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KIS KELETI NŐK NINCSENEK

Hermann toronyházban lakik.
Legtöbbször túlságosan fáradt, és nem ér rá gondolkodni. Ha 

nem fáradt, akkor vasárnap van. Hermann vasárnaponként általá
ban vidám, és dúdol. A csacska melódiák elűzik a kérdéseket, és tá
vol tartják a válaszokat is.

Szép idő esetén teázni szokott. Esetleg lemossa a fikusz leveleit 
sörrel. Vagy csak dohányzik, és felrakja lábát az asztalra.

Rendszerint ilyenkor jut eszébe a kakadu, amit egyszer régen lá
tott valamelyik üzletben. Többször is elhatározta már, hogy meg
veszi ezt a pompás madarat, de erre sohasem került sor.

A kakadu drága, és Hermann nem lopja a pénzt.
A teát zománcos bádogbögréből issza, és közben egy japán teás- 

findzsáról álmodozik.
Ez a findzsa porcelánból készült. Alakja finom és nemes. H a az 

ember ezüstkanállal kevergeti benne a teát, csodás pengő hangokat 
hallat. Egy zománckép is van rajta. Az ovális, rózsaszín alapon há
rom úrihölgy enyeleg.

Ha a findzsában nincs tea, a napsugár átvilágít vékony falán. 
Ilyenkor megelevenednek a kis keleti nők.

Csilingelő kacagással huppannak Hermann tenyerébe, végigti
pegnek a karján. Bozontos szakállába kapaszkodnak, és feltornáz
zák magukat ingének gallérjára. Itt fészkelődnek egy darabig, és 
picike lábaikkal megcsiklandozzák Hermann nyakát.

A teásfindzsa tündérkéi csodálatos történeteket suttognak a fü
lébe. Hermannak legjobban a Vándorló Piros Tűzről szóló tetszik, 
meg egy másik, a hajdani bús királyról, aki fává változott, valahol a 
hegyek között, a Csodaszép miatt.

Ezek után a bűvös percek után Hermann könnyes szemmel me
red a cigarettájára. A cigaretta pedig közömbösen füstöl, és elham
vad. Nem marad belőle semmi, csak egy kupac hamu.
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Viszont vannak olyan vasárnapok is, amikor az élet megszűnik 
szépnek lenni. Borús idő esetén még a jövő sem olyan biztató, mint 
egyébként. A légköri viszonyok hatására visszavonulnak a színes 
álmok, és Hermann ilyenkor nem lát mást, csak a sivár valóságot. 
A valóság pedig rideg és szürke. Mint a beton.

A toronyházak betonból készülnek. Általában szürkére és bar
nára festik őket, de olyanok is vannak, melyek álcázatlanul tornyo
sulnak a világ fölé.

Azokon a vasárnapokon, mikor csúf az idő, és a lépcsőházban 
tutul a szél, Hermann egy rejtett zug után kutat.

Egy meleg kuckó után, ahova behúzódhatna a kockás pléddel, és 
állig betakarózhatna vele. D e a toronyházban nem léteznek rejtett 
zugok. Minden rekeszében hallható, hogyan zörögnek, kopognak 
az idegen életek a betonon.

Néha bajuszos férfiléptek döngetik a mennyezetet, máskor ide
ges magas sarkú cipők kocognak fel és alá, ugyanott. Mindenki 
tudja, hogy a doktor úr veri a feleségét, és azt is, hogy Manci néni 
gyönyörűen énekel.

Hermann ilyenkor rumot tölt a teájába, és mogorván gubbasz- 
kodik a fotelban egész nap.



ANZIKSZ BOSZNIÁBÓL

Már harmadik napja esett az eső, áztatva eget-földet vigasztala
nul. Unalmas volt, hideg, apró szemű, a csapadékok azon kelle
metlen fajtájához tartozott, melyek elsötétítik az emberi kedélyt, 
és börtönné változtatják a lakásokat.

Hermann kínjában a szobában mászkált, csattogó papucsban. 
Ö t lépés az ajtótól az ablakig, slapp-slapp, oda-vissza. Mikor meg
unta, lefeküdt az ágyra, kis ideig mozdulatlanul hevert, majd fel
nyúlt az éjjeliszekrényre, és leemelt róla egy kopott, egykor mál
navörös bársonyba kötött könyvecskét. W. S. Maugham: Eső. 
Még a nyáron felejtette itt a tengerparti nyaralás és J . kisasszony 
születésnapja okozta felfordulásban.

„Az eső . . .  a k ik ö tő . . .  két-három bennszülött. . .  akiken nem 
volt más, csak lava-lava... mosolyogtak, és különös nyelvükön 
köszöntötték, mikor elment mellettük.”

Hermann felhagyott a további olvasással. Elkedvetlenítette a 
bennszülöttek, a kikötő, a lava-lavának nevezett ágyékkötő említé
se. Máskor talán elszórakozott volna azzal, hogy elképzelje, ho
gyan is telnének napjai Szamoán, de most cserbenhagyta hagyomá
nyos derűlátása. Már volt alkalma megismerni a kispénzű emberek 
geográfiáját, mely e csodás szigetcsoport földrajzi helyzetéről csak 
annyit tud, hogy Szamoa messze van, messzebb, mint tíz éve volt, 
de sajnos még mindig közelebb, mint lesz holnapután.

Szórakozottan kattogtatni kezdte az éjjelilámpa kapcsolóját. 
Pénz kell. Pénz nincs. Állás van? Állás sincs.

Abbahagyta. Ezen nem érdemes gondolkodni.
Halk, távoli hang vegyült az esőcseppek egyhangú neszezésébe. 

Kis darab Arábia, a müezzin szólítja ájtatosságra az igazhitűeket. 
Hermannt azonban ez is hidegen hagyta. Amióta tudomást szerzett 
róla, hogy ezen a téren is kiszorította helyéről az embert a gép -  Phi
lips, Made in Holland - ,  nem tud lelkesedni az elnyújtott, már-már
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misztikus imára hívásért. Ugyanúgy Boszniáért sem. Valaha maga 
volt az Egzotikum: kávét hörpölő efendik, sejtelmes, fátyolos nők, 
macskaköves sikátorok fogadták az utazót. Ma azonban kietlen, 
mint a Ruhr-vidék. Gyárak, felhőkarcolók, automobilok, beton és 
üveg, üveg és beton. Nincs mit nézni rajta.

Pedig nem is olyan régen halt meg az utolsó boszniai boszor
kány. Alig húsz éve, hogy eltemették őt, aki pusztán a szeme nézé
sével fel tudta görgetni a tojást a függőleges helyzetbe állított nyúj
tófán, s akit még szavahihető tanúk tömege látott fekete disznón 
lovagolni egy-egy viharos éjszakán.

Talán abban van a baj, hogy nem nevelt utódot magának, és 
most nincs, aki megátkozná a magnetofont és a kipufogógáz-szagú 
világot. Mert Hermann hiába próbálkozik vele, még egy kis dög
vészt sem tud bocsátani a kockafejűekre, mely megzavarná afelett 
érzett boldogságukat, hogy ők bírják a földet. A búsképű lovag 
nagyot sóhajtott, és kiment a konyhába kávét főzni.

A konyhában csöpögő csap fogadta. Pénz, pénz, pénz. Nincsen 
pénz. Állás sincs. Hermann elzárta a csapot. Ezen nem érdemes 
gondolkozni.

Boszniában a kávéivás egykor kedves fűszere volt az életnek. 
O ka és indoka a meghitt együttlétnek, vidám tereferének. Term é
szetesen erre ma már csak az öregek emlékeznek. Ahogyan pusz
tult a mesés Kelet, úgy fakult, hétköznapiasodott a kahva szertar
tása is. Már alig akadt ház, ahol megőrizték a henger alakú kávé- 
pörkölőt, a sist, és egyre ritkábban találkozni a sárgarézből készült 
kézi kávédarálóval. J . kisasszony szülei azonban Hermann mérhe
tetlen örömére megtartották ezt az elmés szerkezetet. Méla undor
ral félretolta tehát a villamos kávédarálót, és ezt vette ki a mágnes- 
zárás függőszekrényből. Szemes kávét is talált, a markába öntötte, 
hogy innen számolja, hullajtsa darálójába a kávébabokat. Tizenhat 
szem kávé ad ugyanis egy kiskanál őrletet, így tanítja az évszáza
dos tapasztalat.

A darálás gyorsan ment, Hermann keleti dallamot dünnyögött 
hozzá az orrán át a teljesebb illúzió kedvéért. Míg a kávéfőző 
edényben duruzsolt a víz, előkerültek a valódi kávézás nélkülözhe
tetlen kellékei, elsősorban a porcelánfindzsa -  aljába arannyal be
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égetve a csillagos félhold a cukortartó, egy pohár ásványvíz, s 
végül egy parányi doboz szultánkenyér, amit előrelátóan még ha
zulról hozott magával a háziak nagy derültségére.

„Valóban a nehézség után jön a jó ” -  mondja a Korán, s H er
mann véleménye szerint a próféta szavai a kávéivás művészetére is 
igazak. Kellemes félórát töltött a kávé, szultánkenyér és ásványvíz 
társaságában.

Mindazonáltal a kávézásnak vannak bizonyos árnyoldalai is (er
ről Hermann mosogatás közben közvetlenül is meggyőződhetett), 
de bosszúsága -  szeszélyes egyéniség lévén -  nem tartott sokáig. 
Pár perc múlva már önfeledten pancsolt a langyos vízben, és bizo
nyára fütyörészni is elkezdett volna, ha -  a mosogatószer dús hab
ját látva -  elő nem pattan emlékezetéből gyermekkora kedvenc 
képzete, egy hatalmas szappanbuborék, melybe bele lehet bújni, és 
el lehet libegni vele, messzire. A kkor még nem is sejtette, hogy 
egykor majd valójában ismeretlen tájakra fogja szállítani egy má
sik, J . kisasszony mosolyából, illatokból és emlékekből összeálló 
buborék. Mélázva törölte meg kezét. Közhely, de az élet tényleg 
furcsa.

Kintről csiripelés és ütemes kopogás hallatszott. Kipp-kopp. 
Kipp-kipp-kopp. Pénz nincs, állás sincs. Pénz nincs, állás sincs.

Hermann elhessentette az ablakpárkányról a verebet. Pénzről, 
állástalanságról nem érdemes gondolkozni.

Inkább kinézett az ablakon. A többi veréb ügyet sem vetett tár
suk riadt röptére, nyugodtan zsinatoltak tovább a csuromvíz 
rózsakertben. Valamit csipegettek, kukacokat, magvakat. Egyikük 
felszállt a sárga tearózsára, s ivott a szirmok között meggyűlt vízből.

