansággal cseréli föl az 
előbbit. A gyomra éhsége helyett, ha majd ki
elégítette, a szívének s a szellemének újra fel
támadt éhsége fogja új gyötrelmekkel meg
ajándékozni.* ’

„Nem telik be a szem látással, és nem telik be 
a fül hallással” — és ezzel igazat mondott a 
prédikátor az ő könyvében. De nem igaz, amit 
állít, ezért „minden hiábavalóság” . Ha szem a 
látással, fül a hallással be tudna telni, akkor 
volna csaik hiábavalóság minden, mint ahogy nem 
volna harcolni se érdemes azért, hogy egy ezer
éves általános, ásító víkend korszaka következ
zék b e . . .

Forradalmároknál nem épp gyakori a férfi és 
nő viszonyának az az életre szóló formája, me
lyet a Liza és az én közösségem jelentett. A 
forradalmár életében a szerelem az életnek csak 
afféle mellékproduktumaként szokott szám jönni; 
az én esetemben azonban életem ideológiai 
pátosza össze van nőve ennek az életnek ero
tikus pátoszával; egymást táplálják, egy tüdő
vel lélegzenek. Egyszerre lepett meg az a meg



ismerés, hogy az élet élvezet, azzal a megisme
réssel, hogy az élet feladat. Lehet az ember 
ennél gazdagabb? De boldog? Senki sem okoz 
nekünk több és erősebb fájdalmat, mint éppen 
az, aki a legtöbb és legerősebb örömünknek is 
forrása. Egyszerre voltam a legboldogabb és a 
legboldogtal anabb.

Nem beszélek félre. Az idegeim ugyan kissé 
feszültek, nem tagadhatom, de a fejem világos. 
Tudom, az én tapasztalatom érthetetlen azoknak, 
akiknek a szerelem nem több, mint a cerebrális 
ember kirándulása az animális örömök ősi vilá
gába. Intermezzo, mint ahogy komoly ember is 
időnként játékosan kedvét leli benne, hogy 
valami ostobaságot kövessen el. De mert komoly 
ember, igyekszik elkerülni, hogy nagyobb jelen
tőséget tulajdonítson neki, mint más, az emberi 
élettel együtt járó inkonzekvenciáknak. Az ilyen 
ember mindig vagy „családot alapít” , s ezzel 
lekerül élete napirendjéről a szerelem, vagy 
pedig, ha nem, alkalomszerűen nomádként el
elkalandozik; ez azonban szintén nem változtat 
azon, hogy az, amit az életben komolyan vesz, 
az a munka, a családi vagy társadalmi kötelékek. 
Csak az életnek komolyan vett részével szemben 
szükséglete az embernek a folytonosság, áll
hatatosság.

Abban a környezetben, amelybe a Lizával való 
találkozásomig voltam bezárva, a szerelem nem
hogy nem komoly dolog, hanem egyáltalán nem 
szerepelhet az életben mint individuális tényező. 
Ifjak is, nők is általában a házassággal kezdik, 
s általában azzal be is fejezték szerelmi életü
ket. A gettó társadalmának struktúrája a csalá
dot olyan abszolút hatalommá teszi, annyira az 
életnek egyetlen lehetséges formájává, hogy kí
vüle csak vákuum van. A gettó általában csak a 
hitvesi szeretet formájában tud a szerelemről, s 
ennek az individuális szerelemhez annyi a köze,



mint a kötelesség, az erkölcsi pátosz, a domesz- 
tikált szelídség melegének a shakespeare-i ele
mentáris szenvedélyhez. Én, látod, ennek a 
gettónak vagyok a gyermeke, s tréfásan, ó, 
régen egyszer, maga Liza mondta nekem: „Alig 
túl a kamaszkoron, feleséget vettél, s ezzel be is 
fejezted tapasztalatszerzésed a szerelemről. 
Hátha nem is tudod, hogy mi a szerelem?” Em
lékszem a nevetésére. Ügy nevetett, hogy nedves 
és még csillogóbb lett a szeme. Talán neked is 
eszedbe jut velem szemben ez az ellenvetés. 
Olyan dolgokban, amiket nem tudok biztosan, 
könnyű elhitetni velem, hogy tévedek. S való
ban épp én, én, akinek szenvedélye a kíváncsi
ság, én, aki mióta eszem tudom, éhes voltam az 
életre, s éreztem — nem túlzók —, minden ha- 
szálamban éreztem a vágyat, hogy faljak, hab
zsoljak, én talán kevesebbet tudok a szerelemről, 
mint a szerelem nomádjai, s mint azok, kiknek 
számára a szerelem csak kirándulás az animális 
örömök ősi világába? Mindent, amit tudok, sze
retnék biztosan tudni. Olyan biztosan, hogy tűzbe 
merjem tenni érte a kezemet. Gondolkodtam 
tehát a kérdésen, mely csak tréfa akart lenni. 
És azt hiszem, hogy ez rá a felelet: ők sok min
dent tudhatnak, amit én nem tudok, de amit én 
tudok, azt ők nem tudhatják.

Mi az a különös, amit én tudok? Drága tudás, 
és körülbelül így foglalhatnám szóba: nem az 
örömök mennyiségén s nem a szenvedés hiányán, 
hanem azon múlik minden, hogy.. .  hadd fejez
zem ki magam képletesen: a szó ne legyen „Já
kob szava, és a kezek Ézsau kezei” , hanem az 
élet minden vonatkozásában, minden aktusod
ban, legkülönbözőbb megnyilvánulásaiban is 
egy legyen, ne tákolmány, hanem egy fából 
faragott egész. Ehhez képest minden más majd
nem mellékes. Ó, igen, tudom, elhiszem, hogy 
vannak, biztosan vannak könnyű boldogságok,



s eszem ágában sincs pálcát törni felettük. 
Annál kevésbé, mert a kevesek közül való 
vagyok, akik képtelenek rájuk; én soha még, 
egyszer se kóstoltam ízüket. Arról beszélek, amit 
én tudok, s ahogy én tudom. Arról a szerelemről, 
mely nem kirándulás, hanem állandó jelenlété
vel egy veled börtönben, meetingeken, illegális 
munkában, s még akkor is, ha könyv mellett 
ülsz; ébren és álmodban éppúgy jelen van, mint 
ereidben a véred. Ez a szerelem, még ha a leg
boldogabb is, akkor se jóllakott. Aki szeret, 
annak istennek kellene lennie, mindenhatónak, 
hogy boldogan szerethessen. De minthogy aki 
szent, az csak ember, senki nem érzi magát kol- 
dusabb szegénynek, mint az, aki szeret. Igen, 
vannak, biztosan vannak könnyű boldogságok, 
de vannak fájdalmak is, amiket semmiért a vilá
gon el nem cserélnék. Vannak szenvedéseim, 
melyeknek elmúlásával minden elmúlna.

Megijeszt azonban a gondolat, hogy félre
érthetnél. Hidd el, eszem ágában sincs, hogy a 
szenvedést dicsérjem, hanem az élet gazdagságát. 
Nem dicsérem, csak nem félek a szenvedéstől, 
mert nem félek az élettől, s ez az, amit a szere
lemtől, ezt is Lizától kaptam: örömön és bánaton 
túl az élet kimeríthetetlen gazdagságának az 
érzését.

Amit szeretek az életemben, az az, hogy egy 
fából van faragva, s nem lehet, nincs rá mód, 
hogy ne beszéljek mindenről, ha valamiről 
beszélek. Nincs pártmunkám és nincs szerelmem 
egymástól elválasztva. Látod, ugye igaz, hogy 
különösen az első időkben, a mi embereink 
mind egy kicsit értetlenül s némileg gyanakodva 
néztek a mi közösségünkre. S tán épp ezért 
éreztem, hogy rám hárul a feladat, igazolni a 
szerencsémet. Ez tett rá képessé, hogy elképzel
hetetlen erőfeszítés árán, aránylag rövid idő 
alatt megtanultam marxista módon tájékozódni



a politikai kérdésekben, sőt sikerült elérnem 
azt is, hogy a párt egyre komolyabb feladatokra 
ítéljen méltónak.

A húszas években Ausztriában a szocialisták 
hatalmas tömegszervezetei mellett a párt ma
roknyi kis csoportnak, jelentéktelen szektának 
látszott, valójában azonban még így is forradalmi 
ellenőrzést jelentett, s a szocialista miniszterek
nek többé-kevésbé számolniuk kellett vele. 
Ennél is fontosabb volt azonban, hogy ez a kis 
párt tette Bécset az illegális munka központjává, 
ahonnan Magyarország és a Balkán illegális 
mozgalmait kellett szervezni, anyaggal ellátni, 
segíteni és irányítani. S mikor a párt Pestre, 
Bukarestbe vagy Szalonikibe küldött, eleinte 
futárként, majd nemcsak ebben a minőségben, 
ez politikai fejlődésemnek is meg a Lizával való 
kapcsolatomnak is egy-egy újabb szakasza volt, 
mert mindent, azt is, amit nem lehetett együtt 
végeznünk, gondolatban együtt, egymás erejére 
számítva, közös életünket mind gazdagodóbb 
élettel gazdagítva, együtt tettük.

Bármit gondoltam, bármit láttam, bármit éltem 
át, úgy éltem át, hogy vártam, közölhessem, meg
oszthassam vele, s enyém csak azután lett, csak 
akkor, mikor már kettőnké, s nemcsak az enyém 
volt.

A bibliai könyvekben, Ádámtól kezdve — 
attól, hogy megismerte Évát —, valahányszor 
férfi és nő egyesül, következetesen visszatér a 
szó: megismerni. Mint tudod, az úgynevezett 
szent könyveket épp annyi joggal lehetne prüdé- 
riával vádolni, mint Frangois Rabelais-t; őrá 
különben szintén Liza hívta föl épp itt, Párizs
ban, a figyelmemet. A héber szó, mely a meg
ismerést fejezi ki, etimológiailag a kézből ered, 
azt is jelenti: kézbe venni, tapintani. Nem talá
lod, hogy ez nagyon érdekes? Én azonban csak 
azt akarom ezzel mondani, hogy — ez esetben



egyetértek a materialista bibliával. Szegény, 
fantáziátlan alábecsülése a testnek az a hiede
lem, hogy a gondolat, a szavak és a szem leg
nagyobb ereje is többet adhat, közelebb hozhat, 
megteremtheti azt a közelséget, amit a testi 
találkozás teremt. Nem fogod, nem fogod fel, 
nem fogod át egészében a nőt, akit szeretsz, 
amíg a kezed, a tested nem szabadította fel 
félelemtelen odaadásra, arra a szemérem félel
mét levető végső intimitásra, mely még a mez
telenséget is meztelenebbnek szeretné.

Neked nem tűnt fel? Most veszem észre, hogy 
csak arról beszélek, énnekem mit jelentett Liza. 
És Lizának én? Hát hadd mondjam meg: nem 
tudom. Érted? Nem tudom. Érted, mit jelent az, 
ha én mondom, hogy nem tudom? Űristen, mi
lyen nehéz az embernek megértetni magát! 
Bocsáss meg, nem a te hibád. Az embernek nem 
könnyebb saját magát megérteni. . .  Hallgass 
ide! Mindenki másról, akiről annyit tudnék, mint 
őróla, úgy érezném, hogy ismerem, hogy már 
jobban nem is lehet. De aki mindenki másnál 
több mint elég, az annál, akit szeretsz, kevesebb 
a kevésnél. Ádám nem ismeri Évát, míg nem 
hál vele — de miután „megismerte” , ráeszmél, 
hogy a nő, akinek testét testéhez szorította 
ismeretlenné vált a számára. Mit adunk egy
másnak? Az egymás iránti vágyat. S teljesülés, 
ha a vágyak egymásra ismervén, vágy vágyba 
hal. De a gyökerek. . .  a gyökér egy egész külön, 
messzi, kívülről megközelíthetetlen saját múlttal 
külön magányos magában marad. Kívánság és 
kíváncsiság odáig el nem ér. Fájdalmasan heves 
az ölelés, mert elérhetetlenek vagyunk egymás
nak. Ki elérhetetlenebb, mint az, akit még akkor 
is szeretnénk még szorosabban magunkhoz vonni, 
mikor két testünk között már semmi sincs, csak 
a vágy, melyben összetapadunk? Érted?



Magas homlokát apró, fénylő, sűrű verejték- 
csöppek borították el. Valószínűtlenül sápadt, 
megnyúlt arcán éles körvonalú piros foltok 
gyulladtak ki. Ügy tett, mintha a homlokát 
akarná keze fejével megtörölni, de félúton 
tétovázva állt meg, majd lehullt a karja. Be
hunyta szemét, mintha gondolkodna, hogy mit 
is akar. Így ült pillanatokig, majd hirtelen, mint 
aki feleszmél, tágra nyitotta szemét, s felém 
fordult, zavartan fodrozódó, futó mosollyal.

— Eh! — szólt fejét megrázva, s felállt. — 
Menjünk, jó?

Belémkarolt, és hogy most megint szembe 
találtam magam a fényes sínekkel, és a bolto
zatos pályaudvar lármája zsivajogva visszhang
zott körülöttünk, úgy voltam, mintha padunkkal 
s azzal, hogy már nem a fal felé, hanem ismét 
a tarka világ felé fordulunk, a magunk intim 
szobáját, védett fészkét hagytuk volna messze 
magunk mögött.

Áron azonban se látott, se hallott. Homlokát 
mély ráncokba szedve nézett maga elé, feje mé
lyen előrehajolt, s a háta még jobban meggör
nyedt. Egyszerre úgy megrándult karja a 
karomban, mint akit váratlanul erős áram
ütés ér.

— S ha mégis minden másképpen van? — 
szólalt meg, rám, de valójában a gondolatára 
meredve. — Ha minden másképpen van, s nem 
úgy, ahogy mondtam? — ismételte, s nem 
eresztve el karomat, húzott magával. — Ne áll
junk meg, sétáljunk! Sétálgassunk, fel-alá! 
Szóval, talán minden másképp van. Talán én 
is egy leszek azok közül, akik meghalnak anél
kül, hogy tudnák, anélkül, hogy megtudták 
volna, mi a szerelem. Meggyőződésem, hogy



milliókra rúg azoknak a száma, akik megöreged
nek anélkül, hogy valakit elragadtak volna a 
csúcsokig, hol leomlanak a fájdalmat a gyönyör
től különválasztó határok. Talán azok közül 
vagyok, akiknek megadatott, hogy ezt kapják, 
de nem adatott meg, hogy adni is tudják. Mert 
nem tudom, hogy mit tudtam adni, csak azt 
tudom, hogy én mennyit kaptam, s ez oly sok, 
oly tömérdek, hogy csak egy volna több: a biz
tonság, hogy megvan az én szerelmemnek is ez 
az ajándékozó hatalma. Mit ér egy meg nem 
osztott üdvösség? Ez persze nem jelenti azt, hogy 
a szerelem önzetlen. Ördögöt önzetlen! A lehe
tetlent akarja: üdvözíteni, akit szeret, de nem 
azért, mert csak az a fontos, hogy boldog legyen 
a párod, hanem mert az a fontos, hogy teáltalad 
legyen boldog, fgy van, igazán így . . .  s azért 
van így, mert nem bírod ki a gondolatot, hogy 
benne valami is nélküled legyen, hogy valamivel 
szemben is te külön, magadban, egyedül légy. 
Féltékeny vagy minden emlékére, melyben még 
nem voltál jelen, féltékeny nem azért, mert 
kételkedsz szerelme nagyságában — nem, olyan 
őrült nem vagyok —, hanem mert kevesled a 
saját szerelmed hatalmát, fáj, hogy — hadd 
mondjak valamit, ami őrülten hangzik —, hogy 
nem a lányod, hogy te lettél volna a gyermek
kora, az első játszótársa, első tanítója és . . .  
Egyszóval a szerelem nemhogy nem önzetlen, 
hanem inkább kannibáli. . .

Ez a fajta féltékenység az egyetlen, ami isme
rős nekem, de ez aztán ismerős. Nem ismer múl
tat, befejezettet, mint ahogy az nincs is. Mit más
tól kapsz, vagy mit mástól kaptál, nem ugyan
úgy egyformán a tied? S ez a féltékenység úgy 
érezteti veled a nélküled történt múltat, mint 
begyógyíthatatlan sebet. „Mit mástól kaptál, én 
vesztettem el” — mondtam egyszer Lizának, az 
egyetlen alkalommal, mikor rászántam magam,



hogy erről beszéljek. Egészen kannibál csak lé
lekben vagyok, tehát soha többet ez szóba nem 
került, de engem, különös módon, minden évvel, 
mennél teltebb, gazdagabb lett a közös életünk, 
annál többet foglalkoztatott, kínzott abszurd 
nosztalgiával az, ami előtte volt, ahol nem én 
voltam. . .  Ez az az átkozott kíváncsiság? Lehet, 
de ez esetben csakugyan átkozott, mert mind
örökre enyhülés nélkül marad. Aki engem ta
nított a csókra, annak azt a csókját sose fogom 
érezni, mellyel tanulta a csókot. Nem tőlem 
kapta karoló karját, s nem énnekem köszönte 
első asszonymosolyával a megismert titkot. Érts 
meg, fontos, hogy megértsed: gondolataimban, 
nosztalgiámban nincs jelentősége annak, akitől 
kapta — ezt a féltékenységet nem ismerem —, 
csak az fáj, hogy nem én adtam, s hogy a zt 
soha neki én adni nem tudom.

Hencegtem, hogy egész életem egy fából van 
faragva, de talán ezzel sincs úgy, ahogy mond
tam. S most a szerelemről tán csak azért beszé
lek ily sokat, mert csak az éhesek beszélnek so
kat a kosztról, a gazdagok csak eszik. Előtérben 
a pártmunka állt, minden mást ennek kellett 
alárendelni. Ennek jegyében talált rám Liza, 
ennek jegyében tartottam meg. Ha két meg
beszélés között akadt egy szabad órám, siettem 
Lizához, tíz meg tizenöt év után nem kevésbé 
lélekszakadva, mint együttlétünk első évében. 
De mikor végre nála voltam? A tanácskozásról 
számoltam be. melyről jöttem vagy melyre ké
szültem — vagy ő fogadott azzal, hogy vélemé
nyemet kérte mindenféle személyazonossági do
kumentumokról, amiknek a fabrikálása az ő 
dolga volt. És a csók, amivel üdvözölt, mikor 
jöttem, és az ölelés, mielőtt megint elváltunk — 
mint amikor futás közben megáll az ember, 
hogy lélegzetet vegyen, és máris rohan tovább. 
Ha nem voltam bezárva, akkor is úgy volt, mint



a börtönben, hogyha engedélyt kapott látogatá
somra: rácson keresztül láttam, hallottam. És ő 
— akárcsak azok a finom angol szövetek, amik 
nem gyürődnek — mindig formában, elpusztít- 
hatatlanul frissen. Hogy győztem volna erővel 
az ő ereje nélkül? Az erő, amit a szerelmünk, 
az ő szerelme adott, a szerelem maga a harcos 
akarat energiájává változott át. És a harc megint 
a szerelmet táplálta tartós, állandó feszültséggel. 
Mindág ütközetre, mindig menekülésre készen, 
szerelem és harcnak e szétbogozhatatlan egysé
géből soha szerelmünk vakációt nem kaphatott, 
hogy egyszer külön, csak magunknak, csak ma
gában legyen.

A börtöntől mindig nagyon féltem, mert a bör
tön azt jelenti, hogy soká kell várni, míg megint 
egyszer fejemmel aző vállán ébredek majd reg
gelre. De együtt, vele együtt a legrosszabb, a 
legnehezebb is könnyű, csodálatosan jó volt. Ta
lán azok közül a nagyon kevesek közül valók 
vagyunk ő és én, aki tudtak volna boldogok 
lenni — ha lehettek volna! Volt úgy, hogy lehet
tünk, voltunk szerelmi vakáción is, voltunk, s 
a színhely nem Tahiti, bár némileg á la cam- 
pagne volt. . .  Ez akkor történt, mikor idestova 
négy éve már, valahol a Balkánon a rendőrség, 
hál’ Istennek, teljes joggal, úgy találta, hogy 
számára nem kívánatos elemek vagyunk, bör
tönbe dugott, majd kísérettel vonatra rakott 
bennünket. Pontosan tíz napig voltunk úton. 
A rendőr, akivel útnak indultunk, csak pár ál
lomást utazott velünk, csak odáig, ahol megint 
volt börtön, melynek átadhatott. Ott másnap új 
rendőrt adtak mellénk, az megint csak a leg
közelebbi börtönállomásig kísért el, ott megint 
megálltunk, s reggel ismét új rendőrrel keltünk 
útra — s így ment nap nap után, míg a határ
hoz nem értünk. Rendőreink igyekeztek minél 
hamarabb visszatérni, lehetőleg még aznap, s



kis, falusi meg községi börtönöket is elég jó 
„vendégfogadó”-nak ítéltek számunkra, csak 
hogy ők minél hamarabb megint saját fészkük
ben ülhessenek asztalhoz. S jól tették, mert az 
ilyen kis helyeken nincs külön női zárka, s mi 
ily módon szépen, szorosan egymás mellett nyúj
tózhattunk a következő reggelig a priccseken.

Egy helyütt, már közel a határhoz, a községi 
börtön zárkájában mindössze hárman voltunk; 
rajtunk kívül csak egy nyurga fiatal cigány, 
világított a szeme fehérje meg a foga. Kezén- 
lábán nehéz vas, mert lovat lopott. Valahány
szor nyílt az ajtó, remegni kezdett, mint akit 
hideg lel, s ahogy a földön guggolt, igyekezett, 
amennyire a középkori nehéz láncok engedték, 
fejét a két térde közé rejteni. Akár a bakter, 
akár csendőr, akár rendőr nyitott be, egyik se 
mulasztotta el, hogy hajába ne markoljon, s úgy 
húzza föl a fejét, s vágjon vagy rúgjon csizmá
val a képébe. Ha temetésen valaki hangosan fü
tyülni kezdene, a gyászolók nem néznének rá 
másképp, mint a magántulajdon bosszúálló szel
lemeinek ez az áldozata nézett bennünket. Ak
kor vettük észre, hogy vidámak vagyunk. „Nász
út államköltségen,’ — mondta Liza, vagy, nem 
tudom, talán én mondtam. Biztos azonban, hogy 
mind a ketten így éreztünk.

Tessék, lám, túlságosan megkapod azt, amit 
akartál: beszélgetést, mely nem objektív eszme
csere, mint ami ellen találkozásunk elején tilta
koztál, hanem személyes szó. Túl személyes, túl 
sok a jóból, mi? őszintén hálás vagyok a türel
medért. S hogy valamit mégis profitálj, hátha 
profitálsz belőle mint szépíró, hallgasd meg egy 
ideámat. Az utóbbi időben sokszor gondoltam 
rá, milyen érdekes volna, ha két életrajzát le
hetne olvasni egy és ugyanazon embernek. Az 
egyik szokásos életrajz volna, az állna benne, 
amit az illető születésétől a haláláig élt, próbált,



végzett. A másik olyan, amilyet még nem írtak: 
ugyanarról az emberről szólna, szintén születésé
től haláláig, mindarról, ami lehetett volna és 
nem volt; a meg nem történt élete állna benne, 
az, amit elmulasztott, mindaz, ami faktummá 
nem vált, s ha vált volna, éppoly jellemző lett 
volna rá, mint az élet, amelyet de facto élt. 
Nem két, hanem harminckét effajta szokatlan 
életrajz is szólhatna egyazon emberről, ha egyik 
lehetőségéből indulva ki, egész életét ennek a 
lehetőségének a jegyében folytatta volna. Nem 
kétséges, hogy — kezdve a foglalkozáson, az 
élet legapróbb részletéig — mindenki egész se
reg lehetőségét mulasztja, tékozolja el vagy ál
dozza fel tudatosan azért, hogy a sok közül egyet 
valósággá tegyen. Mindenki a saját maga kisded 
énjeit öldöklő Heródes — megölt kisdedeink vére 
fizeti meg, hogy egy felnőjön, életben maradjon, 
így van, különös, de hidd el, csakugyan így van. 
Ha majd egyszer a mai osztálytársadalom helyét 
szabad emberi közösség foglalja el, az akkori em
ber tán úgy fog viszonylani a mi mai szegény
ségünkhöz, mint egy zenekar gazdagsága az egy- 
szólamú énekhez. . .  de addig, ma egyelőre erő
szakosan elnémított vagy elnémult, összetört 
hangszerek, sírok, saját sírjaink szegélyezik 
utunkat, ha van utunk. Lenin és az Apassionata 
— emlékszel rá, nem szabad hallgatnunk, úgy 
ellágyít, hogy mindenkit simogatni szeretnénk, 
holott ma nem szabad, holott ma az ököl van 
soron, így mondta, vallotta Lenin, s a feltétlenül 
szavahihető, boldogult Makszim Gorkij jegyezte 
fel ezt a kis, ezt a nagy példát. S valóban a harc 
mindig felmagasztalja és mindig önmegcsonkí- 
tóvá teszi az embert. Ez csakugyan így van. 
Eszerint a hős egyszerre több — és kevesebb is 
volna, mint a többi ember?

Én a hősiességet mindenesetre valami olyannak 
képzeltem, amit az ember összeszorított fogak-



kai, száz hajlamának s mindenekelőtt a biológiai 
félelmének dacos leküzdésével ér el; a hősiesség 
mind az önmagunkkal, mind az ellenséggel 
szemben tanúsított ellenállásunk eredménye. 
Talán te is olvastad, a mi sajtónk írta, hogy én 
hőstetteket követtem el a spanyolországi har
cokban. A lelkes üdvözlések, szinte ünnepelteté- 
sek közepette olyan kényelmetlenül éreztem ma
gam, mintha valami önkéntelen csalással idéz
tem volna elő ezt a lármát a nevem körül. Ha a 
hősiesség olyan pszichológiai folyamat eredmé
nye, amilyent én képzelek, akkor én csakugyan 
hős voltam, de a mai napig rajtam kívül senki 
se tudja, hogy miért. Te most majd megtudod. 
Mikor a Tajo partján tizenhatodmagammal a fe
hérek fogságába kerültem, mint mindenki, én is 
tisztában voltam vele, mi vár ránk. Semmit se 
kockáztattam tehát, mikor rábeszéltem a többie
ket, hogy próbáljunk megszökni. És véletlenül 
sikerült. Természetesen épp a legkalandosabb, a 
lég valószí nőtlenebb kombinációk segítségével. 
A sikert különösen látványossá tette, hogy mi 
foglyok fogolyként vezettünk magunkkal a mie
inkhez egy feketeinges olasz „tenenté”-t és zsák
mányként egy akkor kincset érő̂  fasiszta repülő
gépet. Van legalább tucat emlékem sikertelen 
vállalkozásokról, melyek sokkal nagyobb erő
feszítésembe, ha úgy tetszik, különb hősiességbe 
kerültek, mint ez, amely véletlenül szinte teátrá- 
lisan szerencsésen sikerült.

Minden tény egy-egy Himalája, mert nincs 
hatalom, mely meg nem történtté tehetné. Té
nyezővé válik a valóságok végtelen sorozatában. 
Ugyanakkor azonban minden tény buta, mint 
bármely előítélet, mint maga a tompa halál: nem 
lehet vele vitatkozni. A tények beszélnek, és 
nem az ember — s ha az én esetemben az ember 
beszélt volna, akkor kiderült, hogy nem a bra
vúros szökés volt a teljesítmény, hanem egy po



litikai szempontból abszolút érdektelen, tisztára 
kicsinyes, tisztára privát mellékkörülmény: az, 
hogy Liza nélkül menekültem, s tudtam, hogy 
tőlem egy óra távolságra egy másik kisebb nem
zetközi propaganda-csoporttal együtt el van 
vágva a mieinktől, s minden órában Jagues tá
bornok fasisztáinak a kezébe kerülhet.

Túloztak a hírek, hogy szökésünk alkalmával 
súlyosan megsebesültem. Egészben véve azon
ban csakugyan olyan állapotban voltam, hogy 
pihenni küldtek Párizsba. így kerültem először 
ebbe a megdöbbentő városba, mely olyan ki
meríthetetlenül sokrétű, hogy akármit mond is 
róla az ember, minden és mindennek az ellen
kezője is áll rá. Irigyeltem magamat, magamtól 
irigyeltem, mikor láttam, hogyan áll munkás- 
negyedek egy-egy utcasarkán négy ember, va
lamiféle takarónak egy-egy csücskét tartva, s 
minden arra haladó férfi, asszony, gyerek pénzt, 
néha egy-egy gyűrűt dob bele — Pour TEspagne 
républicaine, camarade, pour TEspagne! —, nem 
kollektív fegyelem jegyében, hanem egyenként, 
mindenki egyénien, az ügyhöz való személyes vi
szonya alapján, okosságból, szeretetből, hálából, 
a szolidaritásnak tudatában adott. Boldogító lett 
volna, ha nem irigyeltem volna magamtól, hogy 
csak én látom. Akor már tudtam, hogy Liza 
szerencsésen eljutott egy aránylag biztos helyre, 
a mieinkhez — de nem volt itt, nem volt mellet
tem. Mintha nem is Párizsban volnék, s mintha 
nem is én volnék az örök falánkul kíváncsi, ha
csak nem volt muszáj valahová mennem, ültem 
hotelszobámban, mint valami beteg állat a bar
langjában, Komikus, mi? Vagy ki se nevetsz? 
Az utcán véletlenül se álltam meg, hogy egy-egy 
utamba eső műemléket szemügyre vegyek — 
irigyeltem magamtól mindazt, amit a szemem 
birtokba vehetne — a magányos szemem.



Hanem ha már annyit beszélek, akkor most 
álljunk meg, s hadd meséljek neked el egyszer 
valami gyönyörűt is. Életem legszebb percéről 
van szó. Akkor tudtam meg, milyen az, ha csoda 
esik az emberrel. Rövid a történet. Fent a hotel
szobámban kezemben az újság, mely megint 
csak, mint hosszú évek óta mindennap, kudar
cokról, megint csak visszavonulásokról, veresé
gekről, ellenségeink örömtüzeiről és a mi vérünk 
hullásáról hoz híreket. Ismered azt a rossz szo
morúságot, mely voltaképp már nem is fáj, fájni 
se tud, csak mint valami nehéz kő nehezedik ben
ned az eleven élet helyén? Száraz tőle a nyel
ved, tőle fáradt a karod, és látásra resten ha
gyod, hogy elnehezedjék a szemed héja. Csak 
délután volt még, s én, ahogy voltam, felöltözve 
aludtam el az ágyamon. A hetek alatt, amiket 
egyedül töltöttem itt a szobában, mintha a tár
gyak, a falak, minden sarok magába szívta volna 
a magam rossz, állandó rossz szomorúságát. Av
val a gondolattal aludtam el, hogy tán már vi
szont se látom többé Lizát. Ezúttal is nehezen 
szántam rá magam, hogy felébredjek, tartóztat
tam a már tűnni akaró álmot, mert mint ez idő
ben mindig, még a teljes ébredés előtt megint 
annak a gondolatnak a súlyát éreztem, mely 
elől álomba meneküLtem: nincs itt, ő úgysincs itt. 
Az álmot azonban csak egy ideig lehet tartóz
tatni. Lassan nyitom ki a szemem, mint aki 
tudja, hogy nincs, nem vár rá látnivaló, és Liza 
áll előttem. Mond valamit, de fekszem mozdu
latlan, nem értem. Már percek óta volt ott, s 
hagyott tovább aludni. Szinte ijedten néztem a 
kipirult arcát, a mindig meglepő, fényesen ne
vető szemét. . .

Ó, ha egyszer minden lidércnyomásos fájdal
munkból felébredhetnénk, és így ébredhetnénk 
fel örömre! Fel kellene ébredni, fel kellene még 
egyszer így ébredni — és így nevetni, mint én



akkor: nevetni azon, hogy hinni tudtuk a re
ményről, hogy elveszhet. Ugye, jó volna?

De mondd, még most se nevetsz rajtam?

XIII.

Áron már mind kevésbé magyarázott, általá
nosságban mozgó fejtegetései is mindinkább csak 
személyes vallomások áttetsző álöltözetei voltak, 
s a tekintetében, ahogy időnként szinte meg
kapaszkodott a szememben valami nem tudom 
miféle feleletért, sajgott a gyámoltalanság. 
Minduntalan nagy lendülettel indult neki a pe
ronnak, hogy föl-alá járjunk, de pár lépés után 
cövekként újra megállt.

— Mondd, még most se nevetsz rajtam? — 
ismételte, s egy kínosan félénk mosoly viliózó 
nyugtalansággal keresett magának helyet el
ferdülő ajka szögletében.

Nyomasztó egyenlőtlenség, mikor az ember 
csak szemlélő, csak figyelmes hallgató ott, ahol 
valaki már a határon mozog, melyet különben 
csak a részegség ismer. De mert nem volt részeg, 
gyanakodva nézett rám. Áron, aki a fasiszta 
fogságból fasiszta repülőgépet zsákmányolva 
szökött meg, ebben a pillanatban mintha félt 
volna tőlem az embernek embertől való örök 
félelmével, melyet szeméremnek neveznek. Hogy 
segítsek rajta is és magamon is, méltatlankodva 
hárítottam el kérdését:

— Nevetni rajtad? A férfiölő harcok gyors 
lábú hőse, az isteni Achilles se átallott, még hozzá 
mindenki szeme láttára* sírni az ő Bríszéisz rab
lányáért — mondtam abban a reményben, hogy 
az ötlet felszabadító mosolyt vált ki nála.

Áron felütötte fejét, és gondolkodva szedte 
ráncba homlokát.



— Achilles? Bríszéisz? — s a hangja, melyen 
az idegen neveket utánam mondta, az emberé 
volt, akit mámorából kijózanított a hétköznapi 
gondra való hirtelen emlékezés. Ez a reflex- 
szerűen feltámadt lelkiismeret, ez a fajta naiv 
elkomolyodás egy pillanatra egészen a régi, 
utoljára hosszú évekkel ezelőtt látott Áront 
állította elém. — Képtelen vagyok eligazodni 
a klasszikus hitregék világában. Pedig Marx
nál s még Leninnél is sűrűn akad az ember hit
regei célzásokra. Sztálinnál kevésbé, de még 
nála is előfordul. Egy ízben például a II. inter- 
nacionálé Augiász-istálló j ának kitakarításáról 
beszél. Ez utóbbit már értem, de úgy látszik, 
arról végleg lemondhatok, hogy a klasszikus mű
veltség hiányát valaha is egészen pótolni tud
jam, bár Engels az Anti-Dühringben kifejezetten 
elengedhetetlennek tartja — s a tompa sóhajtás
ból, amit ez a megállapítása belőle kiváltott, azt 
hihette volna az ember, hogy ez a gond minden 
más bánatát kiszorította.

— Ne álljunk! — szólt azonban, hogy tekin
tete a nagy vasúti villanyórára esett. Megint 
belémkarolt. Hangja már újból azzal a fátyolos 
árnyalattal csendült, s a feje is megint, mint
egy önsúlya alatt, előrehajlott. — Menjünk, jár
junk fel-alá! Mit mondtál? Értem, a homéroszi 
eposz. . .  Nem változtat a tényen, hogy mi nem 
élünk se az antik hitregék, se Homérosz idejé
ben, és föltétlenül helyesebb volna, ha az ember, 
különösen egy pártmunkás, mint én, nem Achil- 
lesre emlékeztetne, hanem kizárólag feladataira 
összpontosítaná figyelmét. Épp ez az. . .  Csak 
azzal mentegethetem magamat, hogy életemben 
most történt először. Az a rossz, hogy nem hasz
nál semmit, amit gondolok, s nem azt teszem, 
amit helyesnek tartok, hanem amit muszáj. 
Hiába tudom, hogy nem szabadna ilyen mellé
kes, privát ügyekkel ennyit foglalkoznom. Mu



száj. Azért muszáj, mert a kínnak nincs esze. 
Mert az értelem úgy meg tud állni, mint egy 
óra, melynek eltörik a rúgó ja. Egyébként, hidd 
el, nem volt szándékom egész éjszakádat, sőt 
még e reggeli órákat is elrabolni tőled, s mikor 
elhatároztam, hogy beszélek veled, csak azt 
akartam elmondani, hogy mi történt velem, mi
kor Liza is megérkezett utánam Párizsba. Csak 
nem tudtam ezzel kezdeni. A kapitalizmusról 
lehet értekezni anélkül, hogy az ember az ős
kommunista gazdasági rendszert is szóvá tegye. 
Az ember, az élő ember azonban valami más; 
ha nem tévedek, az ő esetében feltétlenül vissza 
kell menni a múltba. Nem azért, mert a múlt 
út a jelen megértéséhez. Az élő embernek nincs 
is múltja, hanem mniden oly sűrűn nyüzsgő je
len, hogy el se fér . . .  Igen, el se fér! Nekem 
legalábbis néha úgy rémlik. Ez a feneség! Va
jon lesz-e egyszer a pszichológia olyan egzakt 
tudomány, mint a meglepetéseket kizáró mate
matika, hogy az ember a saját lelki mechaniz
musában olyan tudományos biztonsággal tájéko
zódjék, mint ahogy a marxizmus módszerével 
átlát társadalmi szerkezeteken és társadalmi 
összefüggéseken? Lehetséges-e ez, mit gondolsz7 
Lesz-e majd, s mikor?

— Ha majd a halál meghal. Előbb aligha — 
feleltem, mert ebben az esetben a tudományhívő 
Áron, úgy látszott, csakugyan válaszra várva 
intézte hozzám kérdését.

— Csakugyan azt hiszed, hogy a pszichológia 
sose lesz ilyen értelemben praktikus tudomány? 
— állt meg lassan Áron, s azzal a vallató naiv 
komolysággal nézett rám, amilyet csak gyermek 
szemében látni, mikor a felnőttet egy minden
tudóval téveszti össze. Csalódottan siklott le ró
lam tekintete, s már megint a messzeségbe né
zett.

— Liza végre megjött, és nemcsak magát, Pá



rizst is meghozta nekem, mert vele együtt, nem
csak magamnak, hanem neki is nézhettem. Kü
lönös, de csakugyan úgy van, hogy aki üres, 
abba nem fér bele semmi. Kell az életed bizo
nyos telítettségének érzése ahhoz, hogy be tudjál 
fogadni, hogy egyáltalán befogadóképes légy. 
A kövek, a legszebb kövek se voltak már egy
hangú emlékeztetői annak, hogy ö nincs itt; a 
világ már nem merült el egy mindent érzéket
lenül elnyelő hiányérzés feneketlen nihiljében. 
Most lett Párizs nekem is Párizsom. Akkor már 
elkezdődött a nyári évszak, és szemmel láthatóan 
nap nap után néptelenedett a város. Néptelene- 
dett és csendesedett, mert a gépkocsik is részt 
vesznek a nagy exodusban. Nap nap után hosszú 
órákat gyalogoltunk a hőségtől süppedő aszfalton, 
hogy birtokba vegyük utcáit, műemlékeit, park
jait és azt, amit ez esetben jogosan a város lelké
nek lehet nevezni. Ebben az évszakban csakugyan 
úgy érezheti az ember, még a legszegényebb 
ördög is, hogy egy birodalom hódítója. S ha más
kor is mosolygó méltósággal kedves itt a nép, 
ebben az évszakban mintha egy különleges intim 
szolidaritás alakulna ki azok között, akik nem 
mentek á la campagne; akiket a szegénységük 
akadályoz, hogy hűtlenek legyenek az ürességtől 
visszhangzó városhoz. Vagy talán, mint ahogy 
mi is, mások is inkább ráérnek ebben az évszak
ban. És utcán, kávéház teraszán, metrón, autó
buszban, parkokban, sőt forgalmas utca közepén 
is, mindenütt csókolózást látsz. Mintha ebben az 
évszakban még szabadabbnak éreznék magukat, 
vagy tán, hogy kárpótolják egymást az elérhe
tetlen tengerért és a hegyek megfizethetetlen 
húséért, még több a csókos pár, s mintha e csókos 
párok is még többet, még fáradhatatlanabbul 
csókolóznának, mint máskor. iCsak menjenek a 
nyaralók, azok, akik maradnak Párizsból a va
káció városát teremtik meg maguknak. Mint a



fürdőző Zsuzsannát a vének, ebben az évszak
ban meztelensége egész káprázatában lesheted 
meg Párizst. Mint fiatal lányok évezredekkel ez
előtt készült szobrai, ez a nagyon öreg város el- 
múlhatatlan ifjúságról beszél, ifjúságot lélegzik 
— fejtegette Áron olyan távolba néző szemmel, 
mintha nem ugyanebben a Párizsban, hanem va
lami reménytelenül magányos szirten állna, és 
egy rég elsüllyedt, hajdani Párizs levegőjét, szí
neit, fényes árnyait idézné fojtott, időnként 
majdhogy nem suttogóvá csukló hangon. S egy
szerre, megint azzal az átmenet nélküli, eruptív 
hirtelenséggel, mintha magát is meglepné, rá
támadt a kérdés:

— Mondd, te hogy eszméltél rá, hogy öreg
szel?

— Egész biztosan éppúgy, mint te, Áron, épp
úgy, mint mindenki — feleltem, s mosolyognom 
kellett heves várakozásán. — Az emberi élet leg
hosszabb és szubjektív szempontból legtartalma
sabb szakasza a gyermekkor, személyiségünk 
kialakulásának legdöntőbb élményei ezekre az 
évekre, mondhatnám századokra esnek, mert a 
legteltebben, leglassabban akkor múlik az idő. 
A legnehezebb, épp azért, mert olyan végtelen 
ideig ahhoz szoktunk, hogy a felnőttek nem mi 
vagyunk, a legnehezebb hozzászokni a gondolat
hoz, hogy mi is egyszerre úgy mozogjunk, be
széljünk, éljünk, mint a felnőttek. A többi aztán 
már állandóan fokozódó sebességgel magától 
adódik. Először leszoktatnak a „mint”-ről, már 
nem érezzük magunkat gyermek-létünk pers
pektívájából olyannak, mint a felnőttek, hanem 
kezdünk hozzászokni, hogy azok vagyunk, s mi
előtt még sikerülne egészen megszoknunk, észre
vesszük első őszülő hajszálainkat, és mint valami 
meglepő pikantériát, konstatáljuk, hogy olyanok 
vagyunk, mint az öregedők, és aztán hihetetlen 
gyorsan megint eltűnik az „olyan” és a „mint”



csodálkozása, és egyszerűen vagyunk, vagyunk 
öregek. . .  Nincs ennél egyszerűbb, drága Áron!

— Egyszerű, mint egy haslövés. A tények 
mindig egyszerűek — nevetett fel Áron. — A 
komplikáció csak a nyomukban következik. Épp 
ebben az ifjú Párizsban, épp nem sokkal Liza 
érkezése után ért az első éjszaka, mikor, míg 
Liza ott aludt mellettem, behúzott térdekkel, 
összetett kezére fektetett, álmában árnyéktala- 
nul gyermekivé enyhülő arcával, én álmatlanul 
meredve a lámpa fényébe, magamban komolyan 
számolni kezdtem az éveinket, hogy meddig tart
hat még, míg az öregség csak közeledő ellenség 
s nem beváltott fenyegetés lesz. Egyik legfur
csább éjszakám volt ez. Ügy számoltam meg
döbbenve az éveket, mint az éhes ember az 
utolsó pénzecskéjét a kocsma ajtaja előtt: mire 
futja még belőle? És az éhség olyan volt, mint 
valami pánik, erejétől kivert a hideg és a forró
ság egyszerre. Egy pillanatig haboztam, ne költ- 
sem-e fel Lizát, mert valami olyan érzésem volt, 
hogy nem szabad hagynom, hogy így gondta
lanul aludjon, fel kellene ráznom, hogy mene
küljünk, azonnal, futva, lélekszakadva. Komikus, 
mi? De ezzel még nem ért véget ez az ördöngös 
éjszaka.

Áron egy kis szünetet tartott.
— Spanyolországban láttam. Ha valaki meg

sebesült, az orvosok első dolga volt utánanézni, 
hogy bentmaradt-e a golyó, mert — mint mond
ták — általában veszedelmesebb, ha bentmarad 
a testben. Ez világos, könnyen felfogható, ugye? 
Ellenben, mondd, mit gondoljon az ember olyan 
sebesülésről, melyet az ember, akit ér, észre sem 
vesz, és évek, hosszú évek után egyszerre csak 
heves fájdalomra ébred? Azt akarom ezzel mon
dani, hogy sejtelmem se volt róla, legkevésbé 
se gondoltam, hogy csak egy karcolás is ért, mi
kor Liza hosszú, hosszú évekkel ezelőtt — me



gint egyszer rettenetesen örültem a rövid külön
válás után a viszontlátásnak — tréfás-boldogan 
kérdezte, mért ragaszkodom én annyira épp 
őhozzá. Akkor mondta nekem azt a kamaszkor
ról s a feleségről, akivel be is fejeztem szerelmi 
tapasztalataim szerzését; meg azt, hogy hátha 
nem is tudom, mi a szerelem. Akkor vele nevet
tem, a boldogságtól, hogy újra látom, foghatom, 
és a szavak csak a nevetése muzsikáját jelen
tették, s azt, hogy a szeme a nevetéstől nedves 
és még csillogóbb lett. És a hosszú, kettőnk közös 
életével dúsan telt évek után, szinte geológiai 
rétegek alatt, a mélyben valami fájni, lüktetni 
kezd. Mint húsban az idegen test, úgy akadtak 
fenn ott bent valahol a súlytalanul elhangzó 
szavak. S mint ahogy alig tizenhárom éves fej
jel Eszter könyvének pár mondatánál, úgy áll
tam meg most, elakadt lélegzettel, Liza pár sza
vánál. Csakhogy már nem tizenhárom éves fej
jel, hanem közelebb a negyvenhez, mint a har
minchoz. Eddig úgy éltem, hogy nem tudtam a 
sebemről, de ettől az éjszakától kezdve többé 
nem felejtettem el, mi a sebem, mely mindörökre 
enyhülés nélkül marad, örült vagy, mondtam 
magamnak. Hát nem szeret? Hát lehet jobban, 
feltétlenebbül szeretni, mint ő téged? Tudom, 
nem lehet, de mégis van valami, amit sose fo
gok megtudni: azt, amit nem tőlem kapott, s 
amit én vesztettem el, mert mástól kapta. S mint 
ahogy én most először ülök az ágyban, noha mel
lette, mégis egyedül, s úgy meredek rá, mintha 
a gyermekien megenyhült arcáról, mint egy ide
gen jelírásból, szöveget kellene kiolvasnom — 
úgy van neki is egy számomra mindörökre át- 
élhetetlen, nem rám tartozó, velem soha meg 
nem osztható első, legelső öröme. Ismerem-e, 
egyáltalán ismerem-e őt? Kimondhatatlan, hogy 
néha milyen egyedül érezheti magát az ember 
csupán egy rászakadó gondolat hatása alatt.



— Nézegetted-e te is a könyveket az Odéon 
árkádjai alatt? — kérdezte egyszerre csak élén
ken, szinte vidáman, mint aki végre s csak most 
talál rá a melódiára, mely után már régóta ku
tat emlékezetében. — Nyáron, különösen nyáron 
jó ottan. Mikor már a Szajna-parti könyvárusok 
színes polcai is koporsókká váltak leeresztett 
födelükkel, komor lakatjukkal, s még a Quartier 
Latin könyvesboltjai is csak a cégtáblájukat 
hagyták szabadon a néző szemének, mint valami 
elmúlt élet sírfeliratát, az Odéon árkádjainak 
kellemes hűvösében tovább is hívógatóan bur
jánzott a könyvek kitárt élete. Minthogy alig 
pár percre volt tőle a szállodánk — akkor is a 
Hőtel des Étrangers-ban laktunk —, ebben az 
évszakban mindennapos látogatói lettünk az 
Odéon árkádjainak.

— Bármily mozgalmas legyen is egy élet — 
folytatta Áron —, vannak bizonyos emberek, 
akikkel sose jutna eszünkbe szóba állni, bizo
nyos fajta lakások, amikbe sose fogjuk a lábun
kat betenni. Van ezer és százezer olyan könyv, 
amelyet soha meg nem vennénk, semmiféle 
könyvtárban soha olvasásra nem kérnénk, és 
épp ezek azok a könyvek, amiket előszeretettel 
vettem kézbe, tíz vagy két percre, hála annak a 
párizsi szokásnak, mely megengedi, hogy az 
ember kedvére barangoljon a könyvesbolt polcai 
közt. Ügy voltam az efféle összevissza olvasás
sal, mint gyerekkoromban a rejtélyes idegenek 
házával, mikor mindig szerettem volna nagyra 
nőni, mint egy tüzoltólétra, hogy bepillanthas
sak megfoghatatlan életük rejtekeibe, a szobá
ikba. És most ki se kellett nyújtóznom, itt sora
kozott előttem, tekintetemre várva, számtalan 
ablak. Még annak is megvolt a varázsa, hogy a 
fölvágatlan könyveknek csak szétnyíló lapjaikat 
szabad olvasni; mint két villamosmegálló közt 
kötött ismertség, mely után az az érzés marad



benned: ha folytatása lenne, tán barátok lehet
nétek. Rengeteg rossz könyvet is megismertem, 
és erről is volna sok mesélnivalóm, mert ha a 
rossz könyvek, főképpen a belletrisztikában, 
sajnos a legtöbb esetben az összetévesztésig ha
sonlítanak egymáshoz, akad köztük sok olyan, 
mely gyámoltalanságában szinte megható. De a 
legfőbb élvezetünk az volt, hogy amint Liza vagy 
én valami zsákmányra találtunk, mindjárt siet
tünk egymáshoz, hogy a másik is élvezze. Néha 
épp ezért ott a könyvek között valami olyan 
izgalom töltött el bennünket, mely hasonlított 
a vadászoknak ahhoz a szenvedélyes feszültsé
géhez, amit egy művében az egyébként sajná
latosan reakciós gróf Tolsztoj Leó mesterien 
ecsetel. Mindezeknek előrebocsátása után ma 
már meg kell vallanom, lehetségesnek tartom, 
hogy azért is jártam nap nap után épp oda, 
mert tán kezdettől fogva kellemes volt nekem 
annak a fiatal lánynak a jelenléte, aki sajátsá
gos magányosságban, lélekszerű nesztelenséggel 
itt az árkádok alatt nem annyira elárusító, mint 
inkább a könyvek őrének szerepében, sokáig úgy 
tett, hogy nem is tudtam, egyáltalán észrevett-e 
már bennünket, vagy sem.

Ebben azonban nem lett volna semmi rend
kívüli. Ha életem minden mozgalmas változatos
sága közepette a házasságom megmaradt idill- 
nek, s egyetlennek és véglegesnek, ez nem holmi 
elvből, nem abból a gyáva hűségből következett, 
mely az élet megcsonkítását az erkölcs címkéjé
vel álcázza.

Már gyerekkoromban, mint meséltem, minden 
nőre kíváncsi voltam. A szerelmet, a női test s 
az örömök elámító gazdagságának megismerését 
Lizától kaptam. S ez az új megismerés — hogy 
is lehetne másképp! — új fénnyel ragyogott be, 
még kívánatosabbá tett mindent, ami száj, szem, 
hang, test, illat, élet. Mióta szabad lett Lizát



szeretnem, szerelmes lettem minden nőbe, s nem 
beszélek csak a múltról. Az anyámon kezdve, 
minden nőben, egyikben mélyebben, másikban 
kevésbé mélyen betemetve, van valami, ami 
engem meghat, valami sejtelmes és rejtelmes, 
valami, ami többet tud, többet érez, mást, mint 
a férfi. Abszolút meggyőződésem, hogy ha egy 
majdan minden társadalmi és állami béklyóból 
felszabadult emberiségnek még szüksége volna 
istenre, az isten újra nőnemű lenne, mint ahogy 
efelé tart a mindentudó Leonardo da Vincinek 
a sajnos fasiszta Olaszországba zárt csodálatos 
Keresztelő Szent Jánosa is, melyet eddig sajnos 
csak reprodukcióban bámulhattam m eg. . .  H* 
azt mondom, minden nőbe szerelmes lettem, 
mert egy asszonyt s csak egyet szerettem, ez 
nekem nem látszik ellentmondásnak, hanem sza
bálynak. Minden kellem, inger és vágy — akár
csak minden bánat — őt idézi, reá emlékeztet, 
utána sajogtatja a karomat. Ami rajta kívül, 
odakint ezerféle s ezerfelé hívás, ígéret, csábí
tás, az az ő egyetlen ölelésében elért betelje
sülés. Mint nyáj az akolban, úgy talált ezer, po
ros úton érkező vágyam mindennap s mind az 
ezer együtt az egy asszonyban válaszos otthonra.

De folytatom, s a fiatal leánnyal kell folytat
nom. Már tán tíz vagy még több napja, hogy 
mindennapos és egyáltalán nem futó vendégek 
voltunk nála. Rajtunk kívül senkit ott nem lát
tam, se vevőt, se olvasót, és még se mutatott 
semmi szándékot, hogy velünk barátkozzék. 
Nemhogy a hangját nem hallottam, még moso
lyogni se láttam. Még azt a semmitmondó mo
solyt se, melyet mindenütt, de különösen Pá
rizsban rutinos bőkezűséggel, szinte hivatalból 
szórnak rád női lények. S ha jöttünk, ha men
tünk, köszöntésünket illedelmesen viszonozta, 
de olyannyira csöppet se mosolygott, hogy az 
már Berlinben is udvariatlanságszámba ment



volna. Annak a Párizsnak kellős közepén, hol a 
legszürkébb kő is valami nevelő csillogást kap, 
a lágyan kék égtől, ez a lány a nyakig begom
bolt, hosszú, fekete klott munkakabátjában úgy 
húzódott meg az árkádok homályában, mint aki 
hangtalan remeteségbe akar elveszni. Elrejtőzött, 
és mindent elrejtett, mintha sokallta volna a te
ret is, melyet alig középtermetű, inkább kicsi, 
sovány alakjával elfoglalt. Többnyire valamelyik 
sarokba húzódott be, de akárhogy próbált is 
észrevétlenné válni, messziről elárulta a kovács
műhelyben izzó vas féktelen színével világító 
haja. . .  Könyv fölé hajolva álltam, s akárhány
szor, ha csak felpillantottam, azonnal ez a min
den gondos lefésüléssel dacoló izzó szőkeség lán
golt a szemembe. S mint a haját, úgy nem rejt
hette el a minden mozdulatából, sőt a mozdulat
lanságából is kisugárzó ifjúságát. Ez az ifjúság 
úgy megcsapott, mint ahogy az embert nagy
város közepén egyszerre meglepi egy eltévedt 
szellő vagy illat, és tudja: ez a tavaszé.

— Tetszik neked? — kérdezte Liza.
— Igen — mondtam. — Csak azt nem szere

tem benne, hogy olyan egyenesen, túlzottan 
egyenesen áll. És azt hiszem, hogy nem is olyan 
vékony az ajka, mint látszik, csak nagyon szo
rosan, energikusan szorítja össze.

— Épp ellenkezőleg — vélte Liza riadtan, 
mint aki még a lélegzetét is visszatartja.

Egy napon azonban, mikor a könyvek közt 
való szokásos kalandozás után menni akartunk, 
az idegen lány azzal a sietséggel, mely utolsó 
pillanatban megérett elhatározást árul el, felénk 
tartott. Ügy állt meg előttünk, majdnem kato
nás, groteszk merevséggel, mint akinek hivatal
ból kell valami üzenetet átadnia. Hogy másnap 
ne fáradjunk ide, mert itt is lakat alá kerülnek 
majd a könyvek; s még hozzátette, szintén tár



gyilagosan és mintha mentegetnie kellene magát: 
— Csak ezt akartam mondani.

Amint kinyitotta száját, nyilvánvalóvá vált, 
hogy szintén külföldi. Engem váratlanul ért az, 
hogy a hangját hallom; valahogy kezdtem már 
hozzászokni, hogy mint valami képet nézzem, 
mely hozzátartozik az árkádok könyveinek vilá
gához. Tudod, milyen lassú a felfogásom — nem 
tudtam hamarjában mit szólni. Megtörténhetett 
volna, hogy ő, csakugyan, mint valami iskolás
lány, aki felmondta leckéjét, megfordul és 
viszsamegy a helyére. Liza azonban vissza
tartotta. A leány gyorsan felelt a kérdésre: 
„Nem fizetődik ki a cégnek, hogy ebben az év
szakban alkalmazottat tartson itt a könyvek
nél.”

Csak kisegítőnek alkalmazták, s így most ő 
is vakációra megy, valami proletár gyermek
nyaraltatási akcióban, nem messze Párizstól. 
Felügyelni fog a gyerekekre. Három hétre megy. 
Minden szaváért külön kellett kérni, és egyene
sen, hihetetlenül egyenesen állt előttünk, mint 
valami. . .  igen, mint valami gyertya, égő hajával 
és könnyen piruló fehér arcával. És minden 
mondata után olyan volt az ajka, mint egy piros, 
feszülő fonál. És öt perc alatt legalább három
szor mondta: „De én csak zavarom magukat” — 
és mindig újra menni akart. Megfogtam a kezét:

„De ha most elmegy, akkor legalábbis el kel
lene búcsúznunk.”