Hermann pár pillanatig elbűvölve szemlélte a kicsi madarat, 
majd elvigyorodott. Az eső elállt, a veréb rózsakehelyből iszik. T a 
lán van még remény.
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HERMANN SZOMORÚ CSÜTÖRTÖKI NAPJA 
J. KISASSZONY TÁVOLLÉTÉBEN

8.00
Hermann számára az ébredés mindig kétséges pillanat volt. 

Most is az álom és a valóság között ingadozott.
Érzékeny mérlegét az ablaknál zümmögő légy billentette át a va

lós világba. Tisztán hallotta, ahogy neki-nekirepül az üvegnek.
Mélységesen átérezte kínlódását, szinte kedve támadt vele együtt 

zümmögni. Hallgatta a legyet, és kis idő múlva rátört az idegesség.
Felpattant az ágyból, az asztalon heverő folyóiratok közé mar

kolt. Találomra felvette az elsőt, megsodorta, és kegyetlenül oda
csapott.

Diadala nem tartott sokáig. Jö tt a szemeteskocsi, észbontó zör
géssel, valaki csöngetett az ajtónál, megszólalt a telefon.

Szomorúan vette szemügyre a kezében szorongatott, csővé te
kert folyóiratot. Szánalmas fegyver.

9.30
A kellemesen hűvös kuckóban mindig is szívesen ücsörgött. 

Egyszer egy és fél méteres területe maga volt a fehér csempével 
burkolt tökéletesség. Közepén porcelánpottyantó.

Az üldögélővei szemközt, a falon, Peru természeti szépségeit 
méltató plakát. Rajta az óceán, nyegle fürdőzők és előtérben két fi
atal nő, hátulról. Peru es todo y algo más! Álmodozásra csábít.

Ezúttal egy házikó képe villant fel előtte, az elveszett paradi
csom. Nagy karéjú öböl, homokos parttal, körülötte erdő. Bent a 
vízen a tutaj, a tutajon házikó.

Igen.
Berendezése egyszerű: egy ágy, asztal négy székkel. Polc.
A tutajt négy vascsővel kell lehorgonyozni, jó mélyen a fenékbe 

verve.
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13.00
Ebédidő. Az asztalon fekete vázában lila virág, ezt szagolgatta 

gondterhelten. Felállt, leült, rágyújtott. Átült az egyik fotelból a 
másikba.

Már-már megszilárdult benne az elhatározás, hideg felvágottat 
eszik kovászos uborkával, mikor megszólalt a gyenge, de mégis 
mindent betöltő Hang.

-  Napjában egyszer főtt ételt kell enni. -  Riadtan nézett körül. 
Rajta kívül senki az üres szobában.

Esetleg megboldogult öreganyja nézett szigorúan az aranykere
tes képről.

19.15
Sokáig olvasni próbált. Az ötletszerűen kinyitott könyvek ha

lomba gyűltek előtte. Forgatta a lapokat előre-hátra, de a sorok né
mán siklottak szemei előtt. Nem szóltak egy szót sem.

Csalódottan csapta össze a vaskos kötetet. Talán majd holnap.

23.45
Álmában mosolygós rendőrök járkáltak az utcán. Békésen ele

gyedtek szóba a járókelőkkel, és ha öreg nénit láttak piaci kosárral 
cipekedni, felajánlották a segítségüket.

Szalonna is sült a téren, jutott belőle mindenkinek.
Valamilyen hídon ült, messze alatta hullámzott a víz. Tengernek 

kellett lennie, mert semmi más nem olyan kék.
A nap irigykedve nézte Hermann hídját, és ő is összetákolt egyet a 

hullámok taraján. Hermann vigyorogva figyelte küszködését, és mikor 
készen lett, elindult az aranyhídon, mint a mesében, arccal a nap felé.

Hirtelen kisfiú volt megint. Barackmagot tört egy sárga téglán, a 
régi házuk kapujában.

Kalapáccsal tördöste a magvakat, nem törődve azzal, hogy rö
vidnadrágján keresztül perzseli ülepét a hideg kő. Finom.

Csörgött a telefon, sietve kapott a kagyló után. Hallotta J. hang
ját, és beszélni kezdett neki. Hogy minden rendben lesz egy szép 
napon. Pénz is lesz, meg lakás is, szőlő és lágy kenyér.

Halló, halló -  mondta J . ,  és megszakadt a vonal.
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IZABELLA KIRÁLYNŐ

Óceánjáróval álmodni nem mindennapi dolog. Egy nagy, fehér 
gőzössel, amint siklik a sötét vizeken, s messzi tájak, furcsa étkek, 
titokzatos szépasszonyok üzenetét írja fel az égre szürkén kanyar
gó füstjével. Talán Jáva, talán Tahiti felé tartott, nem tudni, de 
Hermann, az álmodó, úgy érezte, hogy olyan tájra siet, hol mindig 
meleg van, és a viaszos szirmú piros virágok egész évben nyílnak a 
házak, kunyhók ablakában, valahogy úgy, mint nálunk a muskátli.

Hermann természetesen el volt ragadtatva az álomtól. Mindig is 
kedvelte a rendkívüli dolgokat a maguk furcsaságában, felfoghatat- 
lanságában. Az óceánjáró éppen ilyen volt. Megmagyarázhatatlan 
és nagyszerű, mint az elefántok, némely hölgyek lelkivilága, vagy a 
honvágy, melytől mindig akkor szenved a leginkább az ember, mi
kor sora sokkal jobban megy, mint otthon valaha is.

Vagy maga az álom. Vajon mire szolgálhat ez a túlvilági mozi, 
melyben néha kedves halottakkal sétál a magatehetetlenül szuny- 
nyadó, ismeretlen folyosókon, égbe szökő lépcsőházakban mene
kül holmi régi rém elől, vagy buja, vörös hajú nőkkel kerül közeli 
ismeretségbe? Léteznének egyéb világok is a miénken kívül, vagy 
csak játszik, szórakozik magamagával az agyvelő, mely előbb éb
red, mint a test más részei, s unalmában képtelenségeket konstruál?

„Konstruál, k o n stru á l...” -  dudorászta Hermann, miközben 
feltápászkodott az ágyból. Munkanap volt, dolgozni kellett, mert 
heverészésből és gondolkodásból még nem élt meg senki, esetleg a 
néhai görög bölcsek. Tehát: gyors zuhanyozás, pár falat reggeli. 
Hajnali pánik.

Minden sietsége ellenére is majd fél órát késett, de ebből nem lett 
baj. Alig ketten-hárman lézengtek az irodában, s csak Hermann ér
kezése után kezdett megtelni a helyiség. Ö dön a pocakos, ápolt ba- 
juszú főnök egy órával a hivatalos munkakezdés után érkezett, ez
zel is bizonyítva, hogy magas beosztású személy lévén azt csinál,
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amit akar. Időközben Malickáné a körmét lakkozta, Kovács zsem
lét evett joghurttal, és sporteseményekről olvasott egy napilapban, 
a formás Ladockiné pedig édesen felsikkantott, mert irodájába me
net a főnök a fenekére csapott.

Ödön, ez nem titok, kifejezetten szereti a nőket, s mivel ő a fő 
nök, a nők is szeretik őt. Szívesen ülnek munkaidő után ezüstfé
nyű külföldi kocsijába, s mennek vele „hivatalos útra”, mikor is 
mindenki pontosan tudja, hogy miről van szó, kivéve a lóvá tett 
férjeket. Fene ügyes ember ez az Ö dön, úgy hírlik, pénzért min
dent elintéz, de eddig még sohasem csípték nyakon. Csodálója 
ezért rengeteg akad, ám Hermann nem tartozik ezek közé. Sőt, 
megveti a kedélyes úriembert, mert buta és stílustalan, mint a veze
tő állású bürokraták általában. Az ellenszenv, persze, kölcsönös. 
Ödön sem szereti Hermannt. Mert Hermann fiatal, és szakállat 
hord, mert okleveles időjós lévén csak jobb híján végzi az irodai 
munkát, és vagy hallgat, vagy olyasmiről beszél, amit senki sem 
ért. Szó, ami szó, megkísérelte már néhányszor „megtanítani kesz
tyűbe dudálni” Hermannt, de mivel ez meghaladta képességeit, a 
futó bosszúságon kívül más baj nem érte az óceánjáróval álmodó 
fiatalembert.

„Ödön, Ö dön, zsírosbödön” -  firkálta fel egy papírszeletre. Kis 
ideig huncut szemmel vizsgálta a tekintélyromboló jelmondatot, 
majd gondosan apróra tépte, és lesöpörte az asztallapról, be a pa
pírkosárba. Az iroda tele van a főnök besúgóival, Hermann pedig 
nem szereti a kellemetlenségeket. Körülbástyázta magát iktató
könyvekkel, és úgy tett, mintha dolgozna.

Közben gondolataiban ismét feltűnt az éjjeli hajó. Nagy volt, 
szinte irdatlan nagy, de könnyedén siklott a habokon, fehér testét 
szerelmes rajongással csókolták végig a tajtékos homlokú kölyök- 
hullámok. Három egymásra halmozott fedélzete között szabadon 
áramlott a szél, eljátszadozott gömbölyded parancsnoki hídjával, 
és a szellőztető kürtökön át egészen a gépházig hatolt friss lehele
tével. A hajó élvezni látszott mindezt, enyhén himbálva magát kö
vette a tenger mozgását. Felcsillant rajta itt-ott a fényesre dörgölt 
sárgaréz, négy kéménye remegve okádta a füstöt, a tat zászlórúd- 
ján pedig kacéran libegő színes folt, a hovatartozását jelző zászló.
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Áramvonalaiban, fekvésében volt valami nőies, és ez nem kerülte el 
építői figyelmét sem. Oldalán, a horgonynyílás felett, aranybetűk
kel tündökölt a neve: La reine Isabelle -  Izabella királynő.

És szép volt. Szép, mint amilyen a messzi külvilág lehet, hová 
Hermann nem juthat el sohasem. Nem teheti tiszteletét távoli szi
geteken, ahol a szegfűszeg terem, nem sétálhat sohasem ősi váro
sok kopott utcakövén, ahol történelmet lehelnek a falak. Itt fogja 
leélni életét Közép-Európa eldugott csücskében, anélkül hogy va
laha is látná Ázsia rizsföldjeit és a kis sárga emberkéket, ahogy cap- 
latnak a sárban, morgó bivalyokkal. Mert nincs pénz, és nem ke
reshet többet, akárhogy is akar. Nem marad számára más, a körül
mények nem engedik, csak bezárkózni a négy fal közé, és álmo
dozva múlatni az időt, vagy marokra fogott szívvel figyelni a sze
rencséseket, akik szabadon járnak-kelnek a határok között, ked
vük szerint látogatva boldogabb országokat, boldogabb népeket.

Vagy talán nem is annyira nagyszerű az egész? Csak a vágyako
zás színezi szivárványceruzával, és suttog legendákat a toledói ár
nyas utcákról, az arany ragyogású, pálmafás partokról, maláji nők 
karcsú alakjáról? Valójában ott is szürkék lennének a hétközna
pok, és mindenféle ezernyi Hermann sínylődik az irodákban, mi
közben sárga, barna, fekete Ödönök uralkodnak rajtuk? Minden 
lehetséges ebben a mai világban, hol verseskötet a telefonkönyv, 
szobor a szemétkupac, a zene pedig értelmetlen kalimpálás, koz
mikus zörejek idétlen halmaza.

Ezért kár volt gürcölni. Egymást fejbe verni elég jó volt a kőbal
ta is, a barlang falára rajzolt bölény, az üreges csontok huhogása, 
az íj húrjának pengése pedig volt olyan gyönyörködtető, mint a 
szórópisztollyal festett műalkotások vagy a meggyötört zongora 
zakatolása. Aki ügyesebb, eszesebb volt, mint a többi, az többet 
evett, melegebb, lakályosabb volt a barlangja, és nem kellett attól 
tartania, hogy valamelyik torz törpe gáncsot vet neki, kitúrja állá
sából, vagy más módon teszi pokollá az életét. Hehe. Ödön biztos 
éhen halna ilyen feltételek között, ha ugyan nem verné agyon 
előbb Ladocki, a százhúsz kilós vasutas.

Hermann csodálkozva meredt a postázásra váró levélcsomagra: 
méghogy ősemberek?! Ugyan, ugyan. Féltek a villámlástól; ha be
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tegek voltak, nem volt kórház. Nem volt rendőrség, hogy megvéd
je őket egymástól, és katonaság sem, hogy védje az ellenségtől. 
Nem volt központi fűtés, lift, hideg-meleg folyó víz, könyv, vil
lany, telefon. Semmi sem volt. Csak mamut, barlang, törzsfőnök és 
hébe-hóba igazság. . .

Stop, stop, megállás! Az iroda mélyén feltűnt Ödön alakja. Las
san sétált az asztalok között, és vészjósló nyájassággal érdeklődött 
a munka menete iránt. Hermann veszélyt szimatolt, hirtelen elő
kotorta az íróasztala fiókjából a festékpárnát, a pecséteket, és lázas 
sietséggel -  puff-paff, puff-paff -  nekilátott a munkának. 

SZA BA D SÁ G  MSZ 
E X P O R T -IM P O R T
P O R T  PA Y E -  hirdették csakhamar asztalán nagy csomóba 

gyűlve a lepecsételt levelek.
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SZECESSZIÓ

l .

Hermann hiába mondogatja, hogy mindenfelé háborút játszanak 
a gyerekek. Komolyan csinálják pedig: fejükön zörög a pléhsisak, 
övükről műanyag kézigránát fityeg, a lakótömbök között szünet 
nélkül kerepelnek a pici géppuskák.

Készülnek valamire.
Egyszer majd csak jönnek, és elviszik. Csinálnak a lábszárcsont

jából furulyát. A bőréből dobot, bordájából ütőpálcát -  tikk, tikk, 
takk - ,  hogy ezen játsszák a muzsikát.

Nagy bál lesz. Száz muszlinruhás lány táncol majd száz katona
tiszttel. A kétszázegyedik lesz a Halál, fekete frakkban, cilinderrel. 
O  nem táncol, csak figyel. Üres szemüregein át ki-be rajzanak a 
zöld bogarak.

Aztán megelégeli az egészet, és csokorba köti a lányokat. Becso
magolja őket selyempapírba, és elviszi a feleségének. Később visz- 
szajön egy cipősdobozzal a hóna alatt, ebbe rakja a táncoló tiszte
ket. A Halál gondos családapa, szereti, ha a gyermekei örülnek.

Hermann menekülni szeretne, de nincs hova. Valaki legázolta a 
virágokat.

Intermezzo

Régebben az emberek postakocsikkal keltek útra, pincetokok
kal, fonott elemózsiáskosarakkal felszerelten. Tagjaikat szürke 
porköpönyeg fedte, és sétabotjuktól nem váltak volna meg semmi
ért a kerek világon.

2.
Szürkék a falak, és szürke a világ. Hermann ül, hallgat. A rádió 

beszél helyette. Azt duruzsolja, hogy feltalálták a Z-bombát. 6000
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kilométeres körzetben elpusztít minden értelmes koponyát. Csak a 
középszerűek maradnak életben, vagyis a populáció több mint k i
lencven százaléka, akiket aztán könnyedén karámokba terel a meg
szálló katonaság. Mindkét szuperhatalom elégedett a kísérletek 
eredményeivel. Mind a Kreml, mind a Fehér Ház szóvivője kije
lentette, hogy ezzel végképp megoldottnak kell tekinteni a világbé
ke problémáját.

Ugyanakkor értesítették a jelenlévő újságírókat arról a megegye
zésről, mely szerint a Z-bom bát eleinte csak saját állampolgáraik 
ellen vetik be. Végezetül mindkét fél ünnepélyes ígéretet tett, hogy 
a Szabadság, illetve a Proletár Internacionalizmus nevében hama
rosan Európában is megkezdik a hadműveleteket.

Egy fehér ruhás nő jö tt be a szobába. Rekedtes, alt hangon éne
kelni kezdett, kikapcsolta a rádiót, majd megoldotta a harisnyakö
tőjét, és legöngyölítette lábáról a harisnyát.

„Süss fel nap, fényes nap
Kertek alatt a kisbárány majd megfagy.”

Intermezzo

Am ikor egy-egy ilyen útibatár nagy ostordurrogtatással nekiru
gaszkodott a világnak, utasai megérkezésükig egy percre sem tud
hatták biztonságban magukat. Tengely törés, kátyúi, m egbokroso
dó lovak veszélyeztették őket és vagyonukat, nem beszélve a Zöld 
Marci vagy Szemes Jóska bandájáról, kiknek rezes pisztolyától, 
kurta mordályától a fél vármegye rettegett.

3.
Hermann már évek óta nem nézett fel az égre. Pedig azelőtt sze

rette bámulni áttetsző kékségét, és a felhőket, ahogy vonulnak er- 
re-arra. Es volt egy pillanat -  igaz, kamaszkorában —, m ikor úgy 
érezte, érti, mi az, hogy végtelen, milyen rövid az élet, és milyen 
hosszú a halál.

Lehet, hogy még sok fontos dolgot leolvasott volna a mennybolt
ról, de nem hagyták. M ert állítólag a bámészkodásból nem lehet
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megélni, és a kötelesség nem rózsaágy, mint ahogy az élet sem ha
bostorta.

Hermann hiába tiltakozott, hogy őt semmi más nem érdekli, 
csak az ég, és esetleg a felhők. Azt mondták: jól van, és beíratták az 
egyetemre. Hermann eleinte elhitte, hogy egy okleveles időjósnak 
semmi egyéb dolga sincs, csak nézni naphosszat az eget, de rövide
sen kiderült, várakozásai teljesen alaptalanok voltak.

Hosszú évek kellettek hozzá, hogy végérvényesen beletörődjön 
sorsába, és leszokjon a kóros égbe tekintésről. M ost már inkább a 
lába elé néz, mondván, ha már úgysem tehet mást, legalább elkerüli 
a pocsolyákat.

Intermezzo

Az ilyen és hasonló viszontagságokra azonban aránylag ritkán 
került sor. A postakocsi legtöbbször minden baj nélkül megérke
zett rendeltetési helyére, ahol a Sashoz vagy a Kacagó Juhászhoz 
címzett fogadóban már várakozott utasaira a kecsegepörkölt, a 
borsos tokány, a gyenge malacpecsenye.

4.
A régi szép időkben ősszel ökörnyál és édes illatok úsztak a le

vegőben, a szőlősgazdák pedig vég nélküli disputákba fogtak az 
idei, néhai és mindenkori borokról.

Mert akkor még szüreteltek az emberek.
Némelyik szüret valóságos társadalmi esemény volt. Este né

hány száz emberre terítettek, akik ettek-ittak nagy békességben. 
Közben köszöntőket mondtak, tréfálkoztak, majd mikor már kel
lőképpen virágos volt a hangulat, megpendültek a cigányok szer
számai.

Az öregurak félrevonultak, „mindenki vigye a maga poharát”, s 
szörnyű kártyacsatákat vívtak hajnalig.

Az aranyifjúság kihasználta az alkalmat egy kis széptevésre, és 
bizony néha el-eltűnt a társaságból valamelyik szépség, kit szőlőt 
böngészni invitált a holdvilágra egy selyma gavallér.
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Intermezzo

Hermann nagy hadgyakorlatra ébredt. Percenként húztak el a 
toronyház felett a sugárhajtású gépek, ágyúk távoli dörgésétől rez
geti az ablaküveg. Az első pillanatokban, míg fel nem ébredt telje
sen, holtra rémítette az a gondolat, hogy új játékszerekkel lepte 
meg a gyerekeket a játékipar, de később, miután kinézett az abla
kon, megnyugodott. Csak a felnőttek lövöldöztek.

5.
Valamikor zöld repkénnyel befuttatott házak is voltak, ablakai

kon zsalugáterrel. Ezekhez a házakhoz udvar tartozott, meg kert 
is, gyümölcsfákkal.

A verandákon szalmafonatos székek álltak, a trafikokban pedig 
aranyvégű egyiptomi cigarettákat lehetett venni.

Ábrándos lelkű fiatSem berek órák hosszat tudtak ácsorogni 
egy-egy kivilágított ablak alatt, a hölgyek pedig flórenci kalapot vi
seltek nyáron, és kezet lehetett nekik csókolni.

A nők különben is földre szállt angyalok voltak akkoriban, két 
szép szemükért sok bolondságot követtek el a férfiak.

Tiszta volt a levegő, a víz, szaporodtak békességben az emberek, 
a növények, az állatok. Legszörnyűbb fegyvernek a kezdetleges 
srapnelt tartották, Verne Gyula pedig azzal riogatta a nagyközön
séget, hogy nyolcvan nap alatt meg lehet kerülni a földgolyót.

Epilógus

Amikor csökken a légnyomás, főleg eső előtt, benzinszag árad a 
szobába. Hermann ilyenkor becsukja az ablakot, és pár csepp le
vendulaolajat önt egy aranyszegélyű tányérkába.
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MESSZE TÁVOLBAN KÉKLENEK A HEGYEK

Hermann úgy állt az irodaablak mellett, mintha minden pillanat
ban világra szóló esemény következhetne be az utcán -  karnevál, 
aranyeső, feltámadás. Feszülten nézte az esernyőkkel közlekedő 
járókelőket, a tócsákat, a szürke eget.

Élete zsákutcába futott, akárhogy is forgatja, a puszta életben 
maradás tényén kívül semmit sem tud felmutatni. Csak az arany- 
halacska segíthetne rajta, vagy a lottó. Esetleg egy nagy hatalmú 
rokon, aki hamar-hirtelen lakáshoz, busás fizetéshez juttathatná. 
Ám se lottó, se halacska, se rokon. Még Isten sincs, akivel pöröl- 
hetne, akitől remélhetne valamit. Lebámult a mélybe. M ajdhogy
nem érdemes lenne egy rövid, borzalmas zuhanás árán elszökni 
messzire, ahol minden mindegy. Semmi sem akadályozza, csak az 
üveg. Áttetsző, kemény, hideg. Keresztülnézett rajta. Messze a tá
volban, mint a holnap, kéklettek a hegyek.