Máig se értem, mi történt velem. A szeme — 
melyről az ókori műveltségben jártas Liza 
„ökörszemünek” nevezte el, mondván, hogy 
csak most érti meg az antik jel^ő találó szép
ségét —, a nagy, sárgás fényű szeme csodál
kozva, ijedten meredt rám. Ráeszméltem, hogy 
úgy beszélek, mintha régi ismerősök volnánk. 
Ne nemcsak hogy úgy beszéltem. Már holnap 
csak sivár pusztaság lesz itt az árkádok alatt,



egyik napról a másikra? Láttam egyszer, pálya
udvaron, a férfi már a vonatfülke ablakában, 
a nő pedig, aki kikísérte, a peronon. Beszélget
tek, gyakorlati, felesleges technikai dolgokról, 
s mint ahogy pályaudvaron az már történni 
szokott, mind a ketten önkéntelenül arra várva, 
hogy a meddő ácsorgásnak a vonat indulása 
mielőbb véget vessen, hisz úgyse lehet így 
semmi értelmeset egymásnak mondani. Amikor 
azonban végre elindult, és mindjárt nagyon 
nekiindult, rohanni kezdett a vonat, mintha 
valami váratlan esemény következett volna be, 
mintha csak most, hogy bekövetkezett, eszmélne 
rá, hogy mi az, egyedül maradni, ha a másik 
elutazik: a nő futni kezdett, futni a vonat mel
lett, a vonat után, sokáig, s csak akkor állt meg, 
lihegve, mikor a vonat egy távoli kanyarban 
befordult, hogy végleg eltűnjön. . .  Most egy
szerre engem támadt meg valami ehhez hasonló 
ijedelem. Mintha tőlem menne el, mintha gond
talanul tőlem akarna elszakadni valami, amiről 
most tudtam meg, hogy hozzám nőtt.

— Legalábbis hogy elbúcsúzzunk — ismétel
tem, és még mindig fogtam hűvös érintésű, meg
merevedett kezét.

Liza is meglepődhetett, de nem annyira, mint 
az idegen lány; Liza és köztem ugyanis nap nap 
után szóba került ez a közös, ismeretlen ismerő
sünk. Együtt találgattuk, miféle lehet, mert Liza 
se tudott érdeklődés nélkül nap nap után órákat 
egy födél alatt tölteni valakivel, különösen, ha 
az még külön is szemet szúr. De nem ez a 
magyarázata annak, hogy Liza, kitalálva gondo
latomat, meghívta estére.

Munkánk természetéből következően időnként 
oly sok emberrel kellett érintkeznünk, hogy már 
évek óta, ahol csak lehetett, kitértünk az újabb 
ismeretségek elől. Elég társaság voltunk egy
másnak, s a párizsi élet egyik varázsa épp az



volt, hogy sokat lehettünk zavartalanul együtt. 
Ha Lizának nem is jutott volna eszébe meghívni 
az idegen leányt, semmi esetre se akarhatta meg
sérteni azzal, hogy ő hallgat, ha én hívom.

— De mért hozzánk, a hotelszobánkba hívtad 
meg, mért nem kávéházba? — kérdeztem, mikor 
egyedül maradtunk.

Mert ezt is meg kell mondanom: amint egyedül 
maradtunk, sajnálni kezdtem, hogy ez este nem 
mehetünk, mint szoktunk, kettesben kószálni.

— Ahol két ember él együtt, az mégis otthon 
— válaszolta Liza —, s ne csináljon az ember 
semmit se félig. Hadd jöjjön akkor már csak
ugyan hozzánk.

Igazán semmi otthonszerű, semmi személyes 
jellege se volt ennek a mi hotelszobánknak. A 
miénk csak két koffer volt benne. Akkor nem 
tudtam, hogy még egy ilyen hotelszoba is, ahol 
huzamosan él az a harmadik valami, ami két 
embernek a viszonya, az már nem üres hotel
szoba. Most már, tegnap óta, tudom. Mikor 
tegnap megérkeztem, a patronne, hogy meg
mutassa, mily jól emlékszik ránk, csupa kedves
ségből ugyanezt a szobát, „a régi szobánkat” adta 
nekem. Nem találkoztam volna veled, ha ki
bírtam volna ebben a szobában. Nem bírtam ki. 
Hihetetlen, milyen tele lehet egy ilyen szoba! 
Hihetetlen, hogy milyen üres lehet, ami olyan 
tele volt! Annyi minden hihetetlen. . .  De várj!

Az idegen lány pontos volt, s ahogy megállt az 
ajtóban — ezúttal láttam először „civilben” —, 
fehér nyári ruhában, mint valami iskoláslány; 
ahogy állt karcsún, vékony, vékony, befelé 
fordult, összeszorított ajakkal, zavartan, s még 
egyenesebben, mint az árkádok alatt, emlék
szem, az a lehetetlen gondolatom támadt, hogy 
derékban ketté lehetne törni, s tán még csak 
nem is védekezne. Ördög tudja, honnan támad
nak ilyen gondolatok. Ilyen egészen őrült és



közben, közben. . .  találó gondolatok. Eltörni 
valakit, aki él? Honnan támad ilyen gondolat? 
Vajon te meg tudod magyarázni?

Felelet helyett, minthogy Áron hirtelen a 
karomba kapaszkodott, s ezúttal azért, hogy 
megfogózkodjék, azt mondtam:

— Kimerültnek látszol — és bevezettem a 
pályaudvari étterembe. Pár percig szó nélkül 
ültünk a fehéren terített asztalnál egy-egy pohár 
konyak mellett. Áron az óráját nézte.

— Helyesebb volna, ha nem utaznál el ebben 
az állapotban. Halaszd el egy nappal. . .

Áron a fejét rázta.
— Nem érted. Nem értheted. Nem marad

hatok.
S hogy biztos legyen, kissé imbolygó léptekkel 

odament a pincérhez, s megkérte, figyelmeztesse 
majd idejében, ha be kell szállni.

XIV.

— Azon az estén, ott a mi hotelszobánkban 
— kezdte újra Áron; fejét két hosszú keze közé 
szorítva könyökölt az asztalra, és a szavak lassan 
váltak le ajkáról, mintha külön-külön kellene 
letörnie őket —, azzal kezdődött, s ha jól meg
gondolom, nem egészen, de majdnem azzal is 
végződött az egész. Majdnem. De mindenesetre 
azzal kezdődött, és a kezdet mindjárt több mint 
puszta kezdet. Már a kis sütemények is elfogy
tak, melyeket ez estére a sarki Sálon de thében 
vásárolt Liza, s a társalkodás még mindig nem 
akart megindulni. Már-már úgy látszott, hogy 
ez is azok közül az előre megrendezett össze
jövetelek közül való lesz, amik, ellentétben a 
véletlen által rögtönzött találkozásokkal, meg
csalják a legjobb szándékokat is. Ökörszemű a 
kisujját se mozdította, hogy segítsen, sőt mintha



csak bizonyítani akarta volna: látjátok, előre 
megmondtam, hogy nem érdemes engemet meg
hívni, látjátok, velem semmi okosat se lehet 
kezdeni, látjátok, s most majd elhiszitek, hogy 
közönségesen unalmas vagyok; megjártátok 
velem, úgy kell nektek.

Nem tudom elmondani, hogy Liza ez este a 
kedvességnek és vidámságnak micsoda tűzijáté
kát produkálta. Mint valami kölyöklány, aki 
valami mogorva fösvénytől kegyet, ajándékot 
akar kicsalni, fecsegett, bolondozott, hízelgett. 
Vajon csak azért tette, hogy Ökörszemű össze
szorított, vékony ajka mögül egy-egy pillanatra 
megengesztelődötten villanjon fel az éles fogak 
meglepő fehérsége? Ma már kérdem, hogy nem 
volt-e túl vidám ahhoz, hogy csakugyan vidám
ságról lehessen beszélni. „Ne csináljon az ember 
semmit se félig” — mondta nekem kurtán, 
jelentőségteljesen, s ahogy ma nekem rémlik: 
rendreutasító türelmetlenséggel, mikor meg
kérdeztem, hogy mért invitálta szobánkba a 
fiatal lányt. A sorsot akarta kihívni? Lizát más 
vonatkozásban is mindig türelmetlenné tette a 
veszélynek sejtése, holott az ilyesmi másokat óva
tosságra késztet. Türelmetlenségből ő vakmerővé 
válik. Ha feltámad benne a gyanú, hogy félnie 
kell valamitől, a gondolat, hogy ő valami elől 
elbújhatna, fellázítja büszkeségét. Ha hinne a 
félelmes ördögben, feltétlenül randevút adna 
neki.

Egy bizonyos: Liza, tudatosan vagy nem, de 
sokkal előbb sejtette, hogy mi történt velem, 
mint én magam észrevettem. Megint csak ismé
telnem kell: a nők többet látnak, s főleg hama
rabb látnak meg valamit, mint mi. Én akkor 
hihetetlen bután csak gyönyörködtem abban, 
ami a hotelszobánkban történt, és ha már előbb 
nem esett volna meg velem, ez este biztosan 
beleszerettem volna Lizába. Több mint tizenöt



évvel azelőtt hasonlóan elhagyatott, hasonlóan 
magányos lényként álltam Bécsben, mint ez a 
riadt felkiáltójel, ez az idegen lány itt Párizsban, 
és akárcsak ő, én éppilyen nagy, ijedt tisztelettel 
néztem a világos, megfoghatatlanul gazdag, való- 
színűtlenül sugárzó tüneményre, aki Liza volt. 
Didergő ifjúságomat, tizenöt év előtti magamat 
láttam magam előtt, és magam előtt láttam, 
viszontláttam azt a Lizát, aki berzenkedve küzd a 
megbénító, elhaló tisztelet ellen. „Űristen, csak ne 
szoborrá, csak ne szentképpé válni!” — csendült 
tizenöt év távlatából a fülembe a hangja. Mióta 
csak ismerem, sose bírta ki, ha valaki őt pdedesz- 
tálra helyezte, felnézett rá, „mintha valami szél
hámos volnék” — s telhetetlenül, valósággal 
udvarolni tudott érte, hogy meleg szemmel néz
zenek rá. Azt hittem, hogy megint csak ez az, 
amit keres . . .  Sose ilyen összevisszaságot szívben 
és fejben! Én voltam Ökörszemü; ez este úgy 
megértettem, úgy vele éreztem, oly közel voltam 
hozzá, mint ahogy az ember csak magához tud 
közel lenni — és Lizát, Lizát úgy élveztem, úgy 
rajongtam érte, mintha én állnék Ökörszemű 
helyén, s az élet nagy hidegében én kapnám Liza 
melegségét, kapnám az ő szájából, újra az ő 
kezéből a bátorságot, a reményt, a világot, 
magamat.

Mit tisztelt rajtunk az idegen lány? Hisz mit 
sem tudhatott rólunk. Azt hiszem: a kivételes, 
szembeszökő boldogságunkat tisztelte. Valaki, 
akinek senkije, semmije, és szemtanú, nézője, 
sej tője, mi minden lehet két ember egymásnak. 
Látta, mint jár mindennap egy nagyon komoly, 
már nem is egész fiatal házaspár az ő árkádjai 
alá — mind a kettő nagyon komoly, de azért 
fogják egymás kezét, és néha lóbálják is, mint 
az iskolásgyerekek —, s valami magasabb rendű 
szellemi közösségnek a jegyében adják egymás
nak, sietnek egymáshoz, ha rátalálnak valamire 
— mire, csak ők tudják —, a könyveket. Én ne



értettem volna ezt, aki annyiszor fordultam meg 
Bécsben az utcán, ha mellettem egymáshoz 
simulva, vagy csak békés meghittségben haladt 
el egy-egy emberpár, és néztem utánuk, míg 
csak el nem tűntek a világnak abban a kiszá
míthatatlan idegenségében, melyből egy percre 
vagy kettőre a szemem elé bukkantak?

Ha meg-megvillantak éles, fehér fogai, mintha 
arca, nyaka, minden tagja, az egész szelíd, 
karcsú jelenség teltebbé válna. Lestem ezeket a 
pillanatokat, de nem tudtam előidézni őket. 
Belőlem sajnos hiányzik a játék tehetsége. 
Amennyire élvezem a nevetést, a könnyű jó
kedvet, annyira képtelen vagyok rá, hogy én 
idézzem elő. Nem tudok táncolni, még sohase 
táncoltam, de szájtátva, órákat tudtam volna 
elveszteni azzal, hogy bámuljam július 14-én a 
Párizs utcáin forgó párokat, ahogy muzsikaszóra 
rakják a lábukat, ahogy két ember, aki azelőtt 
egymást nem is látta, két test egyszerre könnyűvé 
válik, és egy ütemre lélegzik egymáshoz simulva, 
ahogy minden, ami nehéz, illanóvá válik; nincs 
bennszülött és idegen, nincs jobb és nincs rosz- 
szabb, nincs okosabb és nincs butább, csak 
táncosok vannak. Ó, mennyit tudnék beszélni 
arról, hogy milyen gyönyörű az utca tánca; 
mennyit arról, hogy mért imádandó a tánc — 
én, aki sohase táncoltam! Aki azonban maga is 
táncol, mint példának okáért Liza — először 
július 14-én láttam táncolni, kézről kézre járt a 
Boulevard Brune-ön; mint a láng, mindenütt 
láng, ő, ha táncol, egész testében tánc. De nézni 
a táncolókat hamar megunja. Követed a gondo
lataim menetét? Várj csak! Mit is akartam mon
dani? Fáradt vagyok, milyen fáradt! S hát még 
te . . .  Csak még egy kicsit, nem tart már soká! 
Igen, a vidámságról beszéltem. . .  a könnyű 
vidámságról, melyet úgy szeretek, s mely mindig 
szomorúvá tesz.



Tehát. . .  Már nem tudom, milyen összefüggés
ben, én is beszélni kezdtem. Ennek talán az is 
oka volt, hogy Lizának eszébe jutott, hogy ott 
van a szekrényben az az erős likőr, amit még 
Spanyolországban adtak neki az útra. Nekem 
mindjárt fejembe száll az alkohol. Mint ez a 
konyak i s . . .  De még valami volt. Vajon Liza ez 
este már csakugyan annyira sejtett-e mindent, 
hogy tizenöt év boldogsága felett ült halotti 
tort? Sűrűn kocintgatott a kis Ökörszeművel, és 
minden pohárka után, amit felhajtott, fényesebb 
és nevetőbb lett a szeme. Kipirult arcával úgy 
festett, hogy ha valaki idegen belépett volna, 
gondolkodóba ejthette volna a kérdés, melyik a 
fiatalabb a két lány közül. Olyan volt, mint 
valami varázslat. Mintha visszamentünk volna 
messzire, mintha visszakerültünk volna abba a 
bécsi rendőrségi előszobába, ahol egy sereg sötét, 
öreg holló, fekete kaftánok között először vilá
gított a szemembe az a valószínűtlenül sugárzó 
valóság, aki ő. Liza az ágyon ült, Ökörszemű az 
asztalnál, s most már ő is mintegy az ifjúság 
felszabadító melegétől megduzzadt ajakkal, 
amely megfeledkezett róla, hogy az éles, fehér 
fogakat, mint valami illetlenséget, ijedten el
rejtse. Milyen szép tud lenni egy ilyen, egyetlen, 
légyköpéses villanykörtétől megvilágított, kis 
hotelszoba! Ezt csak az tudja, aki, mint én ma, 
újra látta, újra megállt benne, és fülével hal
lotta, ujjával tapintotta pusztaságát Iszol még 
egy konyakot? Igen, én is, hogyne, feltét
lenül . . .  köszönöm. Szóval akkor, az este, amint 
kinyitottam a számat, különös izgalomba jöttem. 
Hálás voltam a kis Ökörszeműnek, hálás Lizának 
és . . .  érdekes, néha az ember épp a hálának 
ilyen pillanataiban úgy megtelik, túltelítődik 
gyöngédséggel, hogy az már fáj, mindene fáj, 
meg a keze is, melyet túl durvának érez ahhoz, 
hogy kinyújtsa, és simogatna merjen vele. Egy



chassid legendát beszéltem el, mert boldog pilla
natokban, éppúgy, mint mindig, mikor nagyon 
szerencsétlennek éreztem magamat, fel-felfáj 
bennem anyám emléke. S ez este egyszerre vol
tam mind a kettő, megint egyszer egyszerre 
nagyon boldog és nagyon boldogtalan. Mert 
ahogy szemem az ágy és az asztal között járt, 
hirtelen meglepett a felismerés, hogy e könnyű 
vidámságban mindhárman külön, egymásnak 
mégiscsak ismeretlenül, mindenki magában van. 
Lelkem mélyén tán mégse voltam egészen buta, 
lelkem mélyén tán mégis megborzongatott Liza 
látszólag elfogulatlan, rábeszélő jókedve.

„Mi a pokol, s milyen?” — kérdezte Bal-Sem, 
s a tanítványok, akik körülülik, találgatni kezdik, 
s felsorolják a tüzet, a tüzes vasat, a forró szur
kot. Bal-Sem elégedetlenül csak a fejét rázza. S 
mindig haragosabban. A tanítványok tovább 
találgatják, mindig újabb és rémesebb rémsége
ket festenek, míg a mester szavukba nem vág: 
„Ti nem a túlvilágról, ti erről, a földi életről 
beszéltek. Én túlvilági dolgokról kérdeztem, 
mikor hallani akartam, hogy tudjátok-e, mi a 
pokol, s milyen. Ti Istennek olyanféle tetteket 
tulajdonítotok, mint amit a földön csak azoktól 
a hóhéroktól lát az ember, akik még emberi 
mértékkel mérve is borzalmat váltanak ki. Sér
tettétek, káromoltátok, gyaláztátok az ártatlan
ságában tökéletes Istent.”

Szólt, s magába mélyedve elhallgatott, s tekin
tetre se méltatta tanítványait. Ezeket azonban 
szívükben most heves vágy fogta el, hogy megvi
lágosítsa elméjüket a fénylő arcú igazság. Előbb 
egyik, majd még egy és még egy, s végül mind 
egyszerre fáradhatatlanul ostromolták a Mestert 
a kérdéssel: mi a pokol, s milyen? Ez a buzgósá- 
guk megenyhítette a fájdalmat, melyet istenká
romlásuk váltott ki a Mesterből. „Mi a pokol, s 
milyen? — szólalt meg újból a sok és mély titkok



tudója, s már nem várva rá, hogy választ kapjon, 
oktatván tanítványait, így folytatta: — A nap 
minden órájában milliók és milliók halnak, s 
millió és millió lélek állandóan és szakadatlanul 
indul, megy, megy a túlvilágra. Onnan ez a sose 
szűnő, sűrű sereg egyetlen széles, mozdulatlan 
hídnak látszik, melynek egyik hídfője a más
világon, a másik pedig a sóhajok ködébe vesző 
mélységben, lent a földön van. Mindenkinek 
megszámlálhatatlanul sok emberrel akad dolga 
életében, az élet folyamán mindenki megszám
lálhatatlan sok embernek tanulja meg a nevét, 
ismeri meg a szokásait. Mindenki szeme meg
számlálhatatlan sok ember arcának emlékét őrzi. 
A földön, ha szenvedtünk is, emberek között 
éltünk, mindig tudtuk, hogy ha nem a szobánk
ban, hát a szobánk falán túl, az utcán, más szo
bákban, távoli városokban, tengeren vagy mező
kön, mindenütt vannak emberek, közéjük, hozzá
juk tartozunk. Elhagyva a földi életet, hiába 
indul veled együtt millió és millió lélek útra, 
mindegyik egyedül van, mint egyedül vagy te 
magad. Hosszú, nagyon hosszú utat kell meg
tenni, és a lelkek sietnek abban a reményben, 
hogy ha már útközben nem, de a túlvilágra 
érkezve majd csak akadnak ismerősre. Csakhogy 
mint testét, mint ruháját, mint lakását, a lélek 
a nevét is leveti, ott hagyja a földön. Miről 
ismered meg hát az ismerősödet, magányos 
lélek? Hogy ismersz rá azokra, akiket te kísértél 
a temetőbe? Se arcuk, se szokásaik, se nevük a 
lelkeknek. Űj ismeretségeket kötni? Áthág
hatatlan törvény, hogy a túlvilágon senki egy 
jottával se lehet gazdagabb, mint volt a földi élet
ben. Ha a földi életben a megszámlálhatatlan sok, 
utadba akadt ember között egyetlenegy se volt, 
akit nemcsak élveztél, nemcsak szerettél, hanem 
ismertél is, akkor hiába volt hét fiad, hetvenhét 
barátod, apád, anyád, lányod, feleséged. Akinek



életedben nem adtad magad egészen oda, de úgy, 
hogy titoknak egy csöpp titkod se maradt, akit 
életedben nem kaptál meg egészen, de úgy, hogy 
semmi se maradt benne titok, arra nem fog a 
túlvilágon ráismerni a lelked. Eltakarja az, ami 
titok maradt az életben. Eltakarja, ha csak gom
bostűfej nagyságú titok is, ott áthatolhatatlan 
óriás felhő. Felhő mellett felhő, elmentek egymás 
mellett. Az egész örökkévalóságban mindig 
egyedül maradsz, mint ahogy egyedül voltál a 
halál pillanatában, lelkek miriádjai közt isme
retlenül és ismerős nélkül, magadban. S ez és 
ilyen a pokol” — oktatta tanítványait az igaz 
utat keresőnek fölülmúlhatatlan tanítója.

Liza valóban mindent tudott rólam, tán inkább, 
mint én magam. Meglepetésként érte, hogy van 
egy történetem, melyet eddig nem ismert. Látod, 
nemcsak benned vannak, számomra mindörökre 
zárt kapuk. Az én életemnek is vannak tájai, 
ahová a te szemed el nem ér? — ez volt az én 
legendámnak a külön, csak kettőnk számára ki
hallatszó mellékjelentése, mert mi mások jelen
létében, személytelen, tárgyilagos szavak leple 
alatt, nemegyszer s önkéntelenül folytattuk a 
magunk külön, legintimebb dialógusát. Ezúttal 
is szavaim csendes menetéből csak Liza hallhatta 
ki szerelmem örökösen visszatérő bánatának 
lázas motívumát: ugyanazt, ami legutoljára,
szinte geológiai rétegek alól, egy éjszaka, mint 
mondtam, épp Párizsban tört fel belőlem, tört 
rám. Míg beszéltem, fájdalmas kárörömmel 
annyira élveztem, hogy Liza felvont szemöldök
kel ül, hogy szinte megfeledkeztem minden 
másról. Csak őt néztem.

Meg kell vallanom: a „chassid legendát” én 
költöttem. Mentségemre legyen mondva: életem 
egyetlen költeménye, s az se igaz, nem is igaz, 
hogy költöttem. Kelt, lett, egyszerre itt volt, 
rám támadt. Akkor régen, mikor, a pogrom



rémével mögöttem, az országutakat tapostam, és 
kínozni kezdett, mintha árulást követtem volna 
el, hogy „csak úgy” magára hagytam anyám 
hulláját. Gondoltam, tudtam, hogy csak egy 
hullát hagytam ott, és nem az anyám maradt 
vissza — de mégis „csak úgy” . Mintha mégis 
tennem kellett volna valamit, s nemcsak úgy ott 
hagyni — s épp ez az, nem tudtam, mit tehettem 
volna. Ebben az abszolút ésszerűtlen lelkiálla
potomban, azon a már említett tavaszi, világos, 
fényes napon, mintha csak éjszaka lett volna, 
rám rontott félelmes, óriás árnyékként a gondo
lat: vajon ha én is meghalnék, megismerne-e az 
anyám, lelkeink egymásra ismernének-e?

Gyerekes gondolat, természetesen. Másnak 
szégyellnék is róla beszélni. Téged azonban 
kérlek, vedd számításba, hogy csakugyan még 
gyerek voltam, s azonkívül akkor még majdnem 
olyan komolyan vettem Istent, mint felnőtt
koromban az osztályharcot. S épp a pogrom 
előtti utolsó időkben annyi gondolatomat hall
gattam el, annyi elképzelésemet rejtegettem 
anyám elől — az egyetlen ember elől, aki nekem 
lakhatóvá tette a földet! S most az örökkévalóság 
hidegében ő egyedül és én egyedül, és nem 
tudnánk megtalálni egymást, és soha többé!

Bal-Sem szájába adtam a történetet, mert 
minden mese, amit az anyámtól hallottam, az ő 
nevével kezdődött, s az anyám szájából ez a név 
mindig valami lágy dallamossággal úgy hangzott, 
mintha azt, akit megnevez, egyben a hangjával 
meg is simogatná.

„D e. . .  de ami nekem a legjobban tetszett a 
történetben, a legszebbet kifelejtette belőle!”

Ez az idegen lány hangja volt, kiről, mint 
mondtam, szinte meg is feledkeztem, s akiről 
elképzelni se tudtam volna, hogy ilyen közvet
lenül a ekkora hévvel törhet fel belőle kiáltás 
ö  is mintha megijedt volna. Fehér arca a haja



színében kezdett égni, s nyomban lehalkította 
hangját, de a felfedezés ellenállhatatlan örömé
vel, s a hirtelen megduzzadt, megnyílt ajka körül 
egy mosollyal, mesélő, emlékező lassúsággal 
folytatta:

„Most már én is emlékszem, pontosan emlék
szem, s épp azt felejtette ki, ami akkor nekem 
legjobban tetszett benne. Nem emlékszik rá? 
Csakugyan nem? . . .  És a túlvilágon, ahonnan a 
szakadatlanul útban levő lelkek úgy rémlenek, 
mint egyetlen, összefüggő híd, időnként nagy a 
riadalom. Időnként csak valami őrületes kavaro
dás látszik, mintha beszakadt volna a híd, és 
minden zuhan, zuhan . . .  De nem kell félni, nem 
történt semmi baj, sőt. Csak az történt, hogy a 
millió és millió, túlvilág felé menetelő lelkek 
közt akadt kettő, aki a földi életben nemcsak 
élvezte, nemcsak szerette, hanem meg is ismerte 
egymást, és most az egymásra ismerés örömében 
nem tud továbbmenni. Az öröm, mely egymáshoz 
kergeti őket, a többiek számára afféle közleke
dési akadállyá válik, de ők nem törődnek sem
mivel, ők, egyedül ők nem félnek attól, hogy így, 
külön a többitől, eltévedhetnek a csillagok közt 
— mint gyerekek kezében ostor a csigát, úgy 
hajtja őket az öröm táncra . . . ”

Gondold csak el, kérlek: valaki idegen szájából, 
Párizs közepén az én gyermekkori, galíciai 
mezőkön rám támadt vízióm látogat hozzám. 
Mert ekkor már erre is emlékeztem. Amit ő el
mondott, az az én vágyálmom szava volt, ál
momra és saját szavaimra ismertem rá. Komikus 
figura lehettem, elképedésemben ellenállhatat
lanul komikus, mert Ökörszemű egy kicsit sely
pes szava minden bátortalansága ellenére vidám, 
diadalmas nevetésbe csapott át, s egyre ismételte 
a kérdést: „Hogy felejthette ki ezt a részletet a 
közlekedési akadályról és a táncról, épp azt, ami 
nekem akkor annyira tetszett?”



Kívülről nézve, mondom, komikusán fest
hettem, de nem emlékszem, hogy valaha is érez
tem volna azt a borzadást, amit ebben a pilla
natban. Már nem a rejtély miatt, melynek, 
tudtam, meg fogom találni a megoldását, hanem 
a felfedezésen, hogy oda jutottam, úgy eltéved
tem a Liza zárt kapui előtt való magányos 
bolyongásaimban, hogy már csak nem is em
lékeztem a reményre. Mert, ugye, azt érted, 
hogy már nem az anyámról, hanem Lizáról és 
rólam szólt nekem az én legendám, hisz ki más 
volt már az egyetlen, aki lakhatóvá tette nekem 
a földet. . .  És értetlenül meredtem az idegen 
lányra, aki tudatlan, gyanútlan kézzel sebhez 
ért, és a reményt reklamálta. . .

Párizs! Párizs csakugyan a váratlan találko
zások színhelye. Vagy talán nem is Párizs, 
hanem maga ez az egész, már túlságosan hánya
tott élet? Egyébként ez esetben is a rejtély csak 
a megoldásig maradt titokzatos. Ökörszemű, mint 
elmondta, valahányszor felbukkantam Lizával 
az Odéon árkádjai alatt, törte a fejét, honnan 
ismer. Mikor azonban meghívtuk, és meghal
lotta nevemet — természetesen az álnevet, me
lyen a hotelben szerepeltem —, biztosra vette, 
hogy összetévesztett valakivel. Egész addig, míg 
bele nem kezdtem a történetem elbeszélésébe, 
melyet ő először régen, persze ugyancsak tőlem, 
Hamburgban hallott.