Törni-zúzni szeretett volna, üvölteni szörnyű tehetetlenségé
ben. Belerúgni a vén kockafejűekbe, akik addig jártatták a szájukat, 
amíg minden el nem ment a fenébe. Csak sajnos, ez sem lenne meg
oldás, mert a rugdosástól eddig még senkinek sem jött meg az esze. 
El kellene menni, egyszerűen faképnél hagyni őket. Jó  hecc volna, 
ha mindenki lelépne egy este, és ők reggel arra ébrednének, hogy 
üresek az utcák, még a piacon sincs senki, akitől ennivalót lehetne 
venni. Főne a tatulekek feje, meg a feleségük is holtra macerálná 
őket, mert nem volna fodrász, kozmetikus, nem volna, aki meg
varrja a nagyestélyit. Hehe. Csak úgy elosonna az ország, mint a 
vásott diákok a matekóráról.

Megcsörgette zsebében az aprót, gyilkos pillantást vetett az aj
kait festő Malickánéra, a „hála isten vége van”-t kurjantó Kovács
ra, és megelőzve az irodai siserehadat, leszaladt a lépcsőn.

Odakint még mindig esett az eső, s mivel nem volt esernyője, rö
vid töprengés után úgy döntött, hogy betér valahová. Bár tulajdon
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képpen valamilyen szesszel szerette volna megszüntetni gyomra 
ideges remegését, mégis a közeli cukrászdába tért be egy feketére. 
A szesz drága, a fekete olcsó, fizetés meg csak tíz nap múlva lesz. A 
világ egy nagy vödörnek tűnt, amelybe tanulóévei viszonylag elvi
selhető csöbre után pottyant, s minden jel arra utalt, hogy ebből a 
vödörből nem evickélhet ki sohasem.

„Adj száz dinárt, nem bánod meg” -  szólalt meg a közelében 
egy női hang, annyira váratlanul, hogy Hermann megriadt. Egy 
egészen fiatal, keleties bugyogóba öltözött, fehér kendős lány állt 
mellette, hóna alatt egy jókora, idétlen csendéletet ábrázoló olaj
nyomattal. Hermann annyira meghökkent, részint a lány hangjá
ból áradó kemény bizonyosságtól, részint a váratlan látványtól -  
hogyan került hozzá az olajnyomat? - ,  hogy gondolkodás nélkül 
előkeresett egy piros bankót, és átnyújtotta a szinte közömbösen 
várakozó jövevénynek.

A lány átható, fürkésző pillantást vetett Hermannra, majd eltün
tette bugyogója redői között a pénzt. Hálálkodás, koldusi alázat 
nélkül, még csak meg se köszönte. Ehelyett odahúzta az egyik bil- 
legős, kényelmetlen széket Hermann asztalához, és sietősen leült, 
mint az, akinek rengeteg dolga van, s éppen csak leül egy percre el
rendezni valamit, hogy azután tovasiessen.

„Jövendőt fogok mondani neked, mert jó ember vagy. N yújtsd a 
bal tenyeredet” -  mondta a most már végképp megzavarodott 
Hermannak. Lázas sietséggel, szinte mohón kapott a felé nyújtott 
tenyér után, a fény felé fordította, majd miután néhány pillanatig 
szemlélte, megelégedetten dünnyögte: „Jól van.”

„Ide figyelj -  mondta. -  Most nagy dolgokat fogok mondani ne
ked, és ezt jól jegyezd meg. Amit Fatima mond, az mindig igaz. Ha 
Allah is úgy akarja, a sorsod a következő lesz: utad hosszú, életed 
hosszú lesz. A betegség nem bír veled, ellenségeid nem bírnak ve
led, a gonosz nem bír veled. Ha hegy volnál, magas volnál, ha víz 
volnál, messze folynál, ha kút volnál, mély volnál, ha ház volnál, 
erős volnál. N e hagyd el sohasem azt, aki téged szeret. Mert tudd 
meg, hogy van egy asszony, aki téged jobban szeret, mintsem gon
dolnád.”

„Asszony?” -  riadt fel Hermann ellenséges gyanakvással. „Nő.
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Ne szakíts félbe, mert elmegyek! -  utasította rendre a lány. -  Nagy 
válaszúira érkeztél, de ne félj. Dolgozz keményen, és választásod 
helyesnek bizonyul. Egy piros és egy kék tűz között vezet az utad, 
az egyik éget, a másik hideget áraszt. Égni fogsz és fázni, harcolni a 
dzsinnekkel, de fejük sorban lábad elé hengeredik. Egy nagy fehér 
házban fogsz lakni. Gyerekeid szeretnek, szomszédaid szeretnek, 
szeret az egész világ. . . ”

Hermann elgondolkozva hallgatta a jövendőmondó hipnotikus 
mormolását. Ennyi szépet már régen nem mondott neki senki. 
Mintha az Ezeregyéjszaka meséiből mondana el újból egyet a szé
ken kuporgó lány, csak ennek a mesének csodás hajósa, sínylődő, 
győzedelmeskedő királyfija ő maga. O , akinek esernyője sincsen, 
nemhogy titkos barlangja, varázskardja vagy repülő szőnyege. 
Csak szakálla van, huszonéves bölcsessége és gondja, rengeteg. La
kás kellene, meg fürdőszoba, kabát meg frizsider. Kellene, kellene, 
kellene. Meg fizetés, amiből mindezt meg lehet venni.

„Óvakodj a pénteki napoktól és a vörös nőktől, italt mértéklete
sen igyál -  folytatta a lány. -  Gondolj arra, hogy csak egy dolgot 
lehet az életben jól megcsinálni. M ert ha valaki favágás közben 
énekel, sem a favágást nem végezi el, sem az éneke nem lesz élveze
tes. M ost menj haza, és gondolkozz kilenc napig azon, amit m on
dani fogok neked: a fehér, az fehér, a vörös, az vörös. Ami repülni 
született, az repül, ami úszni született, az úszik, ami mászni szüle
tett, az mászik. Nem kell tanítani, hogy ezt tegye. A fű zöld, és 
nem is akar másmilyen lenni, a pipacs piros, és nem is akar másmi
lyen lenni, a hó fehér, és nem is akar másmilyen lenni. G ondol
kozz, mire születtél, ne akarj másmilyen lenni, mint amilyen vagy. 
Allah vezéreljen, utaink szétválnak, én most elmegyek” -  fejezte 
be a jövendőmondó, és ugyanolyan hirtelen, mint ahogy jött, 
eltávozott.

Hermann nem is marasztalta, csak bólintott köszönésképpen. 
M iközben rágyújtott, azt latolgatta magában, bolond-e a nő vagy 
sem. Nevetséges. Mintha nem az lehetne az ember, amire született, 
mintha bárki is megkérdezné tőle, hogy mire érez tehetséget magá
ban, milyen munkát szeretne végezni, mivel szeretne hozzájárulni 
a közállapotok javításához. Lehet, hogy másoktól kérdezik, de tőle
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nem. Örülhet, hogy egyáltalán munkához jutott, és ütögetheti 
naphosszat a bélyegzőt a levelekre, vezetheti az iktatókönyvet. 
Ámbár ha jobban belegondol, olyan szépen mondta azokat a buta
ságokat. Lehet, hogy máshol vagy máskor igaza is lenne. Csinálná 
az ember, amit szeret, volna lakása, és fizetése, melyből meg tudna 
éln i. . .

Idegesen kinézett az utcára. Az eső elállt, lehetett menni. S H er
mann ment is. Üres szívvel, üres zsebekkel, cipője aprókat toccsant 
a járdán felgyülemlett sekély pocsolyákban. Szinte könyékig vájta 
kezét a kabátzsebbe, és gépiesen fütyörészni kezdett valamit, hátha 
enyhül torka szorítása, eltűnik az a gombóc, melyet nyel az ember, 
de le mégsem nyelheti.

M ikor kiért a sarokra, a sugárútra, és balra pillantott, látta, hogy 
messze a távolban, mint a holnap, kéklenek a hegyek.
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ISMERETLEN UTCÁK KÖVE

Egy oldott hangulatú szombati napon -  úgy tűnik, még valami
lyen ünnep is volt -  Hermann előkotorta a szekrény aljából a pipá
ját, rágyújtott, és teljesen átadta magát a gondolatainak. Tekintete 
révetegen követte a füstfellegeket útban a mennyezet felé, majd a 
tárgyakat vette sorra. Mindegyik kedves, jól ismert. Nem egynek 
különös története van, mint például a sarokban függő Szent György - 
képnek, mely majd ötszáz éves hányódás után került a toronyházi 
szobába, miután Hermann egyik barátja, csalódva a szerelemben -  
pontosabban egy múzeumi restaurátor szőke leányában - ,  potom 
pénzért túladott rajta.

(Első megjegyzés: Meleg idő járta akkoriban, nem kellett haris
nya, a félig leeresztett redőny résein sürü nyalábokban áradt a nap
sugár. Arkádai hangulat uralkodott a lakásbany annyira békés és 
derűs, hogy nem tarthatott sokáig. Nem is tartott, mert megszólalt 
a csengő. Egyszer. Kétszer. Háromszor.)

Már harmadszor szólalt meg a csengő, mikor Hermann rászánta 
magát az ajtónyitásra. Feltett szándéka volt, hogy rosszkedvét 
egyáltalán nem fogja titkolni a jövevény előtt, de aztán annyira 
meglepődött, hogy a továbbiakban ilyesmi eszébe sem jutott. Az 
ajtóban egy ismeretlen nő állt. Azt mondta, hogy: „Károly, drága 
K ároly!” -  és olyasféle mozdulatot tett, mintha Hermann nyakába 
akart volna borulni, amitől ez megszeppent, és önkéntelenül hát
rább húzódott az ajtónyílásból, utat nyitva ekképp az idegennek. 
Még mielőtt szóhoz tudott volna jutni, a nő végigment a folyosón, 
és eltűnt a lakásban. Hermann teljesen tanácstalanul topogott az aj
tónál, de aztán csak becsukta, és elindult, hogy tisztázza a 
nyilvánvaló félreértést a jövevénnyel. A szobájában akadt rá, amint a 
fotelban ül, és J . kisasszony keretes fényképét tartja a kezében, Her-
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mann szent ereklyéinek egyikét, mely éjjel-nappal ott szokott állni 
az asztalon, ajkán egy leheletnyi mosollyal, bizonyítékképpen, 
hogy a mai világban is vannak angyalok. Ez a ténykedés roppant 
felbőszítette a háziurat.

(Második megjegyzés: Az asszony kétségkívül túl volt már a 
negyvenen, ezt első pillantásra is meg lehetett állapítani a szeme 
körül sokasodó ráncokról, melyeket nem képes eltakarni semmilyen 
kendőzöszer. Viszont a könnyű, fehér nyári ruha még mindig jó 
alakot engedett sejteni, söty ravaszul szűkülő-bővülő szabásával 
ennél tovább is ment némileg.)

Csak ült ott fehér nyári ruhájában, és nézegette a fényképet. Ám 
mikor Hermann éppen nekikászálódott, hogy kiragadja Madonná
ját a pogány kezekől, és egyben az ismeretlen magánlaksértőt is k i
penderítse életéből, hová ez minden tapintat nélkül, erőszakosan 
betört, a nő átmenet nélkül sírva fakadt, és beszélni kezdett. Úgy 
ömlött belőle a könny és a szó, mintha évek óta nem sírt, nem szólt 
volna. Az egyedüli, amit Hermann felfogott zavaros előadásából, 
az az volt, hogy miként a hölgy őt valamilyen titokzatos Károllyal 
téveszti össze, ugyanúgy J . kisasszony is Emmikévé lényegült át a 
szemében, akivel valaha -  „Milyen boldog voltam a k k o r... ” -  já t
szadozott valahol, és ez őt Panti néninek nevezte, kényelmesen 
összevonva a Pannit és a tantit, miként ez némely gyermekek szo
kása. Hermann szóhoz próbált jutni, néhányszor is, de szóláshoz 
való jogát sehogyan sem tudta megvalósítani ezekben a percekben. 
A nő egyszerűen keresztülnézett rajta, s úgy tett, mintha közbe
szólásait nem is hallotta volna. Vagy talán nem is hallhatta, mert 
kitárta emlékezetének kapuját, és ott járt ismét a múltban, mely 
mindig szebb, mint a jövő valaha is lesz. Színek és szagok kalau
zolták a tündérvilágban, és ő nagy biztonsággal lépkedett a régvolt 
földjén, hétmérföldes csizmában.

„Tulajdonképpen Lóránt elcsavarta a fejemet. Belebolondultam 
a nagy piros autójába, lezser, sportos öltönyeibe, de hiszed vagy 
nem, leginkább a borotvaszeszének az illatába. Old Spice! Azóta 
sem bírom a szagát. . . ”
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Hermann voltaképpen csak ekkor, az Old Spice márkájú borot
vaszesz említése után ocsúdott fel a meglepetéstől annyira, hogy 
oda is tudjon figyelni az égből pottyant vendég elbeszélésére. 
Ahogy az idő haladt, méltatlankodását mindinkább háttérbe szorí
totta a kíváncsiság, és azon kapta magát, hogy már jó öt perce L ó
ránt alakját színezi képzeletében. Egy magas, nyúlánk férfit látott 
maga előtt, tweedzakóban, puha, őzszín ingben. Nadrágja olajzöld 
szövet, finom, barna cipője egy vagyonba kerül, csuklóján megvil
lan a svájci aranyóra. „Mert Lóránt mindig adott magára, szerette a 
szép, drága dolgokat. Majd megvesztem a boldogságtól, hogy ép
pen engem választott, mikor minden ujjára nemhogy egy, de több 
nő is juthatott volna. H át jutott is, csak akkor azt én még nem 
tudtam . . . ”

Nagyon furcsa volt hallgatni az idegen asszonyt, figyelni felvil- 
lanó-elhomályosodó tekintetét, a szemét, melyet el-elöntött a 
könny. Távoli örömök és tragédiák töredékei villantak fel a szeszé
lyesen cikázó elbeszélés folyamán, és Hermannt egyre inkább ha
talmába kerítette az a szorongó érzés, mely akkor szokott jelent
kezni, mikor ismeretlen utcákba vetődik magányos sétái során. 
M ost a Magány utcáját volt kényszerű végigjárni hívatlan látogató
jával, melynek opálosan fénylő vagy rideg szürke köveit, bár más 
módon, de maga is nemegyszer kirakta már.

Szánakozás ébredt benne a látogató iránt, szerette volna megvi
gasztalni bölcs és szép közhelyekkel. Elmondani neki, hogy az élet 
szép, hogy a semmi után is van valami, mert, istenem, emberek 
vagyunk.

(Harmadik megjegyzés: Hermann bal arcán egy anyajegy szerű 
barna folt ékeskedett, de nem születésétől fogva. Tizenhét éves ko
rdban tett szert rá, mikor egy makacsul gennyező sebét hiperman- 
gános oldattal kezelte Sztána néni, a bőrorvos.)

Talán sikerült volna neki valamilyen ravaszsággal rávennie a nőt, 
hogy saját szavai helyett Hermannt hallgassa, ám ez, ugyanolyan 
hirtelenséggel, mint akkor, amikor beszélni kezdett, elhallgatott. 
Tekintetét mereven Hermann arcára szegezte, az anyajegyszerű
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barna foltra. „De hiszen te nem Károly vagy” -  suttogta, arcán a 
kínos helyzetben vergődő emberek merev, de bocsánatkérő moso
lyával. „Nem, én nem Károly vagyok -  mondta Hermann de te
Panni vagy, és most én mesélek neked valamit.”

J. kisasszonyról és magáról mesélt hosszú, regényes történetet. 
A redőny résein besurranó napsugár aranyszálakat csillantott fel 
Hermann szakállában, miközben néhai csókos sétákról mesélt, és 
felidézte a dalmát fenyvesek illatát, a morajló tengert, melynek 
partján először töltötték együtt a nyarat. A nő fehér ruhájáról 
eszébe jutott J . habos selyemruhája, melyhez igen illett a Málcsi 
nénitől csent rózsa, mit Hermann az öregasszony figyelmét ki
játszva lopott a szomszédban. Mert J . kedvéért, bizony, ma is meg
dézsmálná a kerteket, hát még akkor, mikor még az évek bölcses
sége sem emelt bizonytalan gátat a szép bolondságok előtt.

Megmutatta Panninak a régi, zöld esőkabátot is, melynek oltal
mában zuhogó esőben rótták a várost, és a lyukat is, melyet J . ciga
rettája égetett rajta. „Tudod, akkor még dohányzott” -  mondta, és 
megdörzsölte a szemét, mert belemart a szobában sűrűsödő do
hányfüst. M iközben ablakot ment nyitni, kedves mókájukról me
sélt, miben nagy szerepe volt az arcán látható anyajegyszerű folt
nak. „Mondja, uram, ez itten anyajegy?” -  kérdezte volna J .,  nap
jában százszor, mire ő minden alkalommal kacagásba fúló magya
rázatba kezdett: „Nem, kérem, ezt Sztána néni csinálta a hiper- 
mangánnal. . . ”

Egy oldott hangulatú szombati napon -  úgy tűnik, még valami
lyen ünnep is volt -  Panni enni adott a macskájának, majd teát fő 
zött, és a nappali nagy kerek foteljában ülve teljesen átadta magát a 
gondolkodásnak. Tekintete eleinte öntudatlanul siklott a szobá
ban, hogy végül is egy rőt spanyol vázán megállapodva sorra járja a 
tárgyakat. Mindegyik kedves, jól ismert. Nem egynek közülük 
különös története van, mint például annak a keretes fényképnek a 
dohányzóasztalon, melyről egy fiatal lány tekint le komolyan. A j
kán egy leheletnyi mosoly.
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KÉPESLAPOK

A patak partján kis sárga emberkék ültek, fejükön hatalmas, 
rizsszalmából font kalap. A nap nyugodni készült éppen, karimá
jának egy részét már el is takarták a hegyek, de fénye még mindig 
elég erős volt ahhoz, hogy világoskékre fesse az eget -  csak a látó
határ szélén ködlött, mint sűrű, sötét pára, az alkonyat. Az ember
kék cérnahangon énekeltek az égen bolyongó Nagy Fehér Halról, 
mely bánatos, mert társra sohasem talál, tőlük jobbra pedig egy kis 
liget, lombhullatók, örökzöldek vegyesen. A patakon félkörívű fa
híd vezet át, s Hermann érzi, hogy pagodának is kell lennie valahol 
a közelben, de mikor éppen elindulna, hogy megkeresse, csörög az 
óra, és szétfoszlik a kép.

Hermann egy ideig még vonakodik kinyitni a szemét, vaktában 
tapogat a vekker után, de alapjában véve tudja, hogy minden hiába, 
ismét visszatért. O dakint borongós, őszi idő járja, és még borzasan 
motoz a fürdőszobában, szép csendesen eszébe jut minden, bele
helyezkedik a valóságba, amitől üvölteni tudna. Meg belerúgni a 
világba. Hogy helyrezökkenjen. Vagy szétessen. Hogy történjen 
már valami. Mert nem bírja tovább. Nincs ideje, nincs türelme, 
semmije sincs. Még jövője sem. Felszolgálták valamilyen banket
ten: Herm ann-jövő két személyre, ribizlimártással. Legalább a 
pincért tudná nyakon csípni, vagy a szakácsot, de nem lehet. Jó l el
rejtőztek a kockakoponyákból előgomolygó ködben, melybe las
san az egész világ belevész.

Mindennek tetejébe még reggelizni sem bír. Ilyenkor reggel 
mindig elfogja valamilyen émelygés, meg már unja nagyon a lekvá
ros kenyeret. A pástétomos kenyeret. A zsíros kenyeret. A teát. 
Megiszik egy nagy pohár vizet, előveszi a gyufát, cigarettát. Ez jó. 
A füst.

A sítalpak surranva gyömöszlik maguk alá a havat, csak ez hal
latszik a nagy csendben, meg ahogy a hidegtől el-elpattan egy ág. A
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levegő tiszta, de metszően éles, tél van Kanadában. Hermann meg
lehetősen fáradt, meg fázik is, de nem áll meg pihenni. Mikor fel
emeli a kezét, hogy elhajítson útjából egy-egy alkalmatlankodó 
ágat, hátizsákjában megzörrenek a hódfogó vasak. Hirtelen emel
kedni kezd az út, a prémvadász zihálva kaptat, hogy egyszerre csak 
felérjen a dombtetőre, ami szinte annyit jelent, hogy hazaérkezett. 
Már látszik is a gerendaház odalent a völgyben, kéményéből véko
nyan kígyóz fel az égre a szürkésfehér füst.

Mint mikor az ember rosszul nyomja el a cigarettáját, és a gyufa
fejnyi parázs még füstölög pár másodpercig. Hermann iszik még 
egy pohár vizet, majd felszedelőzködik, és elindul. Igaz, hogy ki
csit korábban érkezik ma az irodába, de mindegy. Az irodában 
meleg van, meg telefonálni is kell. Útközben még homályosan m o
toszkál benne valamiféle képzet egy öklömnyi szőrmók lényről, 
melyet a zsebében hordhatna, és tudna sakkozni, meg muzsikálni 
egy pici ezüstfuvolán, de nem foglalkozik vele. Nagy a forgalom, 
úgy hajtanak az emberek, mint az őrültek.

Az irodában tényleg meleg van, bár azért a pénzért, amit a Sza
badság MSZ (Export-Im port) fizet a távfűtő műveknek, akár még 
melegebb is lehetne. Hermann a vállalatát általában csak mint zab
hegyező részvénytársaságot emlegeti, annak ellenére, hogy rész
vénytársaságok már régóta nincsenek, és alapjában véve nincs is 
tisztában vele, mit jelent ez a fogalom. Valahogy úgy képzeli el, 
hogy van egy-két agyafúrt fickó, akiknek van valamilyen ötletük, 
de pénzük nincs, hogy megvalósítsák. Ezért addig csűrik-csavarják 
a dolgot, míg meg nem győznek egypár fantáziátlan vén mukit, 
hogy adjanak nekik pénzt. Ha ez megvan, akkor újfajta ceruzákat 
gyártanak, melyek fluoreszcens írását a sötétben is el lehet olvasni, 
vagy D oktor D oktor szájvizet -  illatos lesz pici szája! -  meg m in
den ilyesmit. Végül az agytröszt továbbáll a pénzzel, a hiszékeny 
vén mukik meg tönkremennek, és sírnak, mert nem tudnak enni 
adni a gyermekeiknek. Hermann mélán dohányzik, és sajnálkozik 
a kifosztottak sanyarú sorsán, de aztán csak vállat von. Rég volt, igaz 
sem volt. Meg semmi köze hozzá. Mintha bárki is sajnálkozna raj
ta, hogy Hermann nem tud enni adni a gyermekeinek, mint ahogy
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nem is tudna abból a kis fizetéséből. Kész szerencse, hogy nin
csenek.