Ekkor már én is emlékeztem, csak nem Ökör
szeműre; ő akkor alig lehetett több hatévesnél, 
s észre se vettem. Csakugyan Hamburgban tör
tént, a hamburgi munkásság felkelésének le
verése, s német munkások forradalmi akaratá
nak utolsó, de annál hatalmasabb fellobbanása 
után. A városban még a puskapor szaga és 
füstölgő, de már elhagyott barrikádok. Nekem 
menekülnöm kellett a házból, ahol rejtegettek, 
s nyomomban, mert rám ismertek, egész falka



Schupo. Nem használt, hogy az utca népes volt, 
mert mint levert forradalmak után mindig, csak 
a megvadult győztes ellenségtől volt népes. Ügy 
tettem, mintha a Schupókkal és a vadászokká 
vált sétálókkal együtt én is azért rohannék, 
hogy utolérjem az üldözöttet. Csakhogy rossz a 
lábam, a tüdőmből pedig hamar kifogy a szusz. 
Nem maradt más választásom, mint bevárni a 
Schupókat, vagy pedig megpróbálni a legvaló- 
színütlenebbet, mert ilyen szituációkban több
nyire csak a legvalószínütlenebb vállalkozás 
segít. Afféle kis külvárosi fűszeresboltra esett a 
pillantásom; ajtajában családjával ott állt a 
boltos, aki az utca lármájára bújt elő. Oda
surrantam hozzájuk, melléjük, és aztán mögéjük, 
majd be a boltba, ök  ott maradtak, mint egy 
függöny az ajtóban, míg a falka el nem vágtatott.

Apropó, nem tudnál nekem valami jó filozó
fiai művet ajánlani, mely alaposan megvilágí
taná a szükségszerűségnek és a véletlennek a 
viszonyát? Nagy összefüggésekben, a társada- 
dalomban éppúgy, mint a természetben, minden 
a szükségszerűségek törvényének van alávetve. 
Ez világos, ezt értem. Mert ugyebár ha lehetne 
véletlen, akkor történhetne csoda is, vagyis 
megint oda jutnánk, hogy a természetet reakciós 
módon metafizikai, természetfölötti erők műkö
déséből akarnánk megmagyarázni. És mégis van 
véletlen, az egyéni életben sorsdöntőén szerepel, 
s históriai összefüggésekben is létezik, ha nem is 
úgy, ahogy Kleopátra orrával kapcsolatban 
Pascal állítja, de korlátozott hatóerővel létezik, 
létezik a szerencse kategóriája. Szeretném meg
érteni a dialektikai összefüggést a véletlennek 
és a törvényszerűségnek a szerepe között. Érdek
lődj, kérlek, s ne feledkezz meg rólam, ha hal
lasz egy erre vonatkozó jó bölcsészeti műről.

A falka tehát elvágtatott, és én egy meglehe
tős nagy, túlzsúfolt helyiségben találtam magam.



Mint a csak részben bevetett nagy és kis ágyak, 
bölcső, szekrény és a székeken elszórt ruhadara
bok mutatták, lakószobának használták, de 
raktárnak is. A fal mellé támasztott zsákok, 
a kisebb-nagyobb ládák és egy nagy, kerek 
asztal szélén álló, sárgaréz serpenyős mérleg arra 
vallottak, hogy a lakás és az egész élet csak az 
üvegajtóval elválasztott kis boltnak a függvénye. 
S mint ahogy a harangszó gondoskodik róla, 
hogy a hívők tartósan meg ne feledkezhessenek 
istenükről, a szobában ott csüggött és csörögve 
szólalt meg a rozsdás kolomp, ahányszor nyílt és 
ahányszor csukódott a bolt ajtaja.

Ismered azokat a szegényes lakóhelyiségeket, 
amik nemcsak hogy nincsenek jól takarítva, 
hanem mintha bennük az emberek sose készül
nének el, mintha megakadtak volna félúton a 
felkelés és felöltözködés között, s állandóan az 
üzemben levő élet nyomaival tárulnak a belépő 
elé? Olyan pillanatban, mint az, melyben én 
ebbe a környezetbe pottyantam, hidd el, épp ez 
az esztétikailag kellemetlen benyomás a tele 
fészeknek jóleső, animális melegeként érintheti 
az embert. És ez a fészek tele volt, telibb már 
nem is lehetett. Míg fejem fölött a kolomp 
rángatottan csörgött, hol elhalóan, hol újra el
keseredett élesen, előttem karéjban egyre gyűlt 
a család. Egy nagyon idős asszony, egy fiatal, 
felnőtt lány, majd még egy lány, megint gyerek
lány, kicsi, kisebb, egész kicsi, csupa nőnemű 
lény. Az egyetlen férfi a házban a családfő; ő, 
valahányszor nyílt és csukódott az ajtó, a mindig 
párosán megszólaló csengő kalimpálására a bolt 
és a lakószoba között röpködött ki-be. . .  Röp
ködött, mert a kis ember, noha már közel jár
hatott a hatvanhoz, s elöl-hátul több mint kerek 
volt, rugalmasan mozgott, mint a labda — és ha 
két kettős csöngetés között megállt a nagy és kis 
és egész kis szoknyák karéjában, szemben velem,



a tüskés, rosszul borotvált, húsos arcából barát
ságosan nézett rám a lágy, fáradt szeme, míg 
rövid karja, kövér, kis keze jobbról is, balról is 
egy-egy szoknya viselőjének a vállán pihent meg 
— de sose úgy, hogy a feszültség, mellyel az 
üvegajtón túli boltra figyelt, egészen eltűnt 
volna arckifejezéséből. Enni és inni kaptam, és 
senki se kérdezett semmit, Némán álltak körül, 
mintha valami szertartás tanúi volnának. Az 
egyetlen zaj a megkínzott, nagy csengőn kívül 
egy-egy lökésszerűen fel-felhallatszó, mély sóhaj, 
mely a labdaszerü boltos erősen foghíjas szájából 
fútt felém.

Tán nem felejtetted el azt az asszonyt a két 
lányával, aki a pogrom áldozatai közé sorolta 
sose élt egyetlen fiát is? Az idősebb lánya a sza
tócs felesége volt, s azt állította, hogy már az 
utcán rám ismert, és titokban mindjárt jelt is 
adott nekem. Én nem emlékeztem rá, hisz akkor 
alig tizenhárom éves voltam. Azt se vettem észre, 
hogy valamiféle jelt actott volna, de ki tudja, 
kétségbeesett pillanatokban talán csakugyan 
támad az emberben valamiféle, sugallatra hall
gató érzékenység; tán csakugyan mégse vaktá
ban kerestem épp náluk menedéket. . .  Este 
aztán, miután bezárták a boltot, és a boldogtalan 
kolomp végre szintén megtalálta lelke nyugal
mát, annyian ültek a nagy, kerek asztal köré, 
hogy senki se rakhatta volna fel a könyökét 
anélkül, hogy a szomszédját el ne tolja a tányérja 
mellől. Az én ismerősöm, most már maga is 
fiatal anya, nyújtotta egymás után a tányérokat, 
és az asztmatikus — vagy pedig csak lelki okok
ból egyre lökésszerű rövideket sóhajtó — boltos 
a merőkanállal osztogatott az asztal közepén 
álló, hatalmas fazékból, s ezt ugyanazzal a röp- 
döső fürgeséggel tette, amellyel nappal a szoba 
és a bolt között közlekedett.

Mindez bizonyára unalmas így, ahogy én el



beszélem; önkéntelenül a kelleténél hosszabban 
tartóztattalak fel ezzel az intérieurrel azért, mert 
szeretettel gondolok vissza rá. Soha annyira nem 
sajnálom, hogy nincs túlvilág s túlvilágon 
mennyország, mint mikor erre a kis szatócsra 
gondolok vissza. A kis szatócs pár évvel azelőtt 
özvegy lett, és nemcsak a saját, hanem minden
féle oldalági rokonának a gyerekeit is el kellett 
tartania. Az én egykori ismerősöm sokkal szegé
nyebb volt, ezért szerencséjének tartotta, hogy 
beállhatott ide feleségnek és anyának. S ő se 
egyedül jött a házba, magával hozta a húgát is; 
ha nem is mondta volna nekem, láttam, jó neki 
itt; fárasztó, de kitöltött élettel, igen elégedetten 
élt ebben a furcsa, egy öreg szatócs vállain 
nyugvó árvaházban. Mikor már az apró lakókat 
férje segítségével elhelyezte az ágyban és más, 
rögtönzött fekhelyeken, s csak mi maradtunk 
ébren — maga a férj is, mint egy angyal s mint 
a gyerek, hamar elaludt, bár a széken ülve —, 
az asszony halkan beszélgetve emlékezetembe 
idézte, hogy a pogrom elől menekülve, egy haj
nalon milyen különös történetet meséltem neki a 
lelkekről, akik nem ismernek egymásra. Észre 
se vettem, hogy a nagy asztalnál, irkával maga 
előtt, egy kislány is ült, s valami iskolai dolgo
zatot akart még elkészíteni, s míg beszélgettünk, 
a tollszárát rágva hallgatta a történetet. Ügy 
vettem észre jelenlétét, hogy egyszerre csak, 
mint akinek mesét ígértek, és most csalódottan 
a szép befejezést kéri számon, kérdőn csendült 
fel gyermeki hangja:

„És hogyan lesz azokkal, akik ráismernek 
egymásra?”

Nem különös? Az egykori, tintás ujjú, kurta 
szoknyás iskoláslány majd húsz év után fel
merül, és ugyanazt a motívumot reklamálva áll 
elém. Ó, aztán már emlékeztem én is arra a 
penészszínű, csenevész gyerekre, kinek akkor



gyorsan muszáj volt a szomorú történethez 
hozzátoldani a derűsebb véget a táncról, melyet 
az ellenállhatatlan öröm vált ki. Csak azon cso
dálkoztam, hogy ö ennyi ideig híven őrizte emlé
kezetében. De ha jobban meggondolom, nincs 
ebben semmi csodálatos. Nem hétköznapi ese
mény, nem könnyen elfelejthető az üldözött, aki 
egy békés kispolgári családi körbe ront be az 
utcáról. És ha méghozzá ez az idegen együtt 
menekült hajdan a pogrom elől valakivel, aki 
ebben a kis körben, ahol az élet oly szegény nagy 
eseményekben, bizonyára mindig újra mesélt 
azokról a napokról a borzadva hallgató gye
rekeknek.

Mirjamnak — mert így hívták a kis Ökör
szeműt — most már magáról is beszélnie kellett. 
Párizsba tanulás szándékával ment ám, hama
rosan kenyérkereset után kellett néznie, mert 
alighogy kikerült ide, az az egész fantasztikus 
hamburgi árvaház a különös, kis zsidó szatócs
csal együtt a könyörtelen, nagy háló zsákmá
nyává vált. Szépen, egy rakáson nagy és kis 
zsidók, mintha csak Hitlernek egyűjtötte volna 
őket egybe a fáradhatatlan boltos. Ritkán akad
hatott a barna halász kiadósabb fogásra, leg
alábbis ami a létszámot illeti. Előbb vagonba 
gyömöszölték őket, s úgy küldték a vagont, 
persze lelakatolva, a lengyel határra. A jó len
gyelek azonban szintén értették, s folytatták a 
tréfát. Köszönik a kiadós ajándékot, küldik 
vissza a németeknek, csak tartsák meg maguk
nak. S akkor a német föld, mint annyi más 
ezret és tízezret, koncentrációs tábor kapuján át 
befogadta a tarka nyájat végleg és örökre. És 
így maradt az egykori, hamburgi, túlzsúfolt akol 
melege után egyszerre magában, kitaszítva a 
nagyvilág hidegébe a kis Ökörszemü . . .

Liza, ha jól emlékszem, ekkor már nem vett 
részt a társalgásban. Társalgás? Csak egyszavas



válaszokat, s azt is csak nehezen tudtam Mirjani
tól kicsikarni. Mióta tudta, hogy én vagyok az a 
bizonyos, újságokban sokat emlegetett Áron, 
még inkább úgy viselkedett, mint aki méltatlan 
betolakodónak tekinti magát. De különben is 
alig tudott többet a hamburgi akol sok lakójának 
sorsáról, mint amit pár szóban már meg is mon
dott. De ezt a keveset is visszatartott hangsúllyal, 
szinte merev ajakkal ejtette ki, mintha szé- 
gyellné, hogy ő él, és beszél azokról, akik már 
ott mindigre elhallgattak. Én meg makacsul, 
egyre s annál inkább, hallani akartam. Már 
mindegy lett volna, mindegy volt, mit mond s 
miről — csak halljam a hangját, és lássam még 
egyszer, ahogy fölenged, megéled, megtelik 
összeszorított ajka.

Liza, ha jól emlékszem, már nem ült, hanem 
hevert az ágyán, és hallgatott. Azért mondom, 
hogy ha jól emlékszem, mert csak Mirjamot 
néztem, csak az ő hangjára lestem. Éjfél után is 
még marasztaltam, de hiába. S akkor Liza indít
ványozta: „Kísérjük haza.”

„Maguk nem is tudják, milyen nagyszerű 
emberek!” — tört ki a hála Ökörszeműből, s úgy 
sietett előre, mintha el akarna előlünk szaladni. 
S most hallgass ide! Az utcán, ahogy kiértünk a 
Montparnasse-ra, a Döme előtt, Liza megáll, és 
azt mondja, hogy ő fáradt, leül itt, s menjünk 
mi egyedül. Ismered azt az arckifejezését, ha 
egy kicsit felhúzódik a szemöldöke, és hideg 
értetlenséggel utasít el minden ellentmondást? 
Ülni a Döme teraszán, ahol ismerősöket is fede
zett fel, s ott bevárni engem — mi van ezen az 
elhatározáson meglepő vagy vitatható? Ökör
szemü azt mondta, én se fáradjak, hisz még a 
metró is jár. Liza erre még türelmetlenebb és 
sürgetőbb lett velem szemben, mintha én volns>k 
a szeszélyes. Zavartan bámultam, hogy leolvas
sam rejtett gondolatát, de csak ingerült, felvont



szemöldökét láthattam, s mikor az első pár lépés 
után, még tétovázva, visszanéztem, már háttal 
felém, ott ült az asztalnál. Feje hirtelen meg
fordult, s mintha még mosolygott is volna.

Észrevetted? Ha valakivel, bárki legyen is az, 
eddig mindig csak társaságban voltál együtt, s 
egyszerre először maradsz egyedül vele, feszé- 
lyezetten s egy kicsit úgy sandítotok egymásra, 
mintha először kerültetek volna össze. Mert más 
az egy társaság részeként, s más az egyetlen tár
saságként állni együtt. Az ember nem tudja 
mindjárt megtalálni a hangot. S nekem most 
méghozzá csak az motoszkált a fejemben, mire 
magyarázzam Liza magatartását, s hogy vajon 
jól láttam-e az ívlámpák fényében, csakugyan 
mosolygott-e, s ha igen, miért. Szótlanul men
tünk egymás mellett. Mirjam valószínűleg gya
nútlanul és még mindig megilletődve (mert ne 
felejtsd el, mióta a hamburgi fészkét elhagyta, 
először kapott ebben a rengeteg Párizsban egy 
kis emberi meleget). Én azonban, vele ellentét
ben, azzal a homályos érzéssel lépkedtem, hogy 
valami baj történt. Mintha csak kidobtak volna 
a fészkemből, elküldték. Mirjam, erre jól emlék
szem, tán csupa előzékenységből, vagy tán mégis 
valami benső izgalom következtében a fényes, 
barna aszfalton sietve szaporította apró lépteit, 
én pedig, mintha elmennék valahonnan, egyre 
távolodnék, és mintha valami húzna vissza. . .

„Köszönöm’* — szólalt meg, és állt meg a mi
énknél, a Hőtel des Étrangers-nál is láthatóan 
szerényebb szálló előtt. És én egyszerre minden 
mást elfelejtettem, minden mást. Láttam a felém 
nyújtott kezét, és csak azt tudtam, hogy már 
csengetett is, és hogy még ebben a pillanatban 
megnyílthat a kapu, ő eltűnik, és holnap már 
utazik. A lámpa fénye mintha külön a riadtan 
zárt, vékony ajkát világítaná meg, s mintha mar 
közelednének is a kapu felé. És akkor, mint aki



fuldoklik, és meg kell kapaszkodnia — ó, a ha
sonlatok! — az is igaz volna, ha azt mondanám, 
hogy mint aki hirtelen elhatározással a mélybe 
veti magát —, a felém nyújtott kezénél fogva 
az egész egyenes, fájdalmasan idegen testet ma
gamhoz és a vékony ajkát a számhoz rántottam. 
És éreztem, mint hajlik ellenállás nélkül — 
kettétörhetném, és nem is szisszenne! — jutott 
az eszembe —, és éreztem, mint nyílik meg, mint 
duzzad teltté ajkam alatt az ajka, és mindennél 
inkább emlékszem a nagy, a csodálkozástól hihe
tetlen nagyra nyílt szemére. A portás már a ka
puban állt.

így történt. Igyunk még egy konyakot? Ugye, 
jó ötlet? A csók — nevetséges, szóra se érdemes? 
De nekem — s tán ez is nevetséges — első csó
kom, mely nem Liza ajkát, nem Lizát kereste. 
A csók. . .  ördögbe is a csókkal! Én többé nem 
voltam én, többé nem voltam ugyanaz, aki ott 
a Dőme-nál hátrafordultam. Mentem vissza, s 
vittem magammal még valakit, és egy vágyat, 
mely csak az enyém. És egy örömet, mely meg- 
oszthatatlan. És egy fájdalmat, a megoszthatatlan 
örömtől — és ez a fájdalom is kárhozat, mert 
nem kettőnké, mert magányosság. Mindez sokkal 
egyszerűbb, mi? Majd meglátod, hogy nem. Te 
se így képzelted a beszélgetést a zinc mellett, 
mi? De vigasztalódj, máris majdnem a végén 
vagyunk, majdnem egészen a végén. Nektek, 
pardon, neked tán nem is olyan rendkívüli egy 
egész éjszakát így, hiábavalóan elvesztegetni? 
Ámbár egy ilyen elvesztett éjszaka az egész kö
vetkező munkanapot is tönkreteszi. Minden
esetre, ígérem, sietni fogok, hogy mielőbb a vé
gére érjek — miattad, de meg a vonat miatt is, 
mert az nem vár.



Már megint kint voltunk a peronon. Azzal az 
ürüggyel, hogy hátha elfelejt a pincér idejekorán 
figyelmeztetni. Tartósabban sehol se bírta ki, s 
mennél láthatóbb, mennél nagyobb lett a ki
merültsége, annál kevésbé volt maradása. Mint
ha mindenünnen kergetnék. S ha egyszerre elő
állt az „ötlet”-tel, hogy üljünk le, sietve foglalt 
elsőnek helyet, s máris felpattant, ha eszébe ju
tott, hogy jobb volna továbbra is megint fel-alá 
járná.

— Így, sikerült felfrissülnünk, és most itt kint 
abszolút gondtalanul, nyugodtan várhatunk a 
vonatra — szólt, s kezével a vitorlavászon ka
bátjának a zsebében, egy oszlopnak támasztva 
a hátát, önáltató elégültséggel nézett maga kö
rül, mintha azzal, hogy „sikerült” a csendes, 
tiszta és hűs vasúti éttermet újra a füstös, lár
mától visszhangzó peronnal felcserélnie, valami 
szerencsés fordulat következett volna be. Vagy 
legalábbis mintha arra itt nagyobb volna az es
hetőség, mint volt amott.

— Csak egy kérdést, ha megengeded. . .  Mi 
történt Lizával?

Ügy nézett rám, mintha nagyon meglepő s 
annyira bonyolult kérdéssel álltam volna elő, 
hogy nem is könnyű megérteni.

— Ez az, épp ez az — mondta végül. — Nem 
tudom. És most már aligha fogom megtudni. 
Most már nem fogom megtudni, hogy mi tör
tént Lizával — folytatta, és ahogy megint el- 
komorodott, mintha a hatalmas pályaudvar szűk 
ketreccé vált volna, újra elkezdte a nyughatat
lan járkálást fel-alá. — T i . . .  Ördögbe is, igenis 
ti! Hányszor nem olvastam könyveitekben a frá
zist az ajakról, mely örökre elnémul! De hány 
az olyan szépíró, aki tudja, hogy mit írt le ez-



zel a három szóval? Mikor az élet vészesre for
dul, akkor épp ezek a komikusán ünnepélyes, 
elaggott, elcsépelt ripacsfrázisok elevenednek 
meg. Kiaszott testük megtelik vérrel, csak úgy 
puffad. Mióta ezt tapasztaltam, egy-egy banális 
frázis, annál inkább megborzongat, mennél ba- 
nálisabb, mint valami személyemnek szóló, hát
ha személyemnek szóló jóslat. Fogadd meg ta
nácsomat: mint hivő a kinyilatkoztatást, respek
táld a banálist! Ami tragikus, az banális. A tra
gikus minden esetben differenciálatlan hétköz
napi bölcsességek manifesztációja. Éppoly kevéssé 
finom, mint az éhség, mint a rongyos cipő a hó
ban, vagy a hajléktalanság. A többi csak henye, 
csak kényes fájdalom luxusa — vagy humbug. 
Ne higgy a rendkívülinek! Van-e banálisabb ba
nalitás, mint az örökre elnémult ajak? És ez, 
épp ez az igazság. Liza rá a példa, hogy még 
halottnak se kell lenni hozzá. Hogy egy kis pél
dát mondjak: miután Mirjam befejezte az én 
történetemet, Liza halkan, ironikusan jegyezte 
meg:

„Ha ez és ilyen a pokol, akkor senki anyától 
született el nem kerüli.”

Ügy rémlik nekem, hogy ezt mondta. Néha 
azonban már nem vagyok benne biztos. Talán 
csak feltételeztem, hogy a történet hallatán Liza 
ezt gondolta. A legegyszerűbb megoldás, ugye, 
megkérdezni: mondtad-e fennszóval, vagy csak 
gondoltad magadban, vagy egyáltalán az egész 
csak az én elképzelésem? De nem lehet meg
kérdezni. Egyetlen emlékemet se, melyben Mir
jam is jelen van, nem lehet többé ellenőrizni. 
Nem tudom már, mi az, amit csak belehalluci- 
nálok a múltba, és mi az, ami csakugyan való
ság volt. És sose fogom már megtudni. Kérded, 
mi történt Lizával. Honnan tudnám, mi történt 
benne, mikor erről vele már többé nem beszél
hetek. Aki az emlékeit már csak saját emlékei-



vei ellenőrizheti, az előtt könnyen válik minden 
káprázatosán inogóvá. És ködössé válva imbo- 
lyog maga a határvonal, mely az egykori reali
tást a későbbi tépelődés szülte fantomoktól éle
sen kellene hogy elválassza.

Az ember hajlamos rá, hogy elfelejtse: attól, 
hogy valaki nekünk nélkülözhetetlen, az illető 
még nem válik halhatatlanná. Míg élünk, olya
nok vagyunk, mint háborúban a jó katonák: nem 
számolunk a halállal. Nekem sose jutott eszembe, 
hogy eljátszhatom azt, ami fundamentuma min
dennemű létezésemnek. Lehet egyáltalán ezzel 
számolni, előre, mielőtt megtörténik? Az ember 
mindig hajlandó elfelejteni, mindig felfoghatat
lanul meglepő, hogy a föld, ami őt oly szilárdan 
tartja, mégis megrenghet, megreng. Holott tud
juk, hogy ez több okból is lehetséges. De én, ami 
minket, Lizát és engem illet, mindaddig úgy él
tem, úgy lélegeztem, mint aki feltételezi, hogy 
köztünk minden katasztrófa több okból is lehe
tetlen. És igazam volt mindaddig, amíg minden
ről tudtunk egymással beszélni. Amint azonban 
van egy, csak egyetlenegy valami, amiről hall
gatni kell, akkor minden szó csak arról szól, 
amiről nem lehet beszélni. Ott ül harmadiknak 
kettőtök mellett az asztalnál, ott hallgat közte- 
tek, ha beszéltek, és ha megpróbáltok, mint ré
gen, meghitten, közös csendben szótlanul élni 
egymásban, a szótlanság már arról szól, hogy 
van, amiről nem tudtok beszélni. Lám, okos, na
gyon okos lettem — utólag. És ha mindezt tud
tam volna előre, előbb . . .  Most majdnem hazud
tam. Azt akartam mondani, hogy akkor nem úgy 
történt volna, holott — holott, először is, a böl
csesség sánta kutya, mely mindig az események 
nyomán ugat, s másodszor, ördögbe is, a tudás . . .  
az, hogy tudom a halált, nem véd meg a halál
tól. Az élet legdöntőbb eseményeiről, azt hiszem, 
az az egyetlen helyénvaló megállapítás, hogy



így és nem másképpen történtek. Ami ezen felül 
van, az hiábavalóság, szellemi bukfenc és szó- 
fecsérlés.

Szóval: amitől irtóztam, abban benne vagyok. 
Benne a nem teljesben, a feltételesben, a magá
nyosban. Megöltem, ami több volt nekünk, mint 
szülőknek gyermekük; nem a viszonyunkat, 
mert azt nem lehet. Az égboltozat megmaradt, 
de a csillagok és a nap kialudtak. A nap kialudt, 
és fázom. Így történt. Komikus volna, ha azt 
mondanám, hogy az én hibámból. Nemcsak ko
mikus, de talán kellemes is volna. Más bűnbak 
híján, legalább önmagával perlekedhessen az 
ember. De ha még önmagával sem perlekedhet? 
Szinte irigylem azokat, kik tudnak meakulpázva, 
mellüket verve vezekelni. Van egy zsidó ima, 
melyet úgy kell elmondani, hogy öklöddel a mel
led ütöd. Ahogy nem tudok imádkozni, úgy nem 
tudok meakulpázni sem. Akik tudnak, azoknak a 
bűnről olyan elképzelésük van, hogy az valami 
adósság, melyet megbánással kell vagy lehet 
csökkenteni, sőt tán törleszteni is. Én, én nem 
tudom elképzelni, hogy ha már egyszer meg
tettem valamit, akkor utóbb mégis „megbán
jam” . Bűnösnek érezzem magam? Bűnös, én? 
Azért, mert én az vagyok, aki vagyok? Lehet bű
nösségről csak beszélni is ott, ahol valaki sze
ret? S ha az enyém nem volt, ha az enyém nem 
szerelem, ki az akkor, akié az? Bűnös, én? Ör
dögbe is! Ha valaki ártatlan volt, ha egyáltalán 
ártatlan lehet valaki e földön, akkor az én va
gyok. Minek egyáltalán csak beszélni is erről? 
Igaza az én rabbimnak volt, ki a kíváncsiságról 
szólván, végeredményben azt mondta, hogy ha 
egyáltalán van bűnös, akkor az Isten az, és hogy 
mi emberek az ő nyughatatlan provokátor kí
váncsiságának vagyunk ártatlan áldozatai.

Ámde hagyjuk sorsukra ezeket a kompromit
tált metafizikai fogalmakat! Mi közöm hozzájuk!



Ökörszemű eltűnt — és én megzavarodva, ma
gamnak is felfoghatatlan állapotban maradtam 
vissza. Az ő meglepetése és az az ijedelem, me
lyet ott, szállodája előtt, abban a pillanatban az 
arcán láttam, semmivel se volt kisebb, mint az 
enyém utóbb, mikor ráeszméltem, hogy mi tör
tént. Megint nem jól mondom: nem az, hogy mi 
történt, hanem hogy mi történik. Mert ha volna 
múlt, ha lehetne valami elválasztva, elhatárolva, 
magában, külön, ha minden faktum nem volna 
kezdete egész sor más mozzanatnak, akkor min
den ijedelem csak egy pillanatig, csak addig tar
tana, míg a jelen le nem bukik a múltba. De 
mert nem így van, mert épp ellenkezőképp van, 
az ijedelem nem múlt el. Ijedelmem első meg
jelenési formája volt egy máig tartó meglazít- 
hatatlan szorongásnak, egy fájdalomnak, mely 
nem a felajzott idegek játékának, hanem egy 
belső helyzetnek egyedül megfelelő, mondhat
nám, objektív kifejezése.

Furcsa, igen furcsa korszak kezdődött. Vár
tam vissza Ökörszeműt. Vártam olyan nagyon, 
hogy többször is megtörtént, egyszerre csak nem 
bírtam ki a szobában, s rajtakaptam magam, 
hogy azzal a rögeszmével csatangolok az utcá
kon, azzal a rögeszmeszerű várakozással, hogy 
egyszerre majd meglepetésszerűen elém bukkan 
valahol. Ha valahol, távolban, valami vörösesbe 
játszó szőke fej villant a szemembe, sietni kezd
tem feléje, hogy aztán csalódottan álljak meg, 
mikor utolértem. S amilyen nagyon vártam, 
olyan érthetetlenné váltam önmagámnak ezzel a 
vágyódó türelmetlenségemmel, türelmetlensé
gemből eredő kínjaimmal. De csak ha Liza a 
közelemben, mellettem, velem volt. Belép a szo
bába, megfogja a kezemet, vagy csak rám néz 
— és én máris megszűntem érteni, már nem tu
dom felfogni azt a magamat, aki az imént még 
telve volt a hiány érzéssel. Érted? Telve, telve a



hiányérzéssel, telve Ökörszemű hiányolásával. 
És ha Liza megint nem volt a közelemben, ha 
megint elment, épp csak becsukódott mögötte az 
ajtó, mint valami tolvajbanda, mely csak a Ked
vező pillanatra lesett, hogy rejtekéből előbújjék 
— máris előszivárogtak, felszálltak, megrohan
tak, elborítottak az emlékek. Emlékek, mondom, 
és tudom, hogy furcsán hangzik, mert hisz rég 
nem vagyok már kamasz, és nem nagy eset egy 
csók. De az az egy, az egy lány első csókja volt, 
az az a csók volt, amivel adósom maradt az élet 
egészen addig. S vele egy kerítésen, várfalon, 
életem egész formáján támadt rés, mert addig 
nem ismertem ízét idegen csóknak. És nem kép
zelődöm, ha hozzáteszem még azt is, hogy a 
milliárd csók között, ami a földkerekségen a nap 
minden órájában terem, nem sok meglepőbb 
akadhat, s kevés olyan akad, melyben olyan 
riadtan örül és olyan halálos meztelenül talál
kozik két lény. . .  A térdem, a karom, az ujjaim 
hegyéig egész testem emlékekkel lett tele ettől 
a csóktól — s míg minden emlék a hirtelen 
múlttá vált s el nem múlt egyetlen pillanatból 
vágyarcával fordult várakozva, szorongva a jövő 
felé, ott volt sötéten a másik gondolat: így van 
tele emlékekkel ujja hegyéig Liza, emlékekkel, 
melyekben én még nem élek, melyek rólam nem 
tudnak. . .

Címét se tudtam, de ha tudtam volna is, aligha 
írtam volna neki. Ahhoz, hogy írjak neki, a cí
mén kívül tudnom kellett volna, hogy mit aka
rok tőle. Akarnom kellett volna valamit. És én, 
én nem akartam semmit, csak vágyódtam, és 
nem tudtam mit kezdeni azzal, ami bennem, ve
lem történt. Akivel beszélnem kellett volna, az 
nem ő, hanem Liza. Húszéves megszokás, hogy 
olyan dblgokkal is, amik ennél sokkal kevésbé 
fenyegetően foglalkoztattak, mindennel, ami 
kérdésem vagy gondolatom vagy fájdalmam,



csakis őhozzá menjek. S komikus, én akartam is. 
ö  nevetve, de határozottan félbeszakított: 

„ízléstelenség volna, ha ezekről a dolgokról 
beszélnék veled. S értelmetlen is. Vannak dol
gok, amiket mindenki csak egyedül intézhet el.” 

Keményebb hangot is megütött:
„Annyit tán csak mégis elvárhatok, hogy meg

kímélj a részletektől?” 
ő  csakugyan egy csöppet sem kíváncsi. De ez 

nem segített rajtam. Elnémult, és engem is el
némított. Ügy megszoktam, hogy ő mindenben 
mellettem áll, mindenben segít nekem, sőt raj
tam. Nem tudtam, hogy milyen a magányosság, 
s most itt volt, s ebben a magányosságban Ökör- 
szemű alakja még jelentősebben nem tágított 
mellőlem. Közben, épp ez időben igen sok és na
gyon felelősségteljes munka szakadt rám.

Tudod, hogy júliusban, augusztusban micsoda 
vad kemencévé tudnak válni Párizs kövei? Nap
hosszat fél-, sőt sokszor anyaszülte meztelenül 
dolgoztam a hotelszobánkban, Liza pedig fárad
hatatlanul munkálkodott velem, mellettem a kis 
asztalnál, mivel sokkal jobban bírta a kániku
lát, mint én. Ilyenkor senki és semmi se hiány
zott nekem. Ha ilyenkor eszembe jutott Mirjam, 
akkor valami távoli múltból való árnyék volt, 
melynek egykori jelentőségét szinte nehéz fel
fogni. Emlékszem egy estére. Már olyan fárad
tak voltunk, hogy arra se tudtuk rászánni ma
gunkat, hogy még a kevés levetni valónkat is 
levessük. Az ágy szélén ülve, feje az én válla
mon, fejem a fején, kéz a kézben, nagy csend
ben, így, ülve aludtunk el. Nagy volt a csend 
nemcsak körülöttünk, de bennem is. Nagy, telt, 
hálás, boldog, egész boldog.

Tudod, milyen az, ha az ember magát nem 
érti? Ahogy akkor így egymás mellett ültünk, 
és együtt éreztük a béke boldogságát, mely csak 
mélyebb lett attól a néma szomorúságtól, mely



mögötte hallgatott — emlékszem, megkérdeztem 
magamtól: nem vagy te őrült? És magamon mo
solyogva aludtam el. D e . . .  de tudod, milyen az, 
ha az ember nem ismer magára? Éjfél felé fel
ébredtem. Liza mélyen aludt, mint egy gyerek. 
Nem ébredt fel arra sem, hogy lefektettem az 
ágyra, és én . . .  egyszer re megint egyedül vol
tam. Az ember tán sose magányosabb, mint mi
kor mellette alszanak, ő pedig virraszt. Liza 
aludt, én ébren, és egyszerre úgy rémlik nekem, 
hogy a nyitott ablakon keresztül az utcáról 
füttyszó hallatszik fel az emeletre. Vége a béke 
minden varázsának, újra itt az őrület, a varázs
törő varázs. Noha ép ésszel meggodolva teljesen 
valószínűtlen, de éppen mert valószínűtlen, 
hátha épp azért, hátha mégis Ökörszemű ad jelt 
az utcáról, ő hív — és próbára tesz, kitalálom-e, 
hogy ő az. És lábujjhegyen és — komikus, mi? 
— izgalomtól nagyokat döngő szívvel már me
gyek is az ablakhoz, fejemben nyüzsögnek a 
kombinációk, s a számtalan közül a legeviden- 
sebbnek, evidensnek tűnik, hogy Ökörszmű hir
telen elhatározással vonatra ült, és visszajött, 
most érkezett Párizsba, egy éjszakára. És a két 
lépés a kis szobában az ágytól az ablakig elég 
volt, hogy már biztosra vegyem, látni fogom 
lent, egyenesen, mint egy másik karcsú lángot 
az utcai lámpa alatt. Annyira biztosra vettem, 
hogy az ívlámpás, üres utca a sima, barna asz
falttal olyan heves csalódást jelentett, mintha 
valami jogomtól ütöttek volna el. És most már 
a reggelre vártam: a postára. Hátha írni fog? És 
így fekszem le, óvatosan, hogy Lizát fel ne költ- 
sem, s ő álmában átöleli, vállára vonja a feje
met. Elcsendesedik bennem minden, s én úgy 
szívom magamat tele hálával és boldogsággal, 
mint valami áldott, nehéz illattal. . .  Mi ez? kér
delek én téged, mi ez?

Nem tudom, jól sejtem-e, de néha sejteni vé



lem, hogy mi ez. Életem lett hazug, nem én. Tán 
mindenkire, tán az emberek többségére áll: job
bak, becsületesebbek, legalábbis kevésbé rosz- 
szak vagyunk, mint látszunk cselekedeteink, éle
tünk tükrében. Ha valami a sok használattól 
kopik vagy rongyolódik el, az még nem volna 
különös. Furcsa azonban, hogy huszonnégy óra 
után már a legtisztább szobában is, a legtisztább 
tárgyon is porréteget fedezhetsz fel. Az a furcsa, 
hogy puszta létünk következtében tapad hozzánk 
valami elhomályosító, bensőnk töretlen őszinte 
kisugárzását megrontó valami. . .  Minek nevez
zem? Tisztátlanságnak? Nevezhetnénk, úgy vé
lem, titoknak is. Minden boldogságnak halálos 
betegsége a titok. Csak a gyermekek nem tudnak 
kimondhatatlan dolgokról, mi azonban térden fö
lül gázolunk bennük. Mint a hínár, úgy fognak, 
úgy nőnek bennünket körül. Az életnek átlát
szónak kellene lennie, mint valami csodálatos 
tengerszemnek, hogy mindenki a fenekére lát
hasson. Miért nincs így? Ha társadalmi feltéte
lek embertelensége takarja el az emberséget, s 
elfojtja vagy elvadítja, csak hamis formák útján 
engedi megnyilvánulni azt is, ami bennünk a 
legjobb — erre van, erre lesz orvosság: terem
tünk majd más, emberségesebb társadalmi fel
tételeket. Attól tartok azonban, hogy a társada
lom átalakulása sem változtat azon, hogy az 
emberi vágyba több fér, mint két emberi karba. 
Nincs ajak, mely két csókot egyszerre kaphatna. 
Az embert a vágy hiába húzza sokfelé, menni 
mindig csak egy irányban mehetünk. Ha nem 
félnék, hogy komikusnak hangzik. . .  Ámbár 
hadd hangozzék! Kimondom: az én számomra 
tragikus felismeréssé vált az a közönséges, köz
ismert tény, hogy kettő az nem egy, és — hogy 
még ostobábban hangozzék a felfedezés — hogy 
nem lehet ugyanakkor, egyidejűleg Brüsszelben 
és Párizsban lenni. Nem lehet, ha a benned la



kozó érzelmek szerint ez volna is az igazság; 
nem lehet és nem lehet a tér törvényeinek, a 
realizálási lehetőségeknek határaiba ütközni. 
Megoldhatatlan ellentmondássá válik a térben, 
ami benned, bensődben nem ellentmondás. Igen 
megdöbbentő, mondhatnám, félelmes, hogy ér
zelmi életünk a logika legelemibb szabályait is 
quasi fölrúgja. Prelogikus az érzelmi élet, és 
ezért feltétlenül káros, messzemenően helytelen, 
s határozottan kiküszöbölendő.

Szerencsére ez az egész nagy benső zavar a 
legkevésbé se nyilvánult meg cselekedeteimben. 
Legalábbis remélem, sőt állítani merem, hogy 
a munkám nem szenvedett miatta. Mi több: az 
ettől való félelem csak sozrgalmasabbá és lelki- 
ismeretesebbé tett. A munkám nem szenvedett 
miatta. Csak én szenvedtem. A vágytól és a 
nagy, benső zavartól. És legeslegjobban a néma
ságtól. A titok az pokol. Attól szenvedtem, hogy 
van egy megoszthatatlan külön ügyem. Liza ezt 
látta, meglátta. Miből, hogyan, csak ő tudná 
megmondani. Néha, mikor azt hitte, hogy egé
szen elfoglal valami könyv, vagy lekötik figyel
memet az emberek, akikkel megbeszélést tartot
tam, arcán egy-egy óvatlan pillanatban egy új, 
addig ismeretlen kifejezést fedeztem föl. Valami 
olyan keserű szomorúságot, hogy össze lehetett 
volna téveszteni az apátiával, ha nem kaptam 
volna rajta, hogy ugyanúgy, mint én őt, ő is néz 
engem. Néz, de nem úgy, mint azelőtt, nem is 
annyira fürkészve, mint inkább hideg, helyeseb
ben kihűlt szomorúsággal. Ilyenkor csakugyan 
sötét és hihetetlen nagy volt a szeme. Amint 
összetalálkozott a tekintetünk, gyorsan, szinte 
riadtan s abban a pillanatban rendbe szedte 
arcát. Nemegyszer megrémültem, ha láttam, 
hogy ajka szélén egy-egy hosszú, elcsüggedt vo
nás vésődött be, mintha megnyúlt, megkövese
dett volna az arca, holott azelőtt, ha aludt, ke



rek és piros, szinte pufók volt ez az arc, mint 
a gyereké, aki valami csodálatos mese hallga
tásába merült. Egy percig sem haboztam volna 
meghalni mindjárt, ha halálommal letörölhettem 
volna arcáról a rádermedt szomorúságnak azt a 
szürke hamvát. Nem tudom elhinni, hogy lehet 
valakit jobban szeretni, mint ahogy én Lizát 
szerettem. Ám ugyanakkor mégis én voltam az, 
aki, ha az utcán füttyszó hallatszott, őrült re
ménnyel sietett az ablakhoz . . .

így múltak el hetek, három hét, négy, öt — 
és semmi hír Ökör szeműről. Ne félj, a történet
nek mindjárt vége lesz. Azaz, ha nem is mind
járt, nemsokára, igazán nemsokára. De hogyan 
mellőzzem a részleteket, mikor az egész történet 
nem más, mint pár, látszatra érdektelen részlet? 
Csupa lényegtelen részlet, kivéve azt, ami most 
következik. Tudniillik már végefelé járt a nyár, 
s az ég, mintha még ez a párizsi ég is meg akarna 
öregedni, a hirtelen támadó és hirtelen elálló, 
tréfás párizsi záporok szokását reménytelen, tar
tós őszi esőkkel cserélte föl, és nekem elég volt 
hallani, mint kopog a hűvös szoba ablakán a 
lassú, fáradt eső — vagy hogy megüsse fülemet 
valahol a szó: hűvös van —, hogy eszembe jus
son az a fázós lélek. Ügy képzeltem, egész bol
dog volnék, ha csak két kezem közé vehetném 
a kezét. Semmi többet. Tartanám nagy kezem
ben, hogy érezzem a fészkét, és érezzem, mint 
melegszik át fészkében. Az Odéon árkádjai alatt 
megint kiteregették a könyveket, de mi már 
nem jártunk oda — Ökörszemü nem volt ott. 
Csak épp a nyári vakációra alkalmazták ott ki
segítőnek, helyettesnek, vagy pedig nem jött 
vissza oda épp azért, hogy nyoma vesszen?

Már nyilvánvaló lett, hogy hiába várom visz- 
sza, nyilvánvaló lett: el akar tűnni. Ha Lizával 
mentem el az Odéon előtt — és majd mindennap 
arra vezetett utam —, úgy tettem, mintha



eszembe se jutna, hol járok. Még csak a tekinte
temet se fordítottam abba az irányba. Hazudtam, 
én — Lizának! Mintha hazudhatnék neki! ő  tu
dott mindent, azt is, hogy bűnösnek éreztem 
magam azért, hogy hazudok, és azért is, hogy 
hagyom szemem elől veszni, hogy szemem elől 
veszett Ökörszemű. Hogyne éreztem volna ma
gam emiatt bűnösnek? Akit szeretünk, azt nem 
szabad elhagynunk a hidegben, annak adósa va
gyunk. És én ahelyett, hogy fűt-fát megmozgat
nék a keresésére, mert úgy vágyódom utána, 
hogy sírni tudnék, félek még rágondolni is’, hogy 
mi lenne, ha felbukkanna. Mikor ez a vágy is, 
maga a vágy is már hazugsággal, némasággal 
pusztítja életemet, hát még az ő eleven személye 
— hogy illeszthetném bele az életembe? Ó, ezek 
a prelogikus érzelmi ellentmondások! Hálás vol
tam érte neki, hogy így eltűnt, hálás és szeren
csétlen egyszerre. Vágyódtam, hogy legalább lás
sam, és féltem, hogy teljesülhetne a vágyam. 
És mint mikor az ember egyedül marad egy szo
bában, melynek a lakóját az imént kísérte utolsó 
útjára, a temetőbe, többé-kevésbé minden, ami
hez a kezem hozzáért, őt idézte, rája emlékez
tetett. A színpadiatlan, hangtalan, feltűnés nél
kül való eltűnése jelenlevőbbé tette, mint bár
mely életnagyságú portré a falon. S nemcsak 
az én számomra.

Liza hozzászoktatta az embert a gondolathoz, 
hogy neki semmi sem árt. Ha koplaltunk, még 
csak túlságosan le se soványodott, mindig egy
formán karcsú maradt. Mindig egyforma. Mikor 
tíz napon át mindennap más börtön priccsén hál
tunk, ruhája éppoly tiszta és rendes maradt, 
mint régen, mikor még külön szobalánya gon
dozta toalettjeit. Ez számomra jelképes jelen
tőségű. Spanyolországban, abban az időben, mi
kor erős férfiak is támolyogtak az éhségtől, 
Liza, térdén nyelvtankönyvével s ceruzával a



kezében, teljes odaadással nap nap után tanult 
spanyolul, mintha észre sem venné, hogy nincs 
mit enni. S most előjelek nélkül egyszerre fázni 
kezd, s bár takarót s minden lehetséges kabátot 
rárakok, és bizonyos felháborodással magyaráz- 
gatom, hogy nincs hideg, továbbra is csak fázik. 
Nyugtalanított a sápadtsága, és csak mikor lá
tom, hogy ez hideglelés, akkor kapok észbe, 
kezdem felfogni: beteg. Megbetegedni, az min
dig kívül esik a programon, mint valami me
rénylet — de Liza meg éppen hozzászoktatott, 
hogy az ilyen meglepetés készületlenül érjen.

Nem foglak a betegséggel untatni. Az embe
rek karakterük szerint különbözőképp viselnek 
el egy-egy betegséget, de maga a betegség igen 
kevéssé személyes jellegű. Lizáé is csak banális, 
s azt hiszem, orvosi szempontból nem is túl sú
lyos, legalábbis nem szokatlanul súlyos tüdő- 
gyulladás volt. Én azonban, amennyire meg
szoktam, hogy majd minden évben egyszer- 
kétszer ápolásra szoruljak, annyira nem tudtam 
mit kezdeni, mikor ez egyszer nekem kellett 
volna ápolónak lennem. Csak férfi tud olyan 
buta lenni, hogy az már komiszság. Ahelyett, 
hogy segítettem volna neki, faggattam és nyag- 
gattam, hogy mije fáj, remélve, hogy majd meg
nyugtat, biztat. Mikor végre észbe kaptam és 
orvosért mentem, visszaútban, mintha egy beteg
séget meg lehetne vesztegetni, még beszaladtam 
Gibert-hez, és megvettem azt a szép, reproduk
ciókkal teli Rembrandt-könyvet, melyre Liza 
pár nappal azelőtt sóhajtva mutatott, mondván, 
hogy ha egyszer pénzünk lesz, ezt a könyvet meg 
kell vennünk. Azt hiszem, Rembrandt volt. (Nem 
vagyok jártas a képzőművészetben.) Mire vissza
jöttem, már pirosán égett az arca — úgy álltam 
ott a beteg előtt a könyvvel, mintha egy borjút 
hoztam volna, és most nem tudom, mit kezdjek 
vele, hova tegyem. De le akartam tagadni ma



gam előtt, hogy okom van az ijedtségre. Szemre
hányást tettem Lizának, hogy még csak fel se 
veszi takarójáról a könyvet, amiről én joggal hi
hettem, hogy megörvendezteti.

Erre Liza lapozgatni kezdett az albumszerű 
könyvben, s anyás, de nem keserűség nélkül 
való, hogy úgy mondjam, ha lehet ilyet mondani, 
komoly mosollyal rám-rám nézve, keresett a 
könyvben valamit.

„Itt van. Nézd! — és ujjával egy képre mu
tatott. — Sose fogom tudni megbocsátani, hogy 
engem állítólagos ősanyádnak, annak a „törvé
nyes* * Sárának a helyzetébe hoztál, aki elűzette az 
ő urával az ő urának szolgálóleányát, az egyip
tomi Hágárt, s az elméne és bujdosék a Beerséba 
pusztájában.” — S nem vette le ujját s már sze
mét se annak a rézkarcnak a reprodukciójáról, 
mely alatt írva állt: Hágár a pusztában.

Védekeztem, de támadón. Szemére hánytam, 
hogy magamra hagyott, és ugyanakkor tagad
tam, letagadtam mindent, s mindezt össze-vissza 
és mindig hevesebben. Az ő hangja se volt épp 
barátságos, mikor emlékeztetett rá, hogy beteg
gel állok szemben. És engem hangjának ez az 
ellenségessége foglalkoztatott, és nem az, hogy 
magas lázban fekszik itt előttem. A láz ebben a 
percben nekem csak egy ellenséges sáncot jelen
tett, mely Lizának kapóra jön, hogy a velem 
való további harc elől kitérjen. Képes lettem 
volna rá, hogy nagyon rossz legyek hozzá. Nem 
tudtam neki megbocsátani, hogy nem tudok oly 
jó lenni hozzá, mint szeretnék. Nem furcsa? 
Mindegy. Már három perccel később is mind
egy lett nekem. Mindegy lett, hogy nincs vagy 
mégis volt-e valamiben igazam, s hogy egyálta
lán lehet-e valakinek ilyen természetű dolgok
ban igaza. Liza nagyon beteg, csak ezt láttam. 
Láttam? Az ember nem lát, ha ököllel a szemé
be vágnak, inog vele s körülötte minden. De ha



ököllel a szemébe vágnak, ez az állapot egy vagy 
öt vagy tíz percig tart, és utána feleszmél. Most 
azonban.. .  És mert minden, ami elviselhetetle
nül rossz, szinte bizonyítani akarja, hogy a még 
elviselhetetlenebb is elviselhető, utasítást kap
tam: el kell utaznom. Fontos ügyben és halaszt
hatatlanul. A francia—spanyol határra. Csak há
rom napra. Ha én lettem volna, aki valaki más
nak ezt a megbízást hoztam, én is úgy mondtam 
volna, mint ahogy nekem mondták, a megnyug
tatásomra: c s a k  három napra.

Az egyetlen okos megoldás az lett volna, hogy 
Lizát kórházba vitessem. De erről hallani se 
akart. Te talán tudod, milyen makacsul kitartott, 
ha egyszer valamire azt mondta: nem. Börtöntől, 
gépfegyvertüztől nem, de a kórháztól félt. Ügy, 
mint ahogy vannak emberek, akik irtóznak a 
póktól vagy a macskától vagy az egértől. Azt hi
szem, hogy a halálba se mennék olyan nehéz 
szívvel, mint ahogy akkor elindultam „csak” há
rom napra. . .

Ez a három nap! Ha akkor az úton vagy bár
hol véletlenül összetalálkoztam volna Ökör
szeművel, talán rá se ismerek. Mint aranypénz 
egy lyukas zsebből, úgy hullt ki az életemből. Ha 
valaki ez alatt a három nap alatt szóba hozta 
volna, nem tudta volna lekötni a figyelmemet. 
Itt volt a feladatom, ezt teljes koncentrációval 
kellett elvégeznem — és végeztem, miközben 
Liza nevére mint refrén, mint rögeszme elnémít- 
natatlanul ott zakatolt az agyamban: mire vissza
jössz, halott. . .  mire visszajössz, halott. Volt né
hány cím, amit tanácsos volt nem feljegyezni, 
Liza tartotta őket fejben. És nem tudom, miért, 
de hogy a Liza nevére a rögeszmévé vált refrén 
a címekről szólt, amik elvesznek, el fognak 
veszni, ez különösen iszonyú volt. Nincs többé 
cím, többé nincsenek címek.. .  — ezek a szavak 
valami olyan félelmes, szimbolikusan óriási je
lentést kaptak, mint ahogy álomban szokott az



emberrel történni, mikor valami megmagyaráz
hatatlanul fontosnak látszik. Máig is felfogha
tatlan előttem, hogyan éltem túl ezt a három 
napot, és hogy voltam képes mégis elintézni, 
amit rám bíztak. Mert teljes önkritikával me
rem állítani, hogy hiánytalanul teljesítettem a 
rendelkezéseket, amikkel a párt a francia— 
spanyol határra küldött.

Várjunk csak! Valami mulatságos jutott 
eszembe. Mikor először kerültem nagyvárosba, 
nekem úgy tetszett, hogy menthetetlenül el kell 
vesznem benne, mint valami kicsi-kicsi, szegény 
gombostűnek holmi nagyon óriási szalmakazal
ban. Azóta száz tapasztalatom tanít arra, hogy 
nagyvárosok ugyan vannak, de az emberek, ki
vétel nélkül, mind falvakban élnek. Mindenki 
a maga s még hozzá meglehetős kicsi falujában. 
S ami a nagyvárost illeti, az csak száz vagy sok 
ezer külön falunak a felhalmozódása. Érted, mit 
gondolok?

Hiába tudja azonban ekképp az ember, hogy 
Párizs, a benne élők tényleges életét tekintve, 
inkább csak keret, káprázatos fikció, mégis, 
ugyebár érted meglepetésemet, mikor én a vég
telen három nap után visszaérkezve, a szobánk
ban, Liza ágya mellett Ökörszeműre találok. 
Ugyebár érthető volna meglepetésem? Én azon
ban nem lepődtem meg. Annyira nem, hogy még 
csak nem is kérdeztem, hogyan került oda. A 
kérdés, mellyel berontottam, s amire a szemem 
a választ kereste, a betegemnek szólt. A kérdés, 
hogy ő hogy van, nemhogy betöltött, de felszívta 
egész lényemet. Persze látnom kellett, hogy 
Ökörszemű áll az ágy mellett, de nézni csak 
Lizát néztem, azt, hogy él, s hogy megint öröm
mel, megint a v i l á g o s  szemével néz rám, 
a régi viszontlátások régi örömének nevető fé
nyével. Vagy csak az én örömem, a bennem túl
áradó öröm láttatta így őt velem?



A harmadik személy, mint minden más, any- 
nyira mindegy volt nekem, hogy Láza fölébe ha
jolva meg se értettem mindjárt, mért tiltakozik 
Liza, s akadályozza meg szinte ijedten, de ha
tározott mozdulattal örömem minden gyöngéd 
megnyilvánítását. Akkor, akkor aztán feleszmél
tem: ez itt Ökörszemü. Azért nem szabad. Ez 
Ökörszemű — és ezt nem a szívem hevesebb do
bogásából, hanem valahogy úgy konstatáltam, 
mint ahogy az embernek, mikor hosszú idő után 
újra elővesz egy félbehagyott könyvet, és nem 
emlékszik már az összefüggésekre, visszafelé kell 
lapoznia, s így idézi emlékezetébe egy-egy név
nek a jelentését.

Egyébként egyszerű a magyarázata, hogyan 
került ide Ökörszemü. A fikción belül, melynek 
neve Párizs, ő az embereknek ugyanabban a kö
rében, ugyanabban a faluban élt, mint mi. Egy 
volt azok közül az idegenek közül, akik rend- 
szertelenül, csak véletlen alkalmakból, csak 
azokból a munkahulladékokból élhetnek, amik 
után teljes jogú állampolgár nem nyújtja ki a 
kezét. És akik elküldték a francia—spanyol ha
tárra, beváltották szavukat: találtak valakit, ki 
távollétemben a beteg mellett legyen. Maga 
Ökörszmű, ezt később tőle hallottam, igen meg
lepődött, mikor közölték vele, hol lakik a beteg, 
akinek ápolására vállalkozott. Hogy volt-e mégis 
Lizának is valami szerepe a véletlenben, egész 
biztosan nem tudom; lehetséges, hogy igen; ez 
ugyanis Lizára vallana, mert ő — nem tudom, 
lehet-e így használni e fogalmat — természeté
nél, lényegénél fogva abszolutista. Ha tudná, 
hogy aknát helyeztek el a szobájában, inkább 
maga robbantaná fel, mintsemhogy huszonnégy 
óráig szűkölve számoljon a lehetőséggel, hogy 
felrobban-e, vagy sem. Ez tán épp annyira mo
rál, mint temperamentum kérdése.

Tény, hogy Ökörszemű hiába akart kitérni elő



lem, már megint benn állt, benn álltunk a bű
vös körben.

Siettem haza, mintha érkezésemtől függne, 
hogy mégis jóra fordul-e Liza betegsége. És az 
első negyed órában már megütközve láttam, 
hogy teljességgel felesleges, sőt inkább csak út
ban vagyok. Kialakult egy házirend nélkülem, 
s nekem a legjobb esetben a nem lábatlankodó 
szemlélő szerepe maradt csak meg. Ökörszemű 
csendre intett, ha úgy találta, hogy felesleges 
kérdésekkel nyaggatom a beteget. Nálam job
ban tudta, hogy milyen időközökben s hány 
csöppet kell adni a betegnek a megerőltető szá
raz köhögés ellen. Megakadályozta, hogy láz
méréssel feleslegesen fárasszam Lizát, és be kel
lett látnom, hogy a borogatásokat gyorsabban és 
sokkal ügyesebben adja, mint én. Amennyire az 
egy nap alatt, míg én voltam a beteg mellett, 
reménytelenné vált a felfordulás, most a kis ho
telszobában mindenütt valami nyugodt rend ho
nolt, mint az éjjeliszekrényen, melyen a szá
momra ismeretlen orvosságos üvegek mellett ott 
feküdt Ökörszemű kicsi, ezüst karórája. Mint 
valami bitorlóra, úgy néztem erre a magát ide 
befészkelt karórára. Az szabta meg a házirendet, 
arról olvasták le, mikor kell ezt a gyógyszert be
adni, mikor egy másik, mikor egy harmadik 
orvosságos üveg után nyúlni.