Akinek a karóráján, pipáján, pár rend ruháján kívül csak három 
pár cipője van, meg porcelánfindzsája ezüstkanállal, az ne érzé
kenykedjen el minden babakocsi láttán. Viszont mérgesen csöröm 
pölni a kávéfőző edénnyel szabad. Rövidesen finom kávéillat lengi 
be az irodát, amitől irányt váltanak gondolatai. Eszébe jut J . kisasz- 
szony és Bosznia, meg az, hogy telefonálnia kell.

Előszedi hát a kis csavarkulcsot meg a tárcsát, amit még akkor 
szerelt le egy ócska telefonról a hulladéktelepen, mikor Ödön ki
eszelte, hogy bezárja az iroda egyetlen telefonját. Nehogy valaki is 
suttyomban telefonálhasson, és herdálja a vállalat pénzét, azaz 
hogy őfelsége, I. Ödön, isten kegyelméből a Főnök, minden fir- 
kász ura, nyugodtan cseveghessen párizsi rokonával. Mert kiszá
mította -  Ladockinénak mesélte egyszer, mikor többet ivott a kel
leténél - ,  hogy ha rajta kívül senki sem használja magánbeszélgeté
sek lebonyolítására a telefont, akkor az így keletkezett különbözet 
éppen elegendő arra, hogy hetente kétszer hívhassa Párizst. Sze
rencsére Ödön, amilyen ravasz néha, másszor olyan buta is. Az 
eszébe sem jutott, hogy a kis hongkongi lakat, amit a tárcsára erő
sítenek, tulajdonképpen nem ér semmit sem, ha valaki leszereli a 
tárcsát, és egy másikat rak a helyére. A csavar már könnyen jár, pár 
másodperc múlva J . kisasszony álmos hangja hangzik fel a kagy
lóban.

Ö rök igazság, hogy az éhes ember mindent megeszik. Hermann 
jóízűen falja a reggel még mélységesen lenézett pástétomot, kenye
ret, kortyolja hozzá a keserű teát. Fél négy van, mondhatni, elmúlt 
a nap. És nem volt olyan rossz. Munka ugyan akadt, de békén 
hagyták. Még Malickáné sem sündörgött körülötte, és nem dör
zsölte „véletlenül” Hermann fejéhez dinnye nagyságú kebleit. 
Amióta Ladockiné elhódította tőle Ö dönt, nem fér a bőrébe, min
den hímnemű lénnyel kikezd. Szinte rossz nézni, hogy miket csi
nál az a nő. Olyan, mint a cápa. Köröz az áldozat körül, addig-ad- 
dig, míg be nem falja, szőröstül-bőröstül. Még a szemüvegkeretét 
is megemészti.
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A cápavadász nem fél a cápától. Jó l fel van szerelve késsel, szi
gonnyal, sőt még egy hosszú rúdja is van, a végén robbanótöltettel. 
Csak odabök egyet vele a cápa fejére -  valahol a nyúltagy tájékán - ,  
egy villanás, egy száraz csattanás, és máris hulla a vizek réme, tehe
tetlenül süllyed a fenék felé. A vadász odaúszik mellé, ráköt egy jó 
kora műanyag zacskót, és sűrített levegőt ereszt bele a búvárfelsze
relés palackjából. A zacskó felduzzad, s mint egy léggömb, von
szolja a felszín felé a néhai ragadozót, ahol várják a cápavadász tár
sai, hogy odakössék a hajónyi motorcsónak tatjához. Mikor már 
összefogdostak belőlük eleget, elvontatják a fenevadakat a leg
közelebbi kikötőbe, felveszik az értük járó díjat, és nagy murit 
csapnak.

Pálinkát isznak, cápamájat esznek, és azt hazudják a nőknek, 
hogy hamarosan összegyűjtenek annyi pénzt, amennyi egy autója
vító műhely megnyitására elegendő. Persze, ígéretüket sohasem 
váltják be, és előbb-utóbb megeszi őket egy cápa.

Hermann elrakja a kenyeret, kiöblíti a teásbögrét, rendet csap az 
asztalon. Aludni készül, álmodni szépeket. Az elefántokról, ősi 
kastélyokról, titokzatos óceánjárókról, amint elhajóznak, messze a 
nyugtalan vizeken. Neki hiába mondják, hogy előtte az élet. M ert 
az életnek nagy vasalt kapuja van, s azon kulcs nélkül bemenni 
nem lehet, hiába dörömböl az ember rajta. Az egyedüli, amit el
érhet, hogy a portás kijön, és lekever egy pofont az alkalmatlanko- 
dónak. Nem. Elet nincs. Álmodni kell.
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CAKOMPAKK

Anyagtalan, sötét űr. Semmi. Az úr ír, az ír úr. Hatalmas csar
nok. Szürke falak. Fonnyadt kúszónövények. Nyüzsögnek az em
berek, mint a bolyban. Bódultán rohangásznak fel és alá, keresnek 
valamit. Mindegyik keres valamit. Férfiak és nők. Gyerekek, fel
nőttek, öregek, kutatják az értelmét talán, hogy miért vagyunk, 
miért vagyunk éppen most. Az, hogy miért vagyunk itt, teljesen 
mellékes. Mert lehetnénk máshol is, ha éppen úgy hozná a ked
vünk. Széttárja az ember a karját, s huss, már repül is, mint a ma
dár. Felülről szemlélve látszik csak igazán, mennyire egyforma a 
táj, keletre is, nyugatra is ugyanaz. Zöld meg barna, ahol víz van, 
ott kék.

A lépcsőházban sötét van, emeletek le is, fel is a végtelenbe. F e
kete szörnyek jönnek zihálva, a homályban hosszú penge villan -  
kés. Gonosz szemek. Szemek, szemek, szemek, egyre közelebb. 
Zuhanás.

Hermann rémülten ült fel az ágyban, majd megkönnyebbülten 
sóhajtott egyet: semmi rendkívüli a sötét szobában. Az utcai lám
pák beszüremlő fénye megnyugtatóan körülrajzolta a bútorokat, 
semmi sem moccant, az úton, odakint, tovazúgott egy kocsi. Á l
mosan fordult a másik oldalára, két óra ha lehetett, messze volt 
még a reggel.

Anyagtalan, sötét űr, semmi, süt a pék, süt a pék, gezemice lán- 
gost. Egy ajtó-ablak nélküli fehér szobában volt bezárva. Nem volt 
kicsi, de nagy sem, berendezése fehér ágy fehér lepedővel, takaró
val, párnával. Fehér asztal. Fehér szék. Csak egy csupasz, erős 
fényű égő világított, a rejtett hangszóróból politikai beszéd hallat
szott, halkabban-erősebben. Hol csak halkan mormolt az érdes 
férfihang, hol meg kiabált, rikácsolt dobhártyaszaggatóan. Végül 
elviselhető suttogássá halkult, melyet annyira meg tud szokni az 
ember, hogy szinte észre sem veszi. Hermann megérintette a falat.
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Langyos volt és puha, mintha nagy dunnákból építették volna bör
tönét. Tovább nézelődött. Cipője nem hagyott nyomot a fehér 
padlón, minden tiszta volt, makulátlan és bántóan fehér. Az aszta
lon alig látszott a fehér ceruza és a fehér papír, csak akkor sikerült 
észrevennie, mikor odaült hozzá, hogy kipróbálja. A ceruza feke
tén írt, jólesőn feketén, de csak a papírt fogta. Sem a falat, sem a 
padlót, bútort, ágyneműt nem lehetett összefirkálni vele -  teljesen 
veszélytelen volt a környezetére.

Miután minderről megbizonyosodott, visszaült az asztalhoz, és 
unalmában játszani kezdett a ceruzával. Rajzolgatott mindenfélét, 
hóembert, kutyát, szamarat, emberi alakokat. Leírta, hogy „Tilos a 
dohányzás!”, amitől hirtelen óriási kedvet érzett a dohányzásra. 
Nagyon szeretett volna rágyújtani, de nem volt cigarettája. Idege
sen gyártotta tovább a krikszkrakszokat, míg tele nem lett a papír
lap. Már éppen abba akarta hagyni az egészet, mikor a papírlap a 
levegőbe emelkedett, mintha zsinóron húzták volna, és keresztül
hatolva a mennyezeten, eltűnt. Helyébe egy csomag cigaretta lebe
gett alá, meg egy doboz gyufa. Hermann feltépte a dobozt, szájába 
dugott egy cigarettát, rágyújtott, csak azután kezdett gondolkozni.

Szórakozottan a padlóra rázta a hamut, mire azonnal megjelent 
asztalán egy fehér hamutartó, kialudt a világítás, és a hangszóró 
csendesen zizegő hangja mennydörgéssé erősödött: „Nem tűrhet
jük tovább az ellenség ármánykodását! A dicső fixumfertig hagyo
mányaira támaszkodva hamarosan lerántjuk a leplet róluk és a so
rainkban meglapuló szélkakasokról, mert, ugye, nem zörög a ha- 
raszt, ha a szél nem fú jja !!! Nem elég kimondani, hogy léteznek 
szubjektív erők, melyek gátolják az erélyes akciót, nekünk meg 
kell neveznünk ezeket a szubjektív erők et!!!”

A hang ugyanolyan hirtelen elhalkult, mint ahogy felerősödött, 
újra kivilágosodott a szoba, éppen idejében, mert a cigaretta már a 
füstszűrőnél parázslón. Hermann óvatosan elnyomta a hamutartó
ban, nehogy újra kihívja a szoba haragját, majd hirtelen ötlettől át
hatva ismét ceruzát fogott. Fáradságos munkával telerajzolta a pa
pírlapot virággal, mire ez, elvárásai szerint, ismét ellebegett, helyé
be egy fehér tálca ereszkedett, rajta egy tányéron sajt és kenyér 
meg egy pohár tej. A fél fogára sem volt elég. Nagy darab sült hú
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sokra vágyott, sült krumplira, uborkasalátára, süteményre, kávéra. 
Azonnal nekilátott a munkának, csak ezúttal már nem rajzolgatott 
ötletszerűen, hanem írt, hogy könnyebben kitölthesse a papírla
pot. Teleírta az egyiket, a másikat, de eredménytelenül. Talán még
is rajzolgatnia kellett volna? Mindenesetre teleírta a harmadikat is, 
miután kiderült, hogy nem a módszerben volt a hiba, hanem csak 
a kívánt dolgok papírlap értéke volt nagyobb az eddigieknél. T ö b 
bet kellett dolgoznia az ebédért, mint a cigarettáért, semmi szokat
lan, érthetetlen, sőt teljesen logikus.