Ökörszemű nem zaklatta kérdésekkel a bete
get. Liza elégedettebbnek látszott, mint mikor 
csak én voltam mellette, noha ijesztően sápadt 
volt, és láthatóan s meg inkább hallhatóan kí
nozta a könyörtelen száraz köhögés. Ökörszemű 
valósággal kisajátította a betegemet, de be kel
lett vallanom, hogy a beteg nyugalmának javára 
szolgált ez a néma tárgyilagosság, s nekem nem 
maradt más hátra, mint hogy utánozzam Ökör
szeműt, nem a tevékenységében, mert hiszen 
nekem nem volt már mit tennem, hanem a saját



személyének, aggodalmainak és érzelmeinek 
hangtalan kikapcsolásában. Minden hangot és 
mozdulatot a beteg, sőt a betegség szükségletei
nek rendelt alá, s erre a tárgyilagosságra rá- 
kényszerített engem is. Néma jelenlétével, vitat
hatatlanul jó példájával terrorizált. Ha ő nem 
volna itt, gondoltam sokszor, most ott ülhetnék 
az ágy szélén, s legalább foghatnám, simogat
hatnám is Liza soványan megnyúlt, forró kezét. 
Ha ránéztem Ökörszeműre, semmi mást nem 
láttam benne, csak egy idegent, ki a legalkalmat
lanabb időben állított be, egy vendéget, akit 
nem lehet lerázni, noha legintimebb életem foly
tonosságát teszi lehetetlenné. Abban akadályo
zott, ami elviselhetővé tehette volna számomra 
a félelmet. Az ember nem érzi élete gyökerét, 
míg csak játszik vele az élet, mint a szél a fa 
lombjaival. De ha körülötte halál cikázik. . .

Szíves engedelmeddel itt közbeszúmék vala
mit. Az a gyanúm, hogy az ember, az egyed, 
tudván a halála elkerülhetetlenségét, valahol 
mélyen magában állandóan szüköl, ellentétben 
az ebekkel, amelyeket csak kivételes alkalmak
kor kínoz valami baljós előérzet. Mibennünk 
állandóan szűköl az egyed. Olyan állandóan, 
hogy hozzászokunk, és többé-kevésbé jól, úgy 
végezzük ezer dolgunkat, mintha ez a tartós szo
rongás nem is létezne bennünk. A férfi és nő 
egyesülésének pillanatában. . .  az egyesülés 
szükségletében és létrejöttében ez a szorongás 
nemcsak hajtóerő, hanem épp az egyesülés pilla
natában éri el a maga paroxizmusát — és ugyan
akkor, mert eléri a paroxizmusát, meg is szűnik, 
meg is szabadulunk tőle. A különben tompa fé
lelem eléri az éles feszültségnek egy olyan fokát, 
amelyen a mennyiség átcsap minőségbe, s dia
dalmasan megszűnik félelem lenni. Másképp is 
mondhatnám, s csakugyan azt mondanám s azt 
remélem, hogy nem kerülök ellentmondásba a



modern biológia megismeréseivel. Az én érzésem 
szerint a halálhoz való viszony, maga a halál 
tudata a sajátos emberi szerelmi élet legősibb 
stimulánsa — és mindig egy kicsit a halált is 
megöleljük, ha testünk ölelésben forr össze. 
Ugyanakkor a halál ölelése elől rejtőzünk egy
más ölelésébe. A fájdalomnak és a gyönyörnek 
ez az együttes, egymást fokozó borzongása, a 
természetnek ez a mindenütt jelenlevő nagy és 
örök rituáléja az életet és a halált áttörhetetlen 
bűvös körben zárja egybe. A szerelemben leválik 
rólunk a félelem, de úgy, hogy mintha otthon 
volnánk benne, elengedjük magunkat, hunyt 
pillákkal belemerülünk. Elmerülünk benne. 
Nincs, aki nem Eurüdiké — azt hiszem így hív
ják az antik hitregének ezt az alakját. Szerel
münk homlokán mindig ott lebeg valami az ár
nyékokkal teli alvilágnak leheletéből.

De megint csak csapongók. Ügy voltam, mint 
akit kizártak a saját lakásából, és Ökörszeműhöz 
úgy viszony lőtt am, mint magához a betegséghez: 
türelmetlenül és tehetetlenül vetettem alá ma
gam a kényszernek, melyet jelenléte alakított ki. 
Napközben hosszú órákra el-elszólított a mun
kám, s ha aztán sokszor csak egy közbeeső ne
gyed órára, tele kimondhatatlan szorongással és 
mégis avval az illúzióval, hogy haza, hozzá me
gyek, benyitok a hotelszobánkba, mindjárt a kü
szöbön, mindig újra a csalódás: Ökörszemű 
csendre intő tekintetébe, megrovóan összeráncolt 
homlokába ütköztem. Ügy állt elém, közém és a 
betegem közé, mint valami élő tilalomfa. Nem 
szimbolikusan, hanem közönségesen a térben, 
mely a betegágyat az ajtótól elválasztotta. Csak 
azt éreztem, hogy kisajátítja az én betegemet.

Emlékszem egy éjszakára. A szobában nem 
égett villany, de a túloldali kínai bár fény
reklámja vörös és sárga lángkévékkel zajtalan 
mozgalmasságot hozott a mi szűk négy falunk



közé. A kis szobában a beteg széles, francia ágya 
lábánál az ápolónő számára még egy matracnak 
is el kellett férnie. Szűkén voltunk. A díványon 
feküdtem, és nem tudtam aludni, össze voltunk 
szorítva olyan intimitásba, mint hárman egy 
koporsóba. Feküdtem és figyeltem, s míg a zaj
talan fénynyalábokat néztem, olyan volt, mint
ha álmodnék, s nem érteném, amit látok. Mit 
keres itt nálunk ez a harmadik? — kérdeztem 
magamban, s a harmadikon egyszerre értettem 
Ökörszeműt és a halált. Felkelni, lámpát 
gyújtani, odamenni Lázához, semmi mást, csak 
leülni az ágy szélére és nézni! De ott volt 
a díványom és az ágy között a matracon az 
a harmadik, s azonnal felébredne. Nekem 
nincs argumentumom vele, a józanságával 
szemben, mely feddhetetlen következetességgel 
őrzi a betegnek zavartalan nyugalomhoz való 
jogát. És a rövid és keskeny díványon úgy fe
küdtem tovább, mint aki erős kötelekkel úgy 
meg van kötözve, akárcsak az ifjúsági kalóz
regényekben a betömött szájú fogoly. Még kiálta
nom se lehet. Elátkozott csónak, s a fényreklám, 
mint távoli fárosz kibetűzhetetlen üzenetei, a 
maga fénynyalábjaival egy elérhetetlen, távoli 
élet önelégült, gazdag, irigyelt folytonosságát je
lentette.

Ekkép a szoba s a levegő éjjel-nappal mindig 
úgy tele volt halállal, mint néha a nyári dél- 
után, viharok kitörése előtt, elektromos energiá
val. De a vihar nem tör ki, és hűs, megenyhült, 
békés alkonyatban szabadon lélegzel fel. Vég
sőkig elkínzottan, de félelmeimben boldogan csa
lódva feküdtem akkor, s nem tudtam felfogni, 
hogy igaz, amit hallok. Ha igaz volna Lázár föl
támadása, Lázárnak kellene magát úgy éreznie, 
mikor újra látja, hogy süt a nap, hogy lát. Ak
kor már Liza annyira elgyöngült, hogy félálom
ban, abban az apatikus állapotban feküdt, mely



annyira ellenkezett lényével, és épp ezért ez az 
állapot az ellenséges hatalom diadalaként, az 
életem, az élet csatavesztéseként hatott rám. 
Azon a késő délután Láza csak egy-egy pillanatra 
nyitotta ki szemét, s máris tovább aludt. Az or
vos azonban váratlanul, épp ezen a késő délután 
szokatlanul elégedett arccal tartja kezét az alvó 
Láza csuklóján, és már majdnem haragszik, 
hogy még mindig nem értem, még mindig bár
gyún bámulok, holott mutatja a lázmérőt a meg
szelídült higanyoszloppal. . .

Az orvos szintén nem volt „rendes ember” . 
Hazátlan kutya, mint én. Szegény ördögök életé
ben különös, de szinte abszolút törvényszerűség, 
hogy komoly segítséget még véletlenül se kap
nak mástól, mindig csak és mindent egymástól. 
Hihetetlen, hogy emberek, akik magukon nem 
tudnak segíteni, milyen sokat tudnak egymásért 
tenni. . .

Igen, pár szót erről a doktorról. Már csak 
azért is, hogy valami érdekessel háláljam meg 
lekötelező türelmedet, mellyel az én privát bo
nyodalmaim elbeszélését hallgatod. Sokáig azt 
hittem erről a doktorról, hogy éppolyan földön
futó, mint én. Neki is a mi hotelünkben volt 
szobája, valamivel nagyobb és kényelmesebb, 
mint a miénk, de nem lakás, szintén csak hotel
szoba. Nem vitte ennél többre, s nyilván nem 
is fogja vinni többre soha, mivel már a hatva
non is túl van. Mérget vettem volna rá, hogy 
a magányos öreg valami távoli hajótörésnek 
francia partra sodródott egykori menekültje. 
Azért mondom, hogy egykori, mert ha ritka be
szédes óráiban emlékeket elevenített fel, akkor 
a múltból olyan emberek bukkantak eléd, akik 
ma már legendák. Specialista volt, ha nem is 
szakmai értelemben: majd minden európai nyel
ven értett, s meg is tudta magát értetni, mert 
évtizedek óta kézről kézre adta egymásnak az a



Párizsban sátorozó, hivatalos rendőrségi be
jelentés elől megokolt aggodalommal lehetőleg 
kitérő, mindenfelől összeverődött „nemzetközi 
söpredék” , mely majd egyszer maga vesz vas
söprűt a kezébe, és kisöpri a föld minden sar
kából az igazi söpredéket. Nekem mindig furcsa 
volt szemben ülni azzal az emberrel, akit egy
szer egy nagyon fiatal asszony a beteg férjéhez 
hívott, s útközben kiderült, hogy gyalog kell 
menniük, mert egyiküknek se volt pénze az ak
kori metróra, a lóvasútra. önmagában nem fur
csa, semmi furcsa sincs abban, hogy a fiatal 
asszonyt Krupszkajának hívták, és mégis. . .

A képzőművészethez nem értek, de elgondolni, 
hogy állandóan egy szobában lakjak, melynek 
falairól — hogy ne mondjak többet — úgy néz
nek le rád a leningrádi Eremitage Rembrandt- 
képei, mint másutt a családi fotográfiák.. 
Nem oly egyszerű az a franciákkal, mint első 
látásra vélné az ember. Az én doktoromnak a 
pár szál, de annál gondosabban oldalt fésült haj
szállal ékesített feje Lenin mellétől kezdve, szív- 
és mellhangokat figyelve, száz és száz olyan 
mindenféle nemzetiségű ember melléhez simult, 
aki az utolsó harminc évben ennek a kontinens
nek legjobb szívverését jelentette és őrizte; s 
ez az én, egy kicsit bogaras öreg doktorom, kép
zeld, vérbeli francia. Itt született, és soha nem 
is volt az ország határain kívül. A saját országa 
földjén, a saját osztályával szemben az emigráns 
pályáját választotta. Épp a jóllakott, épp a nyu
gati rentier-országokban gyakran akadtam a 
hazai, bennszülött emigránsnak ilyen példá
nyaira, emberekre, akiknek nem egykönnyen, de 
minden kedvező, szerfölött kedvező körülmény
nyel dacolva sikerült, hogy semmire se vigyék, 
noha családi származásuk, a konjunktúra, a ko
lóniák, mindez csendes összeesküvésben, tekin
télyes adófizetőknek, legalábbis olyan uraknak



sorsát szánták nekik, akik saját gépkocsijukon 
robognak a földnek túlnyomó többségben gyalo
gosan közlekedő halandói közepette.

XVI.

— Áron, nemsokára indul a vonatod — 
szóltam, s a vonatszerelvényre mutattam, mely 
már régebben felbukkant, s most már nem is 
feketéllett elhagyatottan a halottas sínpáron, 
hanem egy dübörögve az élén termő, vadul füs
tölgő mozdony lökésétől felzaklatva, minden 
tagjában nagyokat zörögve rázkódott össze. Fi
gyelmeztetnem kellett Áront, mert mint eddig 
mindig, hogyha elbeszélésében döntő fordulathoz 
került közel, mintha nem tudná magát elszánni 
a szóra, haladékot keresve, újabb előzetes rész
letek taglalásába bonyolódott bele, mellékösvé 
nyekre tévedt. Igaz, nemegyszer annyi szug- 
gesztív erővel tette ezt, hogy egy ideig sikerült 
újra meg újra becsapnia engem, de tán saját 
magát is.

— Muszáj, hogy figyelmeztesselek. Más körül
mények közt az orvosod csakugyan érdekelne, 
de ha arra gondolok, hogy esetleg nem jutunk 
tovább, viszont a vonatod nem fog várni. . .  Nem 
szeretem a fél szavakat, s világéletemben irtóz
tam attól, hogy félbemaradjon valami, befejezés 
nélkül, töredékként.

Sürgetve mutattam a vonatra, mely körül fel
feltünedezett már egy-egy csikorgó kerekű pogy- 
gyászos saroglya, egy-egy kocsiban, bőrönddel 
a kezében, hordár rendezkedett, s ha a vonat 
ablakai még sötétek voltak is, nyilván közele
dett a beszállás időpontja.

— Tartok tőle, hogy csalódni fogsz. Már ameny- 
nyiben befejezésre vársz — szólalt meg Áron



barátságosan, đe anélkül, hogy a sürgetésem 
észrevehetően meggyorsította volna tempóját. — 
A valóság, sajnos, többnyire adós marad poénok
kal, s minthogy én csak egy szegény valóságos 
és, sajnos, nem boldog, képzeletbeli figura va
gyok . . .  írók ilyenkor úgy segítik figurájukat 
poénhoz, hogy segítségül hívják a halált. És a 
gordiusi csomó el van vágva. De gordiusi csomók 
és bravúros kardvágások csak a stratégia terén 
fordulnak elő. Benső ügyekben, hogy úgy mond
jam, lelki téren, az én sajnálatos tapasztalatom 
szerint a csomó, ha csomó, akkor hozzáférhetet
len. Még a halál számára is. Mert az ember még 
csak bele se hal, hanem mikor egyéb, kívülálló 
okokból eljön az ideje, akkor velehal. Nincs be
fejezés, csak folytatás, a folytatás különböző 
etapjai, az egyszer megszületett motívum azon
ban nem szűnik meg. Mint az istenek se, kik 
csakugyan halhatatlanok oly értelemben, hogy 
mindig túlélik önmagukat démoni vagy más je
lentésben.

Szóval a folytatás. Ott állok a doktor szobájá
ban. Oda hívott be engem, velem Ökörszeműt is, 
hogy ne zavarja Lizát az én nehéz felfogású fe
jemnek szóló magyarázataival. Mint akkor a 
pogrom után, amikor csak a felkelő májusi nap 
fényében csillogó füvek láttán eszméltem rá, 
hogy micsoda éj szakadt rám, mit vesztettem, 
most is csak lassan fogtam fel, hogy vége az éj
szakának, visszakapom Lizát a halálból. Érde
kes az esetünk a veszéllyel: előtte és még inkább 
utána leghevesebb a pszichikai reakció, de míg 
benne vagy, szinte kikapcsolódik az idegek appa
rátusa, vagy legalábbis tompán reagál. A jelen 
csak emlékként válik valóságává öntudatunk
nak, jó vagy rossz kísértet képében. De én le
mondok arról, hogy megmagyarázzam, ami ez
tán történt, csak regisztrálni akarom. Regisztrá
lom, amire emlékszem.



Emlékszem arra, hogy csak ekkor éreztem át: 
eddig a halál sötét nyomása alatt lélegeztem, 
ettem, ittam, dolgoztam, aludtam és ébredtem. 
Átéreztem ezt, átéreztem, s csak akkor, mikor 
ez a nyomás lehullott, múlttá lett. Akkor egy 
pillanatban sűrítve quasi visszamenőleg, quasi 
még egyszer átéltem állati rémülettel, hogy mi 
fenyegetett, mi múlt el felettem. És aztán, csak 
aztán szökött a szemembe Ökörszemü alakja, 
aztán egyszerre csak s mintha — nem, nem mint
ha, hanem valóban csak ekkor vált nekem 
Ökörszemű megint azzá, aki volt, mielőtt a 
betegágy mellett láttam viszont.

Egyedül maradtunk. Nem is kísérlem meg a 
magyarázgatást, csak regisztrálni akarok: csak 
ekkor eszméltem rá, hogy ő áll itt velem szem
ben; nem is jól mondom: nem eszméltem rá, ha
nem mintha ostor suhogott volna végig rajtam, 
gerincemen, sarkamtól a fejem búbjáig. Ez több 
volt, mint vágy, megkívánás. Ez nem az a bi
zsergés, nem is az az éhes sajgás. Ez az élet, 
maga az élet volt, mely a maga hirtelen fel
szakadó ereje alatt rendül meg, szédül, tántorog. 
Pillanatokig csak meredtem Ökörszeműre, ö  úgy 
állt ott egyedül velem szemben, egyenesen, olyan 
hihetetlen egyenesen, mint ahogy akkor este 
először állt meg a mi hotelszobánkban, eszembe 
juttatva, hogy ketté tudnám tömi, és ő hangot 
se hallatna. Állt valószínűtlenül karcsú, valószí- 
nűtlenül kiegyenesedve — és tekintetem alatt 
sápadva, egyre jobban sápadva, de változatlanul 
valószínűtlen mozdulatlanságban. És mikor ka
rom hirtelen s olyan erővel fogta át derekát, 
mintha csakugyan ketté akarnám tömi — véde
kező mozdulat nélkül ellenállhatatlanul enyém 
volt, a fölötte való hatalmamé.

Így történt. S így történt, hogy azon az estén, 
mikor Láza megkérdezte, hol van Ökörszemű, 
azt kellett felelnem, hogy sürgősen el kellett



mennie, s nem is fog többé visszajönni. Ez utób
bit biztosan tudtam. Elszökött. Búcsúzás nélkül. 
Maga elől, én előlem, megint azzal a szándékkal, 
hogy eltűnjön az életemből.

„Ügy látszik, csak haldoklói minőségemben 
érdekeltem” — jegyezte meg Liza; ahogy gyó
gyulni kezdett, az élettel visszakapta az élete ár
nyékait is. Nekem fájt, hogy Liza igazságtalan, 
és még jobban fájt, hogy gondolnom kell arra, 
hogy elhallgassam, mennyire igazságtalannak 
látom. S ezzel kezdődött, helyesebben folytató
dott, megint folytatódott az, hogy volt valami, 
amiről énnekem — énnekem! — nem lehetett 
Lizával beszélnem. Mint valami renegát, kinek 
nemcsak azt, amit tesz, de azt is, amit gondol, 
rejtegetnie kell. De hát elárultam-e én Lizát? 
Megcsaltam? Igen, de csak akkor, mikor elkezd
tem fontolgatni, hogy miről beszélhetek s mi
ről nem beszélhetek előtte. A titokkal árultam 
el Lizát és egész életem egész eddigi fundamen
tumát, és semmiképp se azzal, amit titkoltam. 
Azóta, csak azóta értem a szépírókat s általában 
a költőket, mióta a magam kisebesedett bőrén 
megtanultam, hogy a szóba foglalás szükséglete 
nemcsak holmi henye játék. Szóba foglalni va
lamit, az a boldogságnak feltétele lehet, vagy a 
legrosszabb boldogtalanságnak okozója. . .  Ki 
hitte volna? És mégás, igazán így van, de igazán.

A betegből lábadozó, a lábadozóból egészséges 
lett, de van úgy, hogy a külső élet folytonossá
gának helyreállt rendje csúfolkodásnak hat. 
Kárörvendő, démoni nyelvöltögetésnek. Semmi 
baj, minden megint a helyén, de . . .  de mintha 
csak azért volna minden megint normálisan a 
régiben, hogy annál gonoszabb elégtétellel érez
tesse, mennyire másképp van minden, mint volt. 
Külső körülményeink, külső életünk a réginek 
volt a pontos másolata, de másolat, szemfény
vesztőén sikerült kulissza.



Párizs azonban nem erdő, s az ember meg
találja, akit keres. Sokáig nem indultam el 
Ökörszemű keresésére. Ügy véltem, hogy tökéle
tesen igaza volt, amikor eltűnt. Ami köztünk 
történt, nem ejtette tévedésbe afelől, hogy a ket
tőnk pillanata sohase válhat életemnek új for
mát adó tartalommá. Látta, tudta, igen, állítom, 
előre látta, ami bekövetkezik, és ez elől akart 
kitérni, mikor újra eltűnt — és nem ő az oka, 
hogy nem sikerült. Én vagyok az oka? Talán. 
De ez a talán nem is őszinte. Keresni, ki az oka, 
puszta és ostoba antropomorfizmus. Az oka nem 
valaki, hanem az a valami, ami a kettőnk talál
kozása pillanatában kettőnk között, kettőnk fö
lött megszületett, és minden okosság, óvatossági 
rendszabály, ellenállás és önmegtagadás erőlte
téséből csak újabb erőre kapott, nőtt, fejlődött. 
Ha nem is oly egyenletesen, de éppoly lebírha- 
tatlanul, mint valami élőlény, mely nem ismer 
más törvényt, mint a saját rendeltetését. Sok
szor megbámultam, hogy épp a legkedvezőtle
nebb, sziklás talajon találni a legerősebb gyöke
reket hajtó fákat. Semmi ráció nincs abban, 
hogy ott enged gyökeret, reménytelen egziszten
cia; de minthogy van, hát van, és nincs isten, 
ki el tudja téríteni a minden létezőben immanens 
akarattól, hogy legyen, és az legyen, ami. Mit 
akarsz? — kérdeztem magamat, és elmondtam 
magamnak számtalanszor, hogy nem vagyok mai 
gyermek, életemnek megvannak a zárt, szigorú 
formái és dús tartalmai, és Ökörszeműnek nincs 
helye az életemben, ő nem fér bele. Érted? 
Benne volt, benne van, kétségtelen, de nem fér 
bele, organikusan nem juttathatok helyet neki, 
nem jutott hely neki. Elmondtam magamnak, 
hogy vannak reménytelen valóságok, amikkel 
egyszerre születik meg halálos ítéletük. El
mondtam magamnak ezt és még sok mindent, 
megfontoltan, okosan, felháborodottan, kétségbe



esetten, s közben a szemem, érzéktelenül minden 
érv iránt, az utca, a meetingek és a metró zajló, 
kérlelhetetlenül idegen sokadalmában hajthatat- 
lanul egyre őt kereste. S aztán egyszer. . .  Ez 
így történt.

Lizával ültem a Parte de Van vés egyik kávé
házának teraszán. Mozielőadás után voltunk. És 
ha már egyszer félretettem a szemérmet, még 
azt is meg kell mondanom, hogy öregedő fejjel 
is megőriztük szokásunkat, hogy a nézőtér sötét
jében fogjuk egymás kezét. S mikor kigyulladt a 
villany, már tudtam, tetszett-e s hogyan tetszett 
Lizának a film vagy egy-egy jelenete. A kezé
ből, a sugárzóan közlékeny, sajátságosán értel
mes kezéből tudtam meg, pontosabban: tudta 
meg a begyakorolt kezem. Mert a kezem Liza 
minden rezzenését felfogta. E napon azonban, 
melyről beszélek, a szenzáció, az ünnepi szenzá
ció az volt, hogy keze hosszú idő után megint 
olyan nyugodtan, azzal a közlékenységgel, az
zal az otthoni bizalommal lakott tenyeremben, 
mint rég azelőtt. Senki és semmi se volt köz
tünk, mintha megtépő tévelygés után végre 
minden megtalálta volna a maga örökkévalósá
gában neki rendelt helyét, tavak nyugalmával, 
melyeknek felületét szellő se fodrozza. Ilyenkor 
az ember dúlt bensőjén csend hatalmasodik el, 
mintha minden ellentét, mozgás, maga az élet 
magasabb egységben föloldást és föloldozást 
lelne. . .

Egymással szemben ültünk, egy kis vasasztal
nál, a Porté de Vanves-beli kávéház teraszán, 
s ez már megint emlék lett, de közös emlék, 
melyet az ember visszavágy, míg él, különösen 
akkor, mikor még az immár újra magányossá 
vált keze minden pórusában frissen őrzi a hal
ványuló, de még szét nem foszlott álom ízét. 
Ilyenkor az ember még olyan közel érzi magát 
a másikhoz, oly bizalommal és gond nélkül vág



neki az ellentétek kegyetlen világának, mintha 
hinné, hogy Krisztus módjára, elmerülés veszé
lye nélkül járhatna vízen.

Hasonlatom megnevettette Lizát. „S aztán az 
ember még csodálkozik — mondta még félig ne
vetve —, ha bőrig vizesen s alapos náthával ke
rül újra szárazra. Amit te szeretnél — folytatta 
barátságosan, és nevetését meghazudtolta figyel
mes és szomorúan komollyá vált szeme —, amit 
te szeretnél, az épp ez: vízbe menni anélkül, 
hogy nedvessé válj, tüzbe menni anélkül, hogy 
összeégesd magad. S csodálkozol, sőt lelked mé
lyén rossz néven veszed tőlem, hogy én nem tu
dom neked ezt a csodát lehetővé tenni, mikor 
pedig te annyira szeretnéd, mikor pedig te any- 
nyira szeretnél örülni, s másképp már nem tudsz 
boldog lenni. Te azt mondod, nem szóval, de azt 
mondod: mért nem vagy az, aki voltál? S bá
mulsz panaszosan a szép játékodra, akit persze 
szeretsz, de mégis te voltál az, aki összetörte. 
Nincs csoda, és van lehetetlen.” ’

Minden szóra emlékszem. Az ember kevés 
olyan szót hall életében, amikre halálos órájá
ban is emlékezni fog. Ezek a szavak azok közül 
valók. Holott akkor tiltakoztam, bizonygatni 
akartam, hogy nem így van. Tagadtam, hogy 
másképp már nem tudok boldog lenni. Kérdez
tem, hogy mi hiányzik nekem. Lehet-e ember 
emberrel szabadabban, biztosabban együtt, le- 
hetnek-e emberek hiánytalanabbul több biza
lommal egymáséi, mint mi ketten most? — 
mondtam, és mert míg beszéltem, láttam Liza 
szemében felcsillanni valamit a régi világos 
örömből, folytattam, és e boldog megindultság 
közepette egyszerre éreztem, mint sápadok el.

Liza háttal ült az utcának, és ezúttal történt 
meg először, hogy beszéltünk arról, amiről Liza 
felgyógyulása óta mindegyikünk külön hallga
tott. S míg beszéltem, egyszerre elsápadtam,



mert a velem szemben ülő Liza feje fölött, az 
utca másik oldalán, az estéli utcai sokadalom- 
ban megpillantottam Ökörszeműt. Először azóta, 
hogy akkor elszökött. Világító hajával, a soka- 
dalomban megint kíséret nélkül, megint egyedül, 
két karját szorosan magához szorítva, azzal a 
különösen egyenes testtartással, mely bennem 
első pillanattól kezdve a védtelenség képzetét 
keltette. Folytattam, tovább beszéltem Lizához, 
de ekkor, ettől a pillanattól fogva hazugság lett, 
amit mondtam és amit mondok. Hazugság volt, 
hogy nem ugrottam fel, hogy nem szaladtam át 
a másik oldalra, hogy hagytam eltűnni, hazug
ság volt Lizával és árulás vele, a már eltűnttel 
szemben. D e .. .  de hazugság lett volna az is, ha 
felugrok, ha átszaladok a másik oldalra, mert 
hazugság lett volna, ha eltépem magam Lizától, 
hogy utána menjek. Az egyetlen, ami igaz lett 
volna, amiben nem lett volna szemernyi hazug
ság se — nevess ki, de így van —, ha kézen fog
hattam volna Lizát, s ő velem együtt ugrott 
volna fel. De nincs csoda, és van lehetetlen, 
mint Liza mondta. És sajnos így van.

Tudod, mire jöttem rá? Arra, hogy magában 
az osztálytársadalomban sincs több és mélyebb 
ellentmondás, mint lehet egyazon személy érzel
meiben. Egyazon személy érzelmeiben, egyidejű
leg, egyazon pillanatban.

De lehet így élni? Nem lehet, nem volna le
hetséges, ha az embernek nem volna még vala
mije, valami mása, ha nem volna miből élnie. 
Ügy értem . . .  Ezt nagyon szeretném megmagya
rázni, csak félek, hogy nem fog sikerülni. Fi
gyelj ide; életemben már igen sok s a legkülön
bözőbb nehézségekbe ütköztem, cipeltem is őket, 
hogy azt hittem, no most, ebbe aztán meg kell 
szakadnom — de még sohase jutott eszembe, 
hogy véget vessek életemnek. Éppúgy, mint 
ahogy soha egy pillanatig sem kísértett az a



gondolat, hogy leakasszam a Louvre-ban s el
vigyem Rubens Medici Máriát dicsőítő ciklusá
nak valamelyik festményét. Egyszerűen azért 
nem, mert tudom, hogy nem az enyém. Egy
szerűen azért nem, mert tudom, hogy mindenkié. 
És az a gondolat se kísértett soha, hogy késsel a 
kezemben nekiessek . . .  Egyszerűen azért nem, 
mert a létezés puszta ténye bennem tiszteletet, 
sőt, mondhatnám, áhítatot vált ki, abban az 
esetben, ha ez a létezés egyben szakadatlan te
vékenység, mint ahogy valóban minden remek
mű nemcsak egyszeri alkotás, hanem folytonos 
alkotó is, évszázadok ellenére se fáradó munkás.

Nem tagadhatom, idegeim ebben a pillanatban 
némileg túlságosan feszültek. De azért ne gon
dold, hogy meghibbantam, s hogy magamat a 
természet valami remekművének tekintem. Épp 
ellenkezőleg, sajnos meg vagyok róla győződve, 
hogy a természet az én esetemben meglehetős 
kontár munkát végzett. Mondom, sajnos, de ezt 
inkább objektívan, valójában azonban ez nem 
tartozik rám. Vagyok, aki vagyok, mint ahogy 
a zsidók ősi istene meglehetős szellemesen defi
niálja magát. Szóval: vagyok, aki vagyok — s 
ahogy vagyok, találtam magamnak meghatáro
zott termékeny funkciót a nagy közösségben, 
melynek része vagyok. S mióta ezt a funkció
mat megtaláltam, én nem a magamé, nem is 
Lizáé vagy bárki másé, hanem a forradalomé, a 
forradalomnak, a forradalomért, a művemért 
vagyok itt. Tetszik nekem a francia szó: raison 
d’étre.

íme a raison d’étre. Íme: valami, ami minden 
vitán fölül áll. Valami, amiért az életem nem az 
enyém, amitől az életem több méltóságot és na
gyobb erőt kap, mint amennyit személyem foglal 
magában, valami, ami által életem értelmes, sőt 
boldog és igaz marad akkor is, ha minden más 
értelmetlenné, önmagával meghasonlottá válik



is, még akkor is, ha én magam, amúgy privátim 
keserűen és csúnyán szerencsétlen lettem is. Mi 
közöm nekem hozzá, hogy boldog vagy boldog
talan vagyok-e? így fejezhetném ki legpontosab
ban gondolatomat, azt a gondolatot, melyre néze
tem szerint szüksége van minden olyan ember
nek, akinek többé-kevésbé erőfeszítésébe kerül, 
hogy ne rúgja el életét, mint egy rossz cipőt, 
noha fáj és szöges, egyéni lehetőségeiben hatá
rozottan szűk, sokkal szűkebb, mint kellene. 
Apropó, vajon hogy tetszik a hasonlatom?

— Nem épp a legszerencsésebb — vallottam 
meg nevetve, s folytattam: — Emlékszem rá, 
épp Lizával történt: először volt rajta egy új 
cipője, nyomta a lábát, s világos nappal, a nyílt 
utcán megállt és levetette.

Áron megdöbbenten hallgatott el, mintha va
lami rendkívül fontos dolgot tudott volna meg 
tőlem. Némi szünet után megkérdezte:

— Csakugyan? És. . .  és mezítláb folytatta 
útját?

— Dehogy! Kezében a cipővel taxiba ült. . .
Áron nem nevetett velem. Hangját tompítva,

mélyen elgondolkodva szólalt meg:
— Ez nagyon különös, épp ez a különös. 

Ugyanaz az ember, aki mindent kibír, majdnem 
mindent, bizonyos dolgokban képtelen a türe
lemre. Olyan dolgokban, amikkel nála százszor 
gyöngébbek is kitartással küzdenek meg. Ez az, 
épp ez az. És én, én mindig meg voltam győ
ződve arról, hogy Lizát nemcsak semmi se rop
panthatja össze, hanem arról is, hogy ő engem 
minden körülmények között. . .  Hagyjuk ezt! 
Hanem azt mondd meg, mért, mért vagyunk 
szinte sorsszerűén mindig azokhoz a legrosszab
bak, akik legjobban szeretnek bennünket?

— Áron — muszáj volt figyelmeztetnem az 
idő múlására —, nézd, Áron, már kezdenek az 
utasok beszállni!



összerezzent, és sietve hágott fel egy harmad
osztályú kocsi első lépcsőjére, de aztán, hogy az 
első ijedtsége elmúlt, megint leszállt anélkül, 
hogy. a lépcsőkarfáról levette volna kezét.

— Te félsz, hogy adósod maradok a történet 
végével. . .  Írói babona az, hogy van befejezés. 
Szóval. . .  szóval, természetesen nem maradt 
annyiban. Űjra találkoztam Mirjammal. Űjra és 
újra, és olyan banálisán, mint amilyen csak az 
élet és a halál tud lenni, titokban. Mindig ki
fulladt lélegzettel, és mindig a folytathatatlan- 
ságnak, a céltalanságnak valami szorongató tu
datával. S mindig azzal a sietséggel, mint most, 
hogy vonatindulásra várok. Quasi váróteremben, 
vonatérkezés és vonatindulás közt. Annyira, 
hogy ma se tudnék róla sokkal többet mondani, 
mint tudtam volna akkor, mikor először láttam. 
Az ő közelében valami köd szállt a szememre, 
a fejemre, és soha odáig nem jutottam, hogy pi
henjek, hogy nála megpihenjek. A túl éhes, túl 
zaklatott, túlságosan feldúlt ember, a magával 
meghasonult ember nem tud emberben embert 
érezni, nézni, megismerni. Túlságosan jelen van 
a saját zaklatottsága, feldúltsága, éhsége, túlsá
gosan előtérben áll a magával való meghasonul t- 
sága. És ha . . .  Emlékszel Shakespeare király
drámáira? Persze hogy emlékszel, és persze hogy 
pontosabban, mint én. Mert én sajnos nem tud
nám megnevezni, hogy névszerint mely drámák
ban szerepel a bitorló motívuma; amire emlék
szem, az inkább egy kép. Arra emlékszem, hogy 
akkor is, mikor látszólag szélesen és diadalma
san üli meg trónusát, a bitorló mindig úgy
szólván liheg. A gyilkos bitorló mindig liheg. 
Én is öltem. És az áldozat lassú halállal, napról 
napra, óráról órára, csöppenként vérzett el. Az 
áldozat a közösség, mely a kettőnk, a Liza és az 
én közös életemnek eredménye volt. Mert tudd 
meg: egy viszony, ha már egyszer kialakult, ak



kor él, mint valami harmadik személy. Meg
vannak, mint egy organizmusnak, a maga törvé
nyei, követelményei. Te meg a partnered, még 
ha hajlandóak volnátok is szerénységre, még ha 
egyformán hajlandóak volnátok is elnézésre, 
megalkuvásra — ő nem. ö  elvérzik, de nem 
alkuszik. Nem tud alkudni: megvan a klímája, 
és nem akklimatizálódik.

Még valamit Shakespeare bitorlóiról, őket 
rémképek üldözik, vonagló áldozataik halál- 
hörgése, bosszúálló kísértetek festői vigyora. Ez 
biztos így felel meg a drámai művészet követel
ményeinek. Én azonban az életről beszélek, a 
magam életéről, magamról, aki talán lényegé
ben nem születtem tragédiára, cask egyszerűen 
szorgalmas és nem rossz embernek születtem. 
A rémképeket, a nagy apparátust tapasztalatból 
tehát nem ismerem, de ismerek valamit, ami ta
lán még roszabb. Ismerem a feltűnés nélkül való, 
állandó, alig hallható, s épp ezért figyelmet le
kötő monotón zajt. Mint amilyen, mondjuk, egy 
rosszul elzárt vízcsapé. Amint csöppre csöpp 
koppan. Nem lehetett elfelejtenem, sohase lehe
tett egészen elfelejtenem, valahányszor Mirjam 
mellett voltam, jelen volt, vérzett bennem a fáj
dalom azért, ami közben elvérzik, s azért, hogy 
nem amott vagyok. Mindig hajszolt, mindig fel
dúlt, mindig lihegő voltam, akkor is, ha vágyód
tam, akkor is elvágyódtam. Mondd, lehet ez, 
lehet ez is szerelem?

S akármit mondasz, igenis az. És Mirjam? 
Nem, előbb még rólam. Bitorló voltam, mert 
valakinek az életében azt a helyet elfoglalni, 
melyet én az övében elfoglaltam, arra csak egy 
a legitimáció: a kölcsönösség. Én, érted, én nem 
tudom magamat, a helyemet legitimálni. És 
Mirjam mindent világosan látott, talán a maga 
kárára még világosabban, mint Liza. Az én vá
gyam, hogy akiket szeretek, szeressék egymást



— természetesen rég be kellett látnom —, nevet
ségesen lehetetlen. De annál különösebben ha
tott rám, hogy ők ketten egymástól függetlenül 
egyforma következtetésekre jutottak. „A te éle
tednek van szabálya: Lizának hívják, és én csak 
excesszus, kivétel vagyok, mely nem változtat 
a szabály érvényén. Nekem nem jutott szerep a 
te életedben. Én csak betolakodtam’’ — hallot
tam Mirjamtól. ő  küldött, és rajtam múlt, hogy 
nem tudott elküldeni. Küldött? Liza is küldött. . .  
„Menj, mért nem mégy, mért nem hagysz el, 
ha már nem az enyém a vágyad? Igen, tudom, 
szeretsz, de én ez egyszer a régi zsidó istennel 
tartok, és kérdem: teljes szívedből? Minden vá
gyaddal?” — efféléket mondott Liza, és azt is 
mondta: „Te, a bátor, mért vagy ilyen nagyon 
gyáva? Csak gyávaság, hogy nem mégy. Ne légy 
gyáva!” — és küldött, szintén küldött. És én 
megértettem: Mirjam csakugyan küldött, ön
védelemből, és hogy engem is megvédjen; kül
denie kellett, mert tudta, hogy a szabály meg
változtathatatlan. De Liza küldése a büszke em
ber hívása, a visszahívásnak paradox formája 
volt, vagy ha úgy tetszik: egyre sürgetőbb, egyre 
türelmetlenebb fájdalommal adott ultimátum.

S akkor elhagytuk Párizst. Állítólag azért, 
mert a francia kormány kezdte internáló tábo
rokba zárni az idtegeneket, akik Franco ellen 
harcoltak. Állítólag ez elől a veszély elől kellett 
sürgősen kereket oldanunk. Állítólag, mondom, 
mert hiszen ha nagyon akartam volna, értettem 
volna a módját, hogy teljes illegalitásban to
vábbra is Párizsban maradhassunk.

A magamfajta, magunkfajta férfiember őszin
tén hazudik magának — de a hazugság lehet 
mégoly őszinte, nem homályosíthatja el a női 
éleslátást. Egy nő, úgy rémlik nekem, önmagá
val szemben könyörtelenebb tud lenni, mint ál
talában a férfiember önmagával. „Mindig tud



tam, hogy így lesz. Csak azt veszed el, ami sose 
volt enyém” — szólt Mirjam, mikor azt mond
tam, hogy el kell hagynom Párizst. Ilyeneket 
mondott: „Észbekaptál, megijedtél, hogy túlsá
gosan el találsz csavarogni. Nem voltál sose jó 
csavargó. Mindig magaddal vitted otthonod ár
nyát. Igazad van. S most mégy Párizsból, mert 
te is belátod, mert , .. ”

„Mert — folytattam én —, mert túlságosan 
szeretlek.”

De ő szájamra tette, hűvös kezét, nem hagyott 
tovább beszélni: „Sose hazudtál nekem, s ezt kü
lön is köszönöm. Most se hazudsz. Túlságosan 
szeretsz, de nem eléggé. Eléggé Lizát szereted, 
engem csak túlságosan.”

Rettenetes hatalom, ha valaki szeret, és sem
mit se követel, még csak nem is kér. Rettenetes, 
hogy neked egy élő ember kedve, élete, sorsa 
felett akkora hatalmad legyen. De rettenetes 
hatalom az ő hatalma is, mert semmit se tehetsz, 
ami egy jottányira is kimozdítja helyéből; moz
dulatlanul, mint maga az örökkévalóság. Mondd, 
meg tudod érteni az ilyen hallucinációkat: most, 
ebben a pillanatban egyszerre gondolok Lizára 
és Ökörszeműre, és ami gyöngédség ebbe a rossz 
kezembe fér, annyi gyöngédséggel és könnyesen 
simogatnám meg mind a két arcot. De nem ezt 
akarom mondani. A meglepetésről akarok be
szélni. Ökörszemű jól tartotta magát, jobban, 
mint én. Még a szeme se volt nedves. Csak riad- 
tabb, még riadtabb, még nagyobb. És a meg
lepetés? A szelíd, a passzív, az az Ökörszemű, 
akitől számomra első pillanattól kedzve el
választhatatlan az elképzelés, hogy eltörhetném, 
és még védekező mozdulatra se emelné fel kar
ját — mikor már túl voltam küszöbén, azt 
módja, mint akinek rég őrzött titok szökik ki az 
ajkán: „Jobb, hogy mégy. A végén még. . .  a 
végén . . .  sokszor gondoltam rá, hogy megölje



lek.” És az ajtó máris becsukódott, és nem nyílt 
ki többé.

Mi történt? Egy öregedő emberre, mielőtt 
öreggé vált volna, még egyszer rátört az ifjúság. 
Vággyal, kínnal, gyönyörrel, kétségbeeséssel. 
Üstökön ragadott, cibált, tépett — s aztán csenő 
lett, csend van, mint a szobában, ahol az lakott, 
akinek a temetéséről, az ifjúság temetéséről 
térsz vissza. Vége az értelmetlen reménykedé
seknek, ellentmondásokkal való harcoknak, nem 
vergődsz már álmatlanul, nem vársz, nem félsz 
magadtól. Az ember majdnem, majdnem pihe
nésnek érzi a bekövetkezett végleges szomorú
ságot. Elbúcsúztatták. Megint egyszer túl van 
az ifjúságon, és kimerült, mint valami hideglelés 
után. E szomorúságban, e kimerültségben mégis 
van valami a szabadulás érzéséből. Ha a túl
feszített húr elpattan, olyan hang hallatszik, 
mint a fellélegzés. Az ifjúságnak egy teljesen 
irracionális betörését utolérte elkerülhetetlen 
sorsa. Egy epizód, és most, hogy elmúlt, az élet 
megint folytatható a maga megint biztossá vált, 
megállapodott határain belül. Ami nem fért bele, 
most már nem ostromolja életemet, s az életem 
itt van, feladatokkal és örömökkel gazdagon.. .  
Itt van, itt van, mert Liza itt van. És ha rá
néztem — és talán azelőtt soha annyit nem néz
tem, mint Párizsból való elutazásunk után —, 
ha ránéztem, az elmúlt veszély gondolatára ré
mület támadt bennem, rémülettel éreztem, hogy 
elveszthettem volna.

Azt hiszem, még jobban szerettem, még job
ban szeretem, mint azelőtt. Igen, igen, új árnya
latokat fedeztem fel a hangjában, és szerettem 
utána nézni, mert volt a járásában valami, amit 
addig kellően észre se vettem. Erősebben érez
tem, mint valaha, a boldogító érdemtelensége
met, s azt, hogy áldottan, meghálálhatatlanul 
bőkezűen ajándékozott meg engem az élet. S va



lóban csodálatos is, hogy engem ennyire lehet 
szeretni, ilyen teljesen, ilyen odaadással. Sose 
fogok felocsúdni az efölötti csodálkozásból.

Vajon elhiszed-e, hogy legkevésbé sem kenye
rem a hálátlanság? Nem vád tehát, csak jajkiál
tás, ha azt mondom, hogy a költők sajnos ha
zudnak, ha a szerelmet a határtalan jelzővel 
ékesítik. Határtalan csak addig, míg nem ütközöl 
a határaiba. Nincs az a szerelem, mely képes 
részvéttel föléd borulni, hogyha egy másik sze
relmet siratsz. Könnyeid lehetnek a szíved vé
rének cseppjei, a másik számára mégsem a fáj
dalmadat, hanem a neki okozott fájdalmat, a 
sértést, csak a sérelmet jelentik. Másrészt úgy 
rémlett nekem, hogy épp ez a nagyszerű a sze
relemben: ez a rettenetes önzés egyértékü lehet 
a végtelen önzetlenséggel. A szerelemben a leg
nagyobb önzés az előfeltétele annak, hogy akire 
irányul, annak többet adjon, mint bármely ön
zetlenség is adni képes. De amint önzetlenségre 
kell apellálnod, amint valamit kívánsz, ami 
ellentétben van a szerelemnek önző önzetlensé
gével, az sebzetten, tehetetlenül húzódik ma
gába . . .

Nem tudom, értesz-e; sikerült-e kifejeznem, 
mint történt, hogy fájdalmam, mint száműzött 
rühes kutya, nem nyert bebocsáttatást, automa
tikusan kint rekedt otthonomból — de én nem 
tudtam kizárni; volt, élt, titkon elbújva húzódz- 
kodott meg, és még csak azt sem engedhettem 
meg neki, hogy vonítson. S minthogy sajnos, 
legalábbis ez esetben sajnos, a dialektika nem 
kitalálás, hanem minden valóságnak legbensőbb 
törvénye: épp Liza fényes szeme őrizte meg
vesztegethetetlenül Mirjam emlékét. Épp Liza 
fel-felfigyelő szeme és az én némaságom. A sze
relem, mondom, azt akarja, hogy önzésből bol
dogítson, zavartalan, tiszta önzésből. Ez a szere
lem büszkesége. így van, csakugyan így van,



hidd el. És semmi jobban nem sérti, mint a 
gyanú, hogy valaki, akinek szeretnie kellene, ön
zésből, csak önzésből áldozatot hoz.

Az én rühes kutyám sokszor tőlem is elfeledve 
rejtőzködött, hiszen új állomáshelyünkön ezer 
dolgom volt, koncentrációt, óvatosságot, nagy 
körültekintést igénylő munkám: Brüsszelből elő
készíteni, kiépíteni egy nagy német városban a 
munka * egyik legfontosabb szektorát, a föld
alatti propagandát a háború ellen. Lelkesedés
ben és gyűlöletben* ebben a munkában Liza és 
én annyira eggyé nőttünk, hogy nem tudom, 
hogy kellene mondanom, én voltam-e az övé, 
vagy ő volt-e az én jobb kezem. S aztán. . .  az
tán egyszer egész rövid időre illegálisan át
mentem a határon, s odaát egy este, nem tudom, 
hogyan történt, talán az a szentimentális gondo
lat is megfordult a fejemben, hogy otthagyhatom 
a fogamat, talán roppant egyedül voltam — le
velet írtam Mirjamnak. Semmi különöset, csak 
éppen valami egész emberien őszintét, csak ép
pen az igazat: mégis lehetetlen, hogy hónapok 
óta semmit se tudok róla. Az élet oly hideg, s ha 
az embert az a kivételes boldogság éri, hogy 
valakinél melegre talál, s valakinek meleget je
lenthet — micsoda tékozlás úgy tenni, mintha 
közömbösek volnánk egymásnak, mint a csilla
goknak a föld.

Ha visszatértemkor kaptam volna pár sort 
tőle, talán nem lett volna folytatása levelem
nek, mely, mint mondom, valószínűleg csak egy 
szentimentális hangulat következménye volt. 
Mintha fontos volna, hogy az ember, számolva 
e*z elpusztulás lehetőségével, még egyszer kéz- 
szorítást küldjön bárkinek is. Szóval helytelen 
volt, de megtörtént, és mert nem jött válasz, 
vártam a válaszra, és végre újra írtam. Senkije 
sincs, hátha beteg. Ha az ember a halottairól 
nem tud semmit, az is nehéz, noha nyilvánvaló,



hogy nincs róluk többé megtudni valója. De ha 
él az a valaki, aki egyszer neked, a te életed 
jegyében élte életét. . .  Nem tudom, hány levél 
után, amik egyre hosszabbak s mindig panaszo
sabbak, követelőbbek, szemrehányóbbak lettek 
— végre mégis jött válasz. Igen rövid válasz. 
Pontosan így hangzott: „Nálam semmi se válto
zott, de feltételezem, hogy nálad sem, s ez 
utóbbi elég ok arra, hogy céltalan legyen még a 
levelezés is köztünk.” Ez a pár sor a látszólag 
nyugodt, egyenletes betűkkel. . .  Mit mondjak? 
Egyszerre kiderült, hogy a halottam nem volt 
halott, megint egyszer el kellett volna temet
nem. Amíg hallgatott, szűköltem, de most tom
bolni kezdett bennem — csoda? Nem, nem a 
vágy, valami más. Valami olyan, mintha az em
ber sírni szeretne, de csak száraz hőség fojto
gatja a torkát — volt, van egy nagyra nőtt 
fájdalmam, mely Lizánál hajléktalan, s mellyel 
csak Mirjamhoz mehetek.

S aztán egy napon Liza barátságos, szinte 
könnyed hangon beszélgetésbe kezdett velem — 
róla. Oly elfogulatlanul, annyi önuralommal, 
hogy elhittem a nyugalmát. Ó, hihetetlen buta 
tud lenni az ember, buta voltam, nem gondol
tam rá, hogy én nem látom, de Liza hetek óta 
látja — s mennyire látja! — az arcomat. Kül
dött Párizsba. Még nevetett is. Komikusnak 
találta az ellenkezésemet. Nem tudta elhinni, 
hogy abba fogom hagyni az ellenkezést, és 
csakugyan hallgatni fogok rá. Hogy így van, ezt 
csak akkor árulta el, mikor a vonatom elindult, 
és egy pillanatig állt, mintha még mindig nem 
hinné, hogy megyek, s aztán, az ablakból lát
tam, pár lépést tett egész esztelenül, mintha 
futni lehetne a gyorsvonat után. S Mirjam ma 
reggel kilenc órakor keresett a Hótel Étrangers- 
ban. Körülbelül abban az időben, mikor mi már 
útban voltunk vagy ideértünk a pályaudvarra.



Biztosan keresett, mert azt írtam neki, hogy 
ekkorra várom, és döntő találkozásra érkezem 
Párizsba. S most már megtudta a hotelban, 
hogy csakugyan megérkeztem — és újra máris 
menekülőben vagyok. . .  Hűtlenül, nevetségesen 
hűtlenül, én, aki nem tud más lenni, mint hű! 
Nem furcsa?

— Most mi lesz? — kérdeztem Áront. Az 
utasok már mind helyet foglaltak fülkéikben. 
Emlékeztettem Áront, hogy Franciaországban 
a vona>tok figyelmeztető fütyülés nélkül indul
nak el.

— S most mi lesz? — ismételtem meg a kér
désem, míg ő hajlott háttal s lassan lépett fel a 
lépcsőn. Így állt, háttal felém, pár pillanatig az 
ajtóban, s aztán, furcsa mosolyával vastag ajkán, 
felém fordította fejét:

— Mi lesz? Ez egy olyan. . .  hogy úgy mond
jam, határozottan szépirodalmi kérdés. Ha 
novella volnék, persze akkor most mindebből 
valaminek következni kellene. Valaminek, ami 
végleges. De az életben vannak esetek, melyek 
konklúziók nélkül maradnak. Sajnos, legalábbis 
nekem úgy rémlik, az abszurdum lehet valóság, 
sőt tartós valóság is lehet a benső életben. Sze
rencsére a társadalomban nem, s csupán ez 
utóbbi a fontos.

Ez volt a magyar író utolsó találkozása Áron
nal. Ezután már csak azon a fényképen látta 
viszont, mely, ugyancsak Párizsban, az ételfoltos 
fehér abrosszal letakart asztalnál kézről kézre 
járt, és a fentebb említett, nem épp érdektelen 
vitát váltotta ki.

Áron maga minden bizonnyal legalábbis feles
legesnek tartotta volna, hogy valaki ezt az ő 
privát történetét megírja, mert ő úgy harcolt és 
úgy halt meg, mintha nem is lett volna privát



élete. Az író azonban reméli, hogy ha más nem, 
akkor az elbeszélés elején említett, pápaszemes 
fiatal bolgár meg fogja védeni őt a vád ellen, 
hogy rossz szolgálatot tett Áron emlékének.



A DÖG

Tamás nem akart hinni szemének. Szó szerint: 
nem akart.

Túl nagy volt a meglepetése, amikor egyszerre 
csak szemébe ötlött az utcán a dög, mintha csak 
egy volna a más, kilenc éve nem látott közönsé
ges régi ismerősei közül. Az őszi korai szürkü
letben, mikor éppen még csak kezdtek kigyul
ladni az utcai lámpák, jött vele szembe, nem 
túlságosan lassan és nem túlságosan sietve. 
Mintha a világ legnormálisabb jelensége volna, 
hogy itt jár a többi, az utcán járó-kelő ember 
között. Egy a sok közül. Szakasztott olyan, mint 
más, magányosan vagy társaságban tovahaladó 
ember. Semmi sem árulta el. Sem az, ahogy moz
gott, sem az, ahogy egy pillanatra megállt, hogy 
a kilenc évvel ezelőtti ismerős mozdulattal zse
bében kotorászva, kezében a megtalált cukorká
val, ajkához emelje két ujját, semmi sem árulta 
el, hogy ő a dög.

Mire Tamás az első megdöbbenése zavarából 
felocsúdott, a dög a meglehetősen népes kül
városi utcán már szeme elől veszett.

Ettől fogva azonban, valahányszor kitette 
lábát az utcára, akaratlanul is fürkészve járt a 
tekintete, nem akad-e közel-távol az emberek 
közt az ő felejthetetlen ismerősére. Hátha mégis 
tévedett. Valahogy majdnem olyan volt ez, mint 
valami remény.



Remény? Szerencsére neki már semmi oka 
sem volt félni a dögtől.

Ennek ellenére megrendítette és feldúlta, mi
kor meg kellett győződnie róla, hogy jól látott, 
és nincs mód rá, hogy ne higgyen szemének. 
Mint akkor első ízben, alkony a ttájt, mindig 
ugyanabban az órában láthatta. Nyilván min
dennap meghatározott időben ugyanazon a kül
városi utcán vezetett az útja. Valami hivatala 
vagy a lakása lehetett a közelben; onnan, illetve 
oda igyekezett pontosan ebben az órában. S 
megint nem túlságosan lassan és nem túlságosan 
sietve.

S azóta Tamással nem egyszer történt meg, 
hogy az órájára nézve, délután fél hét felé, 
mintha találkára várnák, elment hazulról, és az 
utcán lézengett, míg fel nem bukkant előtte a 
dög. És utána, mint valami lidércnyomásos 
álom után, jó ideig — a legközelebbi ilyen les
ben állásig — nem lelte helyét. És egyre 
kevésbé.

Egyszer, a szokott, estébe hajló késő délutáni 
órában a hosszú külvárosi utca sarkán, az áru
ház kirakata előtt látta állni. Állt, és szemlélte 
a kész férfiöltönyöket; a kabátok egy-egy gomb
jára akasztott kemény papírlapon ki volt írva az 
áruk.

Kissé oldalt hajtott fejjel, mint aki ábrándo
zik, egész figyelmét láthatóan a kiállított öltö
nyökre koncentrálta. Nem egy meghatározott 
öltönyre, hanem valamiképp a kirakat gazdag
ságára, mintha az összbenyomás nyűgözte volna 
le. Egyébként egyáltalán nem ütött el a többi, 
mellette elhaladó külvárosi kisembertől; ezek 
közül mások is meg-megálltak, hogy egy futó 
pillantást vetve a kirakatra, tovább menjenek.

Ő azonban csak most kezdett igazán, alaposan 
elmerülni a gondos szemlélődésbe. Nyakát előre
nyújtotta, kalapját is levette, majd miután



szemüvegét megtörölte, orra hegyét majd hogy 
oda nem nyomta a kirakat üvegére.

A dög! A dög! A hírhedt, az ismert rövidlátá
sával! Pontosan ő, aki . . .