Nagy csattanásra riadt fel. A szomszédos önkiszolgálóba érkez
tek meg a tejesek, valamelyikük kezéből kiesett a zacskókkal telt 
láda, hangos szitkok harsantak az éjszakában. Zörögtek még egy 
darabig, azután röviden elbíbelődtek a lánccal, lakattal, hogy végül 
a teherautó zúgását is elnyelje a távol. Hermann feljebb húzta a le
csúszott takarót, hűvös levegő áramlott be az ablakon.

Anyagtalan, sötét űr, semmi, Péter-Pál, mit csinál? Ismét ott volt 
a fehér szobában. Céltalanul ténfergett benne, lefeküdt az ágyra, 
felkelt, lefeküdt, majd felpattant, és az asztalhoz sietett. Valami
lyen unaloműzőre volt szüksége. Amilyen gyorsan csak tőle tellett, 
teleírt egy papírlapot, és kíváncsian várta az eredményt. Ezúttal 
egy türelem játékot kapott, egy kis kerek dobozt áttetsző fedéllel, 
hogy láthassa a három golyócskát, melyeket óvatos mocorgatással 
a doboz alján lévő mélyedésekbe kell igazítani.

Hermann csalódottan bámult a játékszerre. Már gyermekkorá
ban utálta az ilyesmit, s később is híján maradt a türelemnek. 
Amely dolgokat csak türelmesen, kiszolgáltatottan lehetett megva
lósítani, elejtette, inkább olyasmit csinált, aminek eredménye kizá
rólag tőle függött, akaraterejétől, munkabírásától. Ú jra írni kez
dett. Most három lapot írt tele, minek eredményeképpen kapott 
egy újabb türelemjátékot. Igaz, sokkal díszesebb kivitelűt. A go
lyócskák aranyosan csillogtak, a doboz fényes fekete fémből ké
szült, a felső áttetsző lap valódi üveg, a mélyedések szélét aranyo
zás díszítette.

Ám Hermannt nem lehetett olyan könnyen elkedvetleníteni. Tíz 
lapot írt tele gyors egymásutánban, s csak akkor hagyta abba, mi
kor az utolsó mondat után nagyot koppantva ki nem rakta a pon
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tót. Egy színezüstből készült türelemjátékot kapott, kristályüveg- 
gel, elefántcsont golyócskákkal. Először nem akart hinni a szemé
nek, majd elfutotta a pulykaméreg: ennyire semmibe veszik a 
munkáját! Földhöz vágta az elegáns dobozkát, rátaposott -  recseg
ve hullott szilánkokra az üveg, a fém hullámosra gyűrődött. Már 
éppen rúgásra lendítette volna a lábát, hogy befejezze a pusztítás 
művét, mikor elsötétedett a szoba, és feldübörgött a hang: „Csak 
acélos egységgel tudjuk leküzdeni a zuglumblik ellenállását, kik 
rendszerünket fenyegetik! Nekik nem az fáj, hogy nincs csokoládé 
meg kockás füzet, hanem csak ki akarják használni az ellátás pilla
natnyi fogyatékosságait, sötét céljaik szolgálatába kívánják állítani 
a polgárok jogos elégedetlenségét! De mi keresztüllátunk a szitán! 
Azzal a történelmi éleslátással, mely lehetővé teszi a haladást, és 
mellyel a zuglumblik sohasem rendelkeztek. Most is, mint már any- 
nyiszor, csak tehetetlenül ülnek majd a pocsolyában, míg a törté
nelem szekere elrobog m ellettük!!!”

Hermann főbe kólintottan ült a székben. Teljesen elfeledkezett 
a szoba bosszúálló természetéről, s meg kell adni neki, hogy ügye
sen csinálja. Semmilyen testi kín, csak ülhet az ember a sötétben, és 
hallgathatja a mennydörgő hülyeségeket. Igaz, egyszer sem tartott 
sokáig, de már így is roppant kellemetlen volt. Vajon meddig tar
tana, ha -  mondjuk rá -  valamilyen főbenjáró vétséget követne el, 
eltörné az asztallábat, meggyújtaná a takarót, vagy odarondítana az 
egyik sarokba? Szinte felkiálltott, olyan váratlanul hasított bele a 
felismerés: a szobában nem volt mellékhelyiség! Borzasztó! Pilla
natnyilag még nem volt baj, de mi lesz később? Mennyit kellene 
vajon írni egy jól felszerelt klotyóért? Hermann annyira gondba 
esett, hogy felriadt.

Az ég alja már szürkült, mikor álmosan kibotorkált a fürdő
szobába.

Anyagtalan, sötét űr, semmi, lánc, lánc, eszterlánc. Amint visz- 
szaérkezett a szobába, azonnal nekilátott az írásnak. Hogy is gon
dolták a börtön tervezői, hogy ilyen fontos, életbevágó dolgot ki
hagyjanak?! Ahogyan a teleírt papírok lassan ellebegtek, úgy hú
zódott vissza a szoba sarkában a fal egy darabja, és öltött egyre in
kább helyiség alakot. Az ezredik oldal után megjelent a padlóján
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egy lyuk, majd négy csavar, az ezerötszázadik után a porcelán
kagyló, a kétezerszázadik után a vízöblítő és az ülőke. Hermann 
keze egészen megmeredt már az eszeveszett körmöléstől, már csak 
annyira tellett erejéből, hogy további húsz oldal árán egy csupasz, 
egy szál dróton függő égőt szerezzen megnövekedett birodalmába. 
Elégedetten nyúlt végig az ágyon, pillanatnyilag nem fenyegette 
semmi veszély. Klassz kis klotyó, meg minden. Ha rájön az em
berre, csak beront, és slusszpassz, nem kell félni a szoba önvédelmi 
mechanizmusától. Tulajdonképpen minek tartják itt? És ki, vagy 
kik? Főleg mi hasznuk van abból, amit összevissza irkái oldal
szám?

Az égő hunyorogni kezdett, mire gyorsan abbahagyta. Úgy lát
szik, gondolkozni sem szabad. Felkelt, összeírt magának egy do
boz cigarettát meg egy csésze kávét aprósüteménnyel. Már éppen 
azon törte a fejét, hogy vajon szesszel is szolgál-e a szoba, ha jó 
lesz, és illedelmesen írogat, mikor a hangszóróból érzelmes vonó
sok hangja szólalt meg, lágyan, puhán, mintha pókhálót szövöget
nének. Szobájában kiszínesedtek a tárgyak, a fal vajsárgává, a padló 
zöldre, a bútor finom barnapirosra változott, és megjelent a nő. 
Mintha a falból lépett volna elő lenge fehér hálóingében. „Irma va
gyok -  mutatkozott be, majd odasietett Hermannhoz, átölelte, és 
megismételte - ,  Irma vagyok, és szeretlek.” M int a férfiak általá
ban, Hermann is igencsak megörült a váratlan fordulatnak. A nő 
szép volt -  álombéli - ,  valamilyen különösen finom illat áradt sűrű 
fekete hajából, s mikor kilépett hálóingéből, önkéntelenül hálát 
adott a szobának a váratlan ajándékért.

A bajok egy bizonyos idő múlva következtek be, de mivel az 
álom időtlen, nincsenek benne napok, éjszakák, Hermann csak ab
ban volt bizonyos, hogy megpróbáltatásai jóval Irma megjelenése 
után következtek be. Ugyanis Hermann idejének nagy részét a 
munka kezdte betölteni, mert mint ez kiderült, az Irma által teleírt 
lapokat nem fogadta el a szoba. így napi penzuma duplájára emel
kedett, ami még nem követelt volna különösebb erőfeszítést, ám 
egy szerencsétlen ötlete folytán nemcsak a létfenntartáshoz szük
séges dolgokat kellett ceruzájával előteremtenie, hanem annál sok
kal többet. Az a szerencsétlen ötlet pedig az volt, hogy beszerez a
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szobától egy villanytűzhelyt, amin Irma főzhetne, és ezzel teher
mentesítené némileg kis közösségüket, mert mint erről szó volt, a 
szoba nagyon logikus árviszonyokat tartott fenn, s nyilván a nyers 
élelmiszer sokkal kevesebbe kerül, mint a készen tálalt. Szóval az 
történt, mint általában, hogy bizonyos kényelmi szempontok mi
att az ember elkövet egy oktalanságot, miből kifolyólag később 
sokkal többet dolgozik, mint egyébként.

A villanytűzhelyt viszonylag olcsón kapta, hatszáz oldalért, s a 
nyers hús, krumpli, főzelék, liszt, tejföl, egyebek valóban szinte 
csak sorokba kerültek. Viszont Irma, aki nem heverészhetett töb
bet naphosszat a türelemjátékot rázogatva, követelőzni kezdett. 
Elsősorban szép ruhákra vágyott, hiába magyarázta Hermann, 
hogy ha valami, akkor ez teljesen szükségtelen egy hermetikusan 
elzárt szobában, addig sírt, toporzékolt, könyörgött, míg meg nem 
kapta, amit akart. Hermann fáradságos munkával összeírt vagy 
harminc ruhát, nagyestélyit, kosztümöt, húsz szoknyát, hat nadrá
got, negyven blúzt, tíz trikót, télikabátot, tavaszikabátot, sálat, 
sapkát, egy csomó kalapot, óriási mennyiségű alsóneműt és haris
nyát, huszonöt pár cipőt, tizenöt táskát, két pongyolát és három 
esernyőt meg egy irdatlan szekrénysort, hogy mindez beleférjen. 
Annyira belefáradt a munkába, hogy nem volt ereje felébredni, pe
dig már a harmadik blúznál keményen elhatározta, hogy amint al
kalma lesz rá, megszökik börtönéből.

M ikor kiheverte némiképpen fáradalmait, a szökés gondolata 
már régen kiszellőzött a fejéből, annál is inkább, mert Irma való
sággal kényeztette. Annyira a kedvében járt, hogy Hermann a kez
deti boldog önfeledtséget vélte visszatérni, a valamikori édenkerti 
állapotokat. Egészen addig, míg Irmán ki nem tört a lakásrendezési láz.

Először tükröt követelt, szép nagyot, hogy nézegethesse benne 
magát és ruháit, majd sarok ülőgarnitúrát és dohányzóasztalt, az
után zokogva vetette el magát az ágyon, mert ebédlő és konyhabú
tor nélkül az egész élet semmit sem ér. M ikor Hermann karikás 
szemekkel, agyondohányzottan végigírta az utolsó, hokedlit jelen
tő sorokat, öngyilkosságot kísérelt meg egy kiskanállal, mert a ren
geteg bútor szinte kiszorította őket a szobából. Hermann károm 
kodva vágta sarokba a ceruzát, és akkorát csapott az asztalra,
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hogy lapja végigrepedt, de többre már nem futotta idejéből, mert a 
szoba közbelépett.