De egyébként, ha Tamás nem tudta volna róla, 
amit tud — és amit vele együtt annyian, de 
annyian tudnak személyes, kitörülhetetlen, be 
nem hegedő emlékeikből —, könnyen el lehetett 
volna még azt is képzelni, hogy azt, aki ott a 
lámpafényben, a ruhabolt kirakata előtt állva, 
a rövidlátók gyámoltalan arckifejezésével egyre- 
másra törölgeti pápaszemét, valaki barátságos 
érzelmekkel, sőt még rokonszenvvel is nézhetné. 
Mert nem látszott meg rajta semmi. Annyira 
nem, hogy valaki — ezt igenis el lehet képzelni 
—, valaki gyanútlanul valósággal kedvesnek 
találhatta volna.

Ahogy elfordult a kirakattól, és megint, fején 
a kalapjával, folytatta útját, Tamás, alig két 
lépésnyire mögötte, ment utána, és nem vette 
le róla a szemét. Mintha valami megfoghatatlant 
látna. A dög azonban csak maga elé nézett a 
kissé oldalt hajtott fejével, és mintha még 
abban is lett volna valami következetes meg
fontoltság, ahogy a lábát emelgette, nem túl- 
ságsan lassan és nem túlságosan sietve.

ö  volt. Középtermetűnél is alacsonyabb, kato
násan kihúzott derékkal, csak épp kezdődő 
pocakkal. Rendes ember. A csontkeretes pápa
szem a villogó vastag üvegekkel — Tamásnak 
volt elég ideje jól szemügyre venni, míg a kira
kat előtt állt — pedánsan komollyá tette piros
pozsgás, kerekded arcát. De ott volt a húsos ajka 
fölött sajátos kontrasztként a szinte nőies, 
kicsiny és fitos orra, s ez meghazudtolta a szi
gorúan tárgyilagos arckifejezését, és valami 
szinte csintalan, kedélyes elevenséget sejtetett.

ő  volt. ö , ezzel a csintalan és kedélyes válto
zatával is a legszörnyűbb, ö  volt, ő, a dög.



Az egyetlen, ami más volt rajta, mint a k k o r :  
a csupasz felső ajka. Eltűnt róla az az annak 
idején olyan gondosan körülborotvált, szalma
sárga, szögletes pici pamacsbajuszka. Nem, per
sze volt még valami, ami más volt rajta.

Míg Tamás hátulról, alig két lépésnyire mö
götte a kissé oldalt hajtott fejét és a katonásan 
egyenes tartását nézte, maga előtt látta, hogy 
milyen volt a k k o r ;  akkor mindig azt a lát
szatot keltette, mintha skatulyából vették volna 
ki. S ruháit sűrűn váltogatta. íróasztala fiókjá
ban tartotta kézitükrét, a amikor jött vagy ment, 
különleges gonddal ellenőrizte a tükör előtt, hogy 
pontosan a középen áll-e a nyakkendője. Nem 
volt ebben öntetszelgés. Az ő számára ez az 
aprólékos rendszeretet valósággal benső egyen
súlya követelményének, önérzete szükségletének 
látszott. A mindig ragyogóan fényes cipőjében 
kissé lábujjhegyen járt, mintha a parketten is 
alattomos tócsáktól tartana, amiket ki kell kerül
nie. Az élesre vasalt nadrágján pedig ráncnak 
vagy gyűrődésnek nyoma sem volt felfedezhető.

Azon igyekezetében, hogy mindig és a leg
különbözőbb körülmények között is vasalt és 
makulátlan maradjon, hivatalában és hivatalos 
teendői közben is, mint vasárnapi ünneplőjük
ben a vidéki iparosmesterek, szertartásos, me
rev elővigyázatossággal mozgott. Tán része volt 
ebben a bizonytalanságnak, ami a rendkívüli 
mértékű rövidlátásából következett.

Mindenesetre, ha valakinek a hivatalbeli 
teendői olyan természetűek, mint a dögé voltak, 
akkor csak a percre se lankadó elővigyázat óv
hatja meg az embert attól, hogy ne hasson 
ziláltnak. Csak úgy lehet elérni, komoly erő
feszítéssel, hogy mindig olyan legyen, mintha 
skatulyából vették volna ki. Vasalt és makulát
lan a nap, az éjjel és a hajnal minden órájában.

Tamás, tartva az alig két lépésnyi távolságot,



ellenállhatatlanul és cél nélkül ment utána, nem 
vette le szemét a hátáról, s közben ráeszmélt, 
hogy most először látja a dögöt így, a hivatal 
négy falán kívül, atcán, beleilleszkedve és béké
sen elvegyülve más, ügyes-bajos dolgukat intéző 
emberek sokadalmába. Testtartása, kihúzott 
dereka, katonás merevsége az a régi. De hang- 
talansága, a két, kissé magához szorított karja, 
a mód, ahogy ment, mint mások, ahogy ily sike
resen szimulálta, hogy nem különbözik a többi
ektől: volt ebben valami megfoghatatlan, izgató 
és megbabonázóan valószínűtlen. A hivatal, 
melynek négy fala közt kilenc évvel ezelőtt 
megismerte, eddig mindig elválaszthatatlan volt 
a dögtől. S most egyszerre az utcán! Mintha a 
dög az utcát álruhaként helyezte volna maga 
köré, kulisszának. Mintha itt kint minden a dög 
álcázására szolgálna. Még az is úgy hatott rá, 
mint valami álca, hogy ellentétben a döggel, aki 
az ő emlékeiben élt, ez itt az utcán — az esti 
lámpák nem épp pazar, inkább gyér fényénél — 
sokkal kevésbé volt vasalt, a meglehetősen félre
taposott cipőjében és sötét felöltőjében pedig 
inkább gyűrött, a régi magához képest éppen
séggel elhanyagolt. Nem túlságosan, semmiképp 
sem szembeszökően, hanem csak annyira, mint 
amilyen általában, különösen munkanap estéjén, 
a külvárosi járó-kelő férfiak legnagyobb része.

Tamás léptei meggyorsultak. A gondolattól, 
hogy szem elől veszthetné a dögöt. Amíg látja, 
addig működik az agya, s a gondolatai, úgy 
rémlett neki, szokatlanul világosak és nem 
kevésbé meglepőek. Mintha nem is az övéi vol
nának, csak az övéivé válnának; csak át kell 
magát engednie a szuggesztiónak, amit az előtte 
haladó dögnek a könyökben testhez szorított két 
karja, a kissé katonás, de békés járása és a min
denki más számára olyannyira hétköznapi és 
valószerű felöltős alakja gyakorol rá.



Lám, sose hitte volna, hogy a döntő, minden 
kérdés között a legdöntőbb kérdés: a látszat. Az, 
hogy az embernek l á t s z a n i a  kellene. Lát
szania kellene, hogyha ember. És meg kellene 
látszania annak is, ha csupán látszólag az. Ha 
ennyire nem látszik meg, akkor mindenki gya
núsítható, és mindenki gyanús kell hogy legyen. 
Ha nem látszik meg, akkor senkiről sem lehet 
tudni, hogy mi volt, s hogy alkalomadtán mivé 
lehet, vagyis hogy micsoda i g a z á b a n .  Leg
kevésbé lehet tudni az ismeretlenekről, akik 
ezen az utcán itt látszólag ártalmatlanul, éppoly 
békésen és miden feltűnő külső jel nélkül jár- 
nak-kelnek, mint például az előtte nyugodtan, 
nem túlságosan lassan és nem túlságosan gyor
san lépkedő, csendesen haladó, középtermetűnél 
kissé alacsonyabb dög. ö  véletlenül ismerős. De 
aki nem az? Hol, kikkel, igazában kik között, kik 
mellett élünk?

Az embernek l á t s z a n i a  kellene. Kellene. 
És nem látszik. S ha ebbe beletörődtünk, ha 
ehhez hozzászoktunk, nem puszta eltompultság-e 
az? Nem volna-e a való helyzetnek megfelelőbb 
a pánik?

A pánik amiatt, hogy köztünk sétálhat a dög, 
és senki se ismer rá.

De hátha mégis téved, és épp ez a látszat. A 
látszat, mellyel szemben az egyetlen menekvés, 
hogy az ember ne higgyen a szemének. Józanul 
abból kell kiindulni, hogy a valószínűtlen mégse 
lehet valóság. Mert ha nem, akkor. . .  akkor a 
valóság ismertető jele, hogy apokaliptikusan való
színűtlen.

— Kit tetszik keresni?
Mégis, félreismerhetetlenül és igenis a dög. Ez 

az ő hangja. Az a borzalmasan, az az undokul 
ismerős hang. Nyájas, enyelgő, szinte babusgató 
bariton. De annak, aki nem először hallja, ha



nem emlékszik is rá, aki ráismer, annak verejték 
ül ki a homlokára.

— Kit tetszik keresni?
— Már megtaláltam — válaszolt végre, min

den erejét összeszedve, határozottan, de halkab
ban, mint akarta: — önt.

— Engem? — s ezt csodálkozva úgy kérdezte, 
mint akivel még sose történt meg, hogy bárki 
is kereste volna. S hitetlenkedve, mint aki már 
rég nem hisz a szerencsében, majdnem aggódva 
folytatta: — Nem tetszik tévedni?

S mert a lépcsőház itt fent, a csúf bérház leg
felső, ötödik emeletén alig volt megvilágítva, a 
dög a bejárat küszöbéről előbbre ment. Ahog> 
hátrahajló fejjel, vaksin hunyorgó szemmel für
készve nézett fel a magasba Tamásra a vastag 
szemüvege mögül, s oly közvetlen testi közel
ségben állt meg, mintha a következő pillanatban 
fejét annak a mellére akarná hajtani, Tamás 
önkéntelenül hátrált. Az orrát megcsapó lehe
letben iszonyodva ismerte föl annak a bizonyos 
mentolos cukorkának az intenzív szagát. Azt a 
szagot, ami a k k o r  és azó ta ,  a minduntalan 
erős cukrot szopogató dög miatt, az ő számára 
elválaszthatatlanul egybemosódott megkínzott 
testek verejtékének a szagával meg az éles siko
lyokat és hosszan tartó üvöltést követő csendnek, 
túlontúl sok ilyen csendnek a testi emlékével.

— Nem tévedek, egész biztosan — és mint aki 
egyszerre ráeszmél, hogy egy kivételesen sze
rencsés esély az, amit a habozásával eljátszhat, 
át is lépte az idegen lakás bejáratának a kü
szöbét.

A házigazda követte, majd némi késéssel, 
mégis az olyan ember hangján, akit megleptek 
ugyan, de nem kellemetlenül, mindenesetre 
kényszeredettség nélkül invitálta:

— Akkor csak tessék! Tessék beljebb! — s 
mo6t már mutatta neki az utat a kis és szűk elő



szobából az alig valamivel tágasabb lakószobába. 
Annak minden bútorzata a szoba egyharmadát 
elfoglaló vaságy, az ágy fejénél álló, kopott szék 
és az ágy lábánál elhelyezett bőrönd, alig na
gyobb, mint amilyent egy-egy magányos ember 
visz magával nyári szabadságára. Az egész 
intérieurt, valamint a csupasz falakat és a pisz
kos barna padlót az alacsony mennyezet köze
péről lelógó zsinórra felszerelt csupasz villany- 
körte himbálózó fénye csak még inkább valami 
egykori óceán járó elhanyagolt hajófülkéjéhez 
tette hasonlóvá.

A lakója azonban, miután felcsavarta a vil
lanyt, hátát az ajtónak támasztva, tőle telhetőén 
igyekezett a szívélyes vendéglátó szerepét be
tölteni:

— Nem tetszik helyet foglalni? — s mert a 
vendég nem mozdult, a maga ismerős, enyelgő, 
mély hangján tette fel a kérdést: — Mivel szol
gálhatok?

Tamás nem tudott felelni. Mint ahogy az em
bernek néha nem jut eszébe egy szó, most nem 
tudott visszaemlékezni arra, hogy voltaképpen 
mit is akart, mit is keres itt. A hozzá intézett 
egyenes kérdésre úgy járatta körül tekintetét, 
mintha, mint valami elvesztett tárgyat, keresné 
a választ a piszkos padlón és a sötétszürke 
kaszárnyái pokróccal letakart vaságyon. A tekin
tete aztán a dögön állapodott meg. Ahogy le
nézett rá az egyetlen, még mindig ingó villany- 
körte fényénél, a gondosan elválasztott, erősen 
ritkuló szalmasárga haja alatt jól látta a kopasz 
feje búbját.

Hasztalan erőlködött, hogy megértse önmagát. 
Nem tudta felfogni, hogy mért iramodott fel a 
lépcsőkön, mint aki elfúló lélegzettel a zsák
mányát félti, mikor most a saját jelenlétét itt 
mindinkább értelmetlennek találta. Végül mégis 
eszébe jutott egy kérdés:



— Nem emlékszik rám?
A kérdésre a húsos ajak zavart mosolyra 

görbült.
— Nem tetszene egy kicsit segítségemre lenni? 

A becses neve? — nyájasan s mintegy mente
getőzve kérlelte, s mint akit szórakoztat a játék, 
apró, vidám torokhangokat hallatott. Közben 
megint egész közel ment hozzá. S hátrahajtva a 
Tamás válláig alig érő fejét, úgy nézett föl rá, 
mint aki vaksi szemével valami rejtjeles halvány 
írást iparkodik megfejteni.

S nyilván legkevésbé sem volt tudatában, 
hogy hangja — olyan ember hangja, akit a kí
váncsiság kellemesen csiklandoz —, minden 
szava és a mozdulata is, mellyel megállt Tamás 
közvetlen közelében, a legpontosabb megismét
lése volt annak, ahogy a k k o r  viselkedett, 
mikor Tamás először került vele szembe. 
A k k o r  a nyájas hang és a szavak a helyzet 
akusztikájában mást jelentettek, de ugyanilyen 
volt a hang, és a szavak — ugyanilyen kéjes 
gutturális hangok kíséretében — ugyanazok 
voltak.

— Nem tetszene egy kicsit segítségemre lenni? 
A becses neve?

És Tamás is, éppúgy, mint akkor, önkéntele
nül hátrált egy lépést. Akkor a fenyegetés elől, 
amit a testi közelségből és az édeskésen udva
rias felszólításból kiérzett, most pedig attól, hogy 
ráeszmélt a kilenc év után egyszerre változat
lanul kísértetiesen visszatérő fantomatikus d a 
c a p o-ra. S mintegy a legyőzhetetlen, áttör- 
hetetlen bűvkör hatalmában — megint pontosan 
úgy, mint akkor —, tőle telhetőén színlelt nyu
galommal szólalt meg:

— Tamás Antal muzsikus.
A rossz varázs azonban erre megtört. Azáltal, 

hogy ellentétben azzal, ahogy akkor történt, a 
neve nem váltott ki kárörvendő szellemes tréfát



és tréfákat a hitetlen Tamásról, akinek majd 
meg kell tanulnia, hogy higgyen.

A k k o r  azt is kedélyesen és túlzottan válasz
tékos, udvarias hangnemben közölte vele, hogy 
milyen természetű lesz az oktatás.

— Nekem, a szakembernek, elhiheti, hogy 
szíves lesz hinni. Meg tetszik majd látni, hogy ez 
nem ámító ígéret — mondta akkor, és élvezettel 
játszotta a clownt. Mulatott a maga szertartásos 
modorán, és nem tudott betelni a maga mély, 
nyájaskodó hangjával. S mintha az egész addigi 
életében mást se keresett volna, mint épp azt a 
három szót — Tamás Antal muzsikus —, nem 
telt be az ismételgetésével. Jelzőket fűzött hozzá. 
Kedves, igen kedves, tisztelt, nagyra becsült, 
édes jó. S jelzőit hol a név, hol a muzsikus szó 
előtt alkalmazta. Mint ínyenc a különleges cse
megét, alig mosolygó, de annál figyelmesebb 
képpel latolgatta, vette a húsos ajkára, ízlel
gette.

— Alaptalan, ellenséges rágalom, hogy mi- 
nálunk durvák az oktatási módszerek. Itt állnak 
mellettem az urak, a tanúim arra, hogy én az én 
hatáskörömben egyetlen goromba szót sem tűrök. 
Én mindenkit kellő tisztelettel kezelek, de egész 
különlegesen ügyelek a jobb társaságbeli érint
kezési formákra az értelmiségiekkel szemben, 
mint amilyen ön is, kedves és szeretetre méltó 
Tamás Antal, a mi sokat ígérő kedves ifjú mu
zsikusunk. Meg tetszik majd látni. Meg tetszik 
majd itt dögleni, nem most mindjárt, nem is 
gyorsan, de biztosan. Igen, szíves lesz itt majd 
megdögleni anélkül, hogy egyetlen goromba szó 
is sértené a mélyen tisztelt érzékeny fülét. Ebben 
biztos lehet. Szíves lesz megdögleni. Dög, csön
desen, finoman, hangtalanul lesz dög, illedelmes, 
édes dögöcske.

Most azonban a neve semminemű hatást sem 
tett. Még csak leghalványabb képzettársítást,



morzsányi emléktöredéket sem idézett föl. A 
pápaszem, az ismert pápaszem csiszolt üvegei 
mögül a két kis zöldes szem bután és szinte 
gyámoltalanul nézett fél rá, annak az embernek 
az üres arckifejezésével, aki hallja ugyan a sza
vakat, de azok az ő számára annyira nem mon
danak semmit sem, hogy még csak fejtörést sem 
tudnak okozni.

A zsebében zörgő kifogyhatatlan papírzacskó
ból újabb mentolos cukorkát halászva ki, le
mondott arról, hogy tovább fürkéssze az arc
vonásokat.

— Holott egyébként, legalábbis ami az emlé
kezőképességemet illeti, nem panaszkodhatom
— mondta sajnálkozóan csóválva fejét. Majd 
pedig, mintha valami társasjátékról volna szó, 
amely most egyszerre ingerkedve csiklandozni 
kezdi az érdeklődését, szinte kérlelve kérdezte:
— Ha lenne szíves még valami közelebbi adatot 
is eszembe juttatni?

A k k o r  a Tamás Antal neve, a puszta név 
szóáradatra inspirálta. A szavak özönlésének 
csak az vetett gátat, hogy a dög mellett álló, 
Hentesnek nevezett hatalmas ember hirtelen 
Tamás arcába csapott az öklével. S aztán jött a 
többi. Akkor, azon az első éjszakán és a követ
kező napok és éjjelek során. S valahányszor 
föleszmélt, mindig újra a dög enyelgő, mentol- 
szagú baritonja volt az első, amit hallott, hallania 
kellett.

Most pedig itt, ezen a csupasz bárkán, ahol 
majdnem úgy festenek ők ketten, mintha egy
formán volnának hajótöröttek, ez a meglepő, 
elfogulatlan őszinteségű közlés, melyből neki, 
Tamás Antalnak azt kell megtudnia, hogy ő 
feledésbe merült annál a dögnél, akit neki sose 
lehet elfelejtenie. Feledésbe merült, a feledés 
eseménytelen undok iszapjába, karcnyi emlék jel 
nélkül. Hogy ő, személy szerint ő, a személyére



rámért sors, épsége, húsa és vére, ő mint eset, 
mint probléma, de még mint egykori feladat 
sem, ennek még csak számon tartott percet sem 
jelentett volna hivatali éveinek egyhangú múlá
sában? Hátha ez mégiscsak ripacskodik, tiszta 
megszokásból, hátha ez mégiscsak mímeli a 
feledékenységet?

S különös módon ez a lehetőség majdnem 
reményként villant meg. Az pedig mintha csak 
erre a hirtelen támadt gyanúra felelne, szolgá
latkészen és rábeszélőn fordult felé a nyájas 
baritonjával:

— Fogok, bizonnyal fogok emlékezni, ha segí
teni tetszik valami kis közelebbi adattal. . .

Tamás karja megrándult, a bal karja, mert 
egy pillanatig kísértette a szándék, hogy minden 
további szó helyett megfogja élettelen, béna 
jobb karját, és emlékeztetőül felmutatja a dög
nek keze merev ujjait, amiken az egykori kör
mök helyett csak öt egyenetlen heg maradt. 
Eszébe jutott azonban, hogy a k k o r  miként 
hajolt a hivatalába érkező dög — mintha skatu
lyából vették volna ki, vasaltan és frissen —, 
miként hajolt a dög feje, a gyérülő szalmasárga 
hajával s a csiszolt üvegű pápaszemmel, csodál
kozva s enyelgően sopánkodva az akkor még égő 
friss sebhelyek fölé, és eszébe ötlött, hogy a 
dög most is, mivel vaksi, oly közel hajolna, hogy 
a lehelete érintené — s Tamás még abban a pil
lanatban elállt szándékától. Ügy nézett körül, 
mint aki valami csúf, szégyenletes kelepcébe 
került. S hozzá még a maga hibájából, fölösle
gesen, meggondolatlanul és teljesen értelmet
lenül.

Nem akart hinni a szemének, mikor azon a 
kora őszi estén az utcán véletlenül megpillan
totta a dögöt. De hogy azóta valami rendkívülire 
várt, valami rendkívülire készült, s főképp 
akkor, mikor lélekszakadva iramodott utána a



lépcsőkön iđe föl, erre csak most eszmélt rá, a 
csalódottságnak, sőt valósággal a megcsaltság- 
nak ebben a lesújtott állapotában.

— Hosszul záródik az ablak, befúj a szél — 
magyarázta a vendéglátó. Mintha irigyelte volna 
a figyelmet, melyet vendége az újból himbálózni 
kezdő légyköpéses villanykörtének szentelt. — 
Mondom, ami az emlékezőképességemet illeti, 
eddig nem hagyott cserben. Tetszik tudni, úgy 
van az az emlékezéssel, hogy például engem 
most nem ismernek. Tudniillik vannak, akik nem 
akarnak ismerni. De én, ha régen jártam is gim
náziumba, egy bölcs mondást nem felejtettem el. 
„Donec eris felix, multos numerabis amicos.. .M

Tamás már háttal állt hozzá. Háta mögül, 
mintha távolból ostromolná fülét az ismerős 
hang. Minden szóban volt valami — az ő füle 
számára — igen józan, kézzelfoghatóan közön
séges és egyben valami őrületesen valószínűtlen. 
Csak egy pillanatra fordult meg, hogy meg
kérdezze:

— A k k o r ,  az volt magának a boldog idő?
— Volt úgy, kérem, hogy huszonnégy órán át 

is szakadatlanul talpon voltam, de ami fontos: 
éreztem, tudtam, az elvtársak megbecsülnek. 
Most szem elől dugtak, eldugtak könyvelőnek 
ide, vidékre, a katonai szabóság raktárába, és 
ebbe a lakásba. Kérem, tessék. Most is alávetem 
magam, ha így kívánja a fegyelem. Nekem azon
ban nincs okom, hogy felejteni akarjak. Ebben 
a mostani, sajnálatosan megváltozott helyzetem
ben is, még itt, a vidéken is, már többen rám 
ismertek. Itt is vannak, akiket egy idő óta reha
bilitálnak. Rehabilitálták? Kérem. Akkor más
képp volt. Most rehabilitálták.Ez is, fel kell téte
lezni, így van rendben. Eddig minden elvtársra 
és elvtársnőre, az egykori esetük részleteire is 
emlékeztem — s hirtelen, mint akinek egyetlen 
aggodalma, hogy nem gyöngült-e meg mégis az



emlékezőképessége, tolakodón bizalmasan nó
gatta Tamást: — Nem tetszene valami kicsi, 
valami közelebbi adattal segítségemre jönni. . .

Tamás ott állt, szemben a szoba csakugyan 
rosszul záródó, széltől meg-megzörrenő, a rára
kódott portól homályos ablakkal szemben. Észre 
sem vette, hogy már egy ideje háttal áll ahhoz, 
akivel az előbb még mintha döntően fontos, 
mindennél fontosabb elintéznivalója lett volna. 
Valami könyörtelen görcs fogta az agyát; nem 
tudott rájönni, hogy miben állt volna az az elin
téznivalója, mi volt az, amit tenni szándékozott, 
vagy amit várt. Az udvar mélységéből gyerek
sírás hallatszott fel. Kitartóan, elnyújtottan, alig 
tompítva a zárt ablaktól. Talán nem is lentről, 
az udvarból. A falak ebben a bérházban véko
nyak lehettek, mert a szobában egy percre sem 
volt igazi csend. Hol ajtócsapódás, hol nehéz 
léptek. Mintha minden épp itt visszhangzott 
volna. Az ablakon mintha lassan, többször egy
más után kopogtattak volna. Aztán megeredt az 
eső, és mind hangosabban és mind gyorsabb 
ütemben dobolgatott a kis ablak üvegén.

— így megy ez, kérem. Föl-le. Még a nevemet 
is meg kellett változtatnom. Igaz, tulajdonkép
pen így kényelmesebb. De a nők! Még a felesé
gem is sietett elválni, ő  is rehabilitálja magát, 
ez most a divat — kuncogott egy kicsit, s aztán 
folytatta: — Esik. Nem tetszik egy kis erős 
cukor? Meg tetszik látni, hogy az mennyire fel
üdít — és a szűk ablakmélyedésbe melléje fura- 
kodva kínálta a zsebéből készségesen előszedett 
papírzacskóból.

Tamás szembefordult vele, és mintha túl kel
lene harsognia valami lármát, egyszerre, nem is 
ellenségesen, inkább ellenállhatatlan kíváncsi
ságból, fölöslegesen hangosan kérdezte:

— Azt mondja meg, hogy csakugyan vesze



delmesnek, ellenségnek hitt-e akkor, amikor 
kínzott?

A katonai raktár könyvelője önkéntelenül is 
átvette ezt a hangot. Mintha egy másik boly
gón találkozva, távoli múlt árnyait idéznék. A 
visszautasított cukorkái közül sietség nélkül vett 
egyet, s ugyanazzal a megfontoltsággal, mint 
amilyennel a cukorkát szopogatni kezdte, lassan 
felelt:

— Pardon, én szinte kizárólag a vallatás szel
lemi részét végeztem. S azonkívül — s hangja 
önérzetesen csendült — ne tessék elfelejteni, 
minden felsőbb direktíva szerint, abszolút és 
csakis direktíva szerint történt. Mint most a 
rehabilitálás, akkor a direktíva úgyszólván az 
ellenkező volt. Apropó, nem lenne szíves va
lami közelebbi adatocskát: mikor, melyik év
ben volt. . .? — és mert nem talált más szót, egy 
kicsit feszélyezetten, az ő különös, ismerős torok
hangja kíséretében egy gesztussal helyettesítette 
az ide mégsem illő szót: szerencsém.

— Negyvenkilencben. A pör előestéjén a zene- 
akadémián ívet köröztek aláírásra. A vádlottak 
halálbüntetését kellett volna követelni. Én azt 
mondtam, hogy nem írom alá addig, míg a bíró
sági tárgyaláson be nem bizonyul bűnösségük . . .

A könyvelő most megigazította pápaszemét, 
még le is vette, hogy üvegét gondosan meg
tisztítsa, és mintha egyszerre megnőtt volna, 
orra nyergén a visszahelyezett pápaszemmel jól 
megnézte vendégét, és aztán megróvóan emelte 
fel mutatóujját:

— Laikus észjárás. Hibát tetszett elkövetni, 
abszolút hibát. Az ilyesmit nagyon szigorúan, 
borzasztó rossz néven vették — mondta, mint 
beavatott szakember, aki, íme, laikushoz beszél, 
és aztán, mint akinek a legfontosabb kérdés egy
szerre világossá vált, kedélyesen folytatta: — 
Most már értem, hogy nem ismertem meg. Tet



szik tudni, abban az évben hihetetlen nagy volt 
az efféle esetek száma. Még én sem tudok mind
egyikre külön emlékezni. . .  Egyszerűen le
hetetlen.

Ez utóbbi mondatot már guggolva mondta, 
mert észrevéve, hogy a zuhogó eső becsurog az 
ablakon, az ágy alól valami rongyot húzott ki, 
és azzal igyekezett bedugdosni az ablakdeszkán 
a rést.

Mint egy léket kapott bárka — jutott eszébe 
a vedégnek, és állt mintegy megbabonázva, és 
nem tudta levenni szemét az emberről, aki ott 
előtte hajladozva minden figyelmét arra a fel
adatra összpontosította, hogy megakadályozza, 
illetve felfogja a barna törlőronggyal a becsurgó 
esőt. S aztán mégis összeszedte minden erejét, és 
míg az, háttal állva hozzá, foglalatoskodott, las
san kisurrant, előbb az előszobába, aztán, 
mintha üldöznék, a sötét lépcsőházba, s rohant 
le, ki az utcára.
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„Az a fontos, hogy az 
ember szeresse magát. Ez 
fontos . . . Enélkül nincs 
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