„Talán azt hisszük, hogy most fel kell adni a harcot?! Nem, nem 
és ezerszer nem! Mi már sokszor bebizonyítottuk, hogy a bambi- 
duk sötét cselszövései nem torpanthatnak meg bennünket a Boro- 
ró felé vezető úton, s hogy diadalmas utunkat győzedelmes hal
ványlila popogónk, khm, k h m ... elnézést, lobogónk alatt folytatni 
fogjuk, míg el nem érjük Bororót, de Bororóban is a Bororót, a 
legfőbb, legtisztább Bororót az összes Bororó közt. Hű szövetsé
geseinkkel, a zuglumblikkal vállvetve fogjuk letaszítani a bambidukat 
a történelem szekeréről. És nekünk nem elegendő kimondanunk, 
hogy léteznek szubjektív erők, hanem nekünk meg kell neveznünk 
ezeket a szubjektív erőket, mert, ugye, nem zörög a haraszt, ha a 
szél nem fújja! Ezt most kell elvégezni, ütni a vasat, amíg meleg, 
mert később lehet, hogy már késő lesz, és a történelem szekere 
nem vár, hanem eldöcög, velünk vagy nélkülünk!!!”

Hermann reszketve húzódott be Irma mellé az ágyba, mert érez
hetően lehűlt a szoba levegője, de hiába ölelte át a meleg testet, di
dergése nem hagyott alább. Óriásit tüsszentett, és felébredt.

Odakint már nagyban hajnalodon, teherautók, munkásbuszok 
húztak el az ablaka alatt, meg tán valamilyen apró szemű eső is szi
tált, de egy pillantás az órára máris elegendő volt ahhoz, hogy H er
mann visszarángassa magára takaróját, és átfordulva másik oldalá
ra, folytassa hadakozását a purgatóriummal. Húsz perc múlva öt, 
hatig, az még majd másfél óra alvás.

Anyagtalan, sötét űr, semmi, csütörtök, csütörtök, vigyen el a 
kisördög. Irma merengő arckifejezéssel ült a sarokgarnitúra fotel
ján, mindkét kezét a hasán nyugtatva. M ikor megpillantotta H er- 
mannt, átszellemülten könnyedén elmosolyodott, és kijelentette: 
„Hermann, anyának érzem magamat.” Ezekre a szavakra az álmo
dó majdnem felriadt, ám aztán valamilyen furcsa forróság öntötte 
el a tagjait, és felkurjantott: „Nocsak, hát apa lettem !?” M egcsó
kolta Irmát, és kötelességtudóan az íróasztalhoz sietett.

Ahogy Irma állapotát szemlélte -  bár nem sokat értett ezekhez a 
dolgokhoz - ,  egyre inkább tudatosodott benne, hogy gyereke előbb 
a világra születik, mintsem a szerény lakást megfelelően ki tudná
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bővíteni. Sokáig gondolkozott a dolgon, majd végül is egy szabá
lyos kérvényt írt a szobának, melyben kimerítően ismertette jelen
legi gondjait, és kérelmezte szállásának mielőbi megtoldását két 
helyiséggel, egy szobával, egy konyhával, s ha kérése nem túlzot
tan szerénytelen, egy pici fürdőszobával is. Az ügyintézés meg
gyorsítása érdekében teleírt három lapot, majd türelmetlenül várta 
a szoba válaszát. A felsőbb instancia -  vagy instanciák -  rendkívül 
kegyesnek mutatkozott. A mennyezetről egy szerződés lebegett alá, 
melyben arról volt szó, hogy a Hivatal hajlandó 120 000 oldal el
lenében kibővíteni Hermann lakásterét, s mivel tisztában van vele, 
hogy ennyit nem tud napok alatt megírni, évi 6000 oldalt köteles 
törleszteni, azaz húsz év szívós munkájával ki tudja fizetni a szo- 
ba-konyha-fürdőszobát. Hermann méltányosnak találta a szerző
dést, aláírta mindhárom példányát, s kisvártatva már megnyugodva 
tapasztalhatta, hogy gyermekének nem kell helyszűkével kínlódva 
leélnie ifjúkorát.

Aztán Irma paradicsomot kívánt, somlói galuskát, ananászt, ret
ket, fügét, kaviárt, barátfülét, zsíros kenyeret, és egyszer csak H er
mann gyermeksírásra riadt. Megszületett a gyermeke, egy kisfiú, 
kinek Hermann teljesen elérzékenyülve a Leó nevet adta apja, vagy
is a nagyapa után. Olyan volt, mint egy kis szuszogó játékbábu, s 
míg cuppogva csüngött anyja mellén, Hermann csodálkozva fi
gyelte a jóformán magatehetetlen kisdedet. Bár tudta, hogy idővel 
megerősödik, megtanul beszélni, járni, írni-olvasni, nő-nő majd vi
lágnak, valahogy mégsem volt képes elhinni, hogy ez a parányi kis 
ember valójában véghez tudja vinni ezeket a csodákat. Pedig ta
máskodása teljesen alaptalan volt. Leó szépen cseperedett, gyara
podott súlyban és tudásban. M ikor kimondta az első értelmes sza
vakat, Hermann díszvacsorát írt össze, és pezsgőt bontott, nem is 
egy palackkal, amiből olyan hejehuja kerekedett, hogy a szoba 
kénytelen volt kioltani a világot, és felerősíteni a csendesen zizegő 
hangot:

„A dicső fixumfertig! Igen, a dicső fixumfertig hagyományaira tá
maszkodva fogjuk leleplezni a sorainkban lapuló szélkakasokat és ka
kukktojásaikat, melyeket a fészkükbe akarnak csempészni! Acélos 
egységünkkel fogjuk lehengerelni őket, ezeket a trójai falovakat!”
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Leó keservesen sírt még sokáig azután, hogy a szoba abbahagyta 
nevelő szándékú fegyelmező gyakorlatát. Ezen azonban egy csep
pet sem kell csodálkozni, mert Leó nem értett a politikához, mint a 
kisfiúk általában. Másképpen nevetett volna.

M ikor fia olyan hároméves lehetett, Hermannon eluralkodott a 
szülőkre többé-kevésbé jellemző mánia: úgy érezte, minél előbb és 
minél jobban biztosítania kell gyermeke jövőjét. Ez meglehetősen 
nehéz feladat volt, szinte kivitelezhetetlen, de Hermann a kétség- 
beesett családapák szent megszállottságával kutatta a megoldást. 
Tekintettel arra, hogy a családfenntartás költségei és a lakáskölcsön 
már szinte meghaladták teljesítőképességét, világos volt, hogy va
lamiképpen rá kell bírnia a szobát, hogy munkáját jobban értékel
je, azaz hogy egy teleírt lapját kettőnek, vagy ami még jobb, há
romnak számolja el. Kísérletezni kezdett. Először a külalakra for
dított nagyobb gondot. Szebben formálta a betűket, a bekezdése
ket pontosan egymás alatt kezdte, sőt még iniciálérajzolással is 
megpróbálkozott. Nem volt különösebb foganatja, a szoba csupán 
a negyedével fizetett jobban -  húsz helyett huszonöt cigarettát ka
pott egy-egy remekbe sikerült lapért (különben azért döntött a ci
garetta mellett, mert ennek árfolyamát ismerte a legjobban, meg 
ezenfelül mindig jól jön a tartalék cigaretta a háznál) - ,  arról nem is 
beszélve, hogy sokkal tovább tartott, amíg elkészült vele, mint a 
közönséges, hanyagul összeírt lapokkal. Nyilvánvaló volt, hogy a 
titok nyitja a tartalomban rejlik.

Versekkel kezdte, finom elégiákat gyártott, ujjongó bordalokat, 
majd balladákat és puhán szárnyaló sorokat szerelme történetéről. 
Sőt még hőseposszal is megpróbálkozott, de teljesen sikertelenül: a 
szoba csak öt cigarettára taksálta az ilyesmivel teleírt lapokat, mire 
Hermann gyorsan abbahagyta, s áttért a szépprózára. Novellákat 
írt a balsors ellen küzdő emberekről, furcsa történeteket a Suttogó 
Sziklákról, Yüen hercegnőről, kinek zöld szeméről még ma is da
lokat zengenek, s siratják szomorú sorsát -  mennyegzője napján 
jö tt el érte forgószél formájában a Hegyek Gonosz Atyja - ,  meg 
szellemes kisesszéket Benvenuto Celliniről, a babkávéról és a meis
seni porcelánról. Ez eleinte célravezetőnek tűnt, mert egy oldalt 
kettőnek számolt el a szoba, de aztán, mikor Hermann figyelembe
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vette az ezzel járó pepecselést és rengeteg fejtörést, rájött, hogy 
nem érdemes. Az irodalomból nem lehet megélni sem, hát még 
gyarapodni.

Kétségbeesésében -  meg az idő is sürgette, a kísérletezés renge
teg időt elrabolt -  hosszú oldalakon át egy ügyefogyott történetet 
hevenyészett a fiatal, jellemes nevelőnőről, aki tulajdonképpen ha
talmas vagyon örököse, csak éppen ezt nem tudja, mert a gonosz 
nagybácsi... Szóval volt minden, még vérszomjas krokodilus is, 
amolyan csúf fenevad, s csak a kistörpék hiányoztak belőle, hogy 
kiteljesüljön az elmebaj, mikor Hermann radikálisan véget vetett 
az egésznek. A gonosz nagybácsit felfalta a vérszomjas krokkó -  
még egy aranyóra sem maradt belőle - ,  a doktor úr pedig oltár elé 
vezette a szende s most már dúsgazdag szüzet, miután az ötéves 
kisfiú és a hároméves kislány áldását adta a frigyre.

Hermann éhes volt, fáradt és kedvetlen. Mindegy, hogy mit csi
nál, a puszta életben maradásnál többet nem érhet el sohasem. 
Magába roskadt, szeme rezzenéstelenül meredt a semmibe, még az 
asztalon halmozódó cigarettásdobozokat sem vette észre. Legalább
is egy darabig. Mert mikor tudatosodott benne, hogy az asztalon 
heverő csomagok száma jóval meghaladja a harmincat, azaz a tör
ténet terjedelmét, felugrott, és kapkodva számolni kezdte őket. 
Még mikor ötödször számolta össze őket, s ötödszörre is k ijött a 
kilencven, akkor sem tudta teljesen elhinni, hogy sikerült.

Rövidesen olyan nagy gyakorlatra tett szert a lélegzetelállító 
gügyeségek előállításában, hogy még álmában is írta történeteit a 
csélcsap brit nemesekről, akik végül is megjavulnak, a csodaszép, 
de igen jellemes ápolónőkről, szürke gépírónőkről, akikből csere
bogár lesz, azaz mágnásfeleség a főnökasszony őszinte bánatára. A 
gonosz banya kolostorba vonul, mikor megpillantja Idácskát nerc
bundában kilépni a R o lls-R oy ce-b ó l... A tengernyi sületlenség re
mekül fizetett, Hermann rendezte adósságait, s lassanként már 
arra is gondolhatott, hogy újabb vásárlásokba bocsátkozzon.

Egy ablakról kezdett álmodozni. Egy négyszögletű, üvegezett 
résről börtöne falán, melyen keresztül friss levegő és napsugár 
áradna be, s melyen kitekintve tudomást szerezhetne a külvilág 
történéseiről. Nem beszélve arról, hogy mennyire hasznos egy ab
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lak a gyermeknevelés szempontjából. Ugyanis a gyermekek csak 
azt hajlandók igazából elfogadni, amit látnak. Hiába mesél nekik 
az ember a napocskáról, a nyusziról, a rókáról, az erdőről, a béká
ról és a gólyáról, makacs hitetlenségük mindent megkérdőjelez.

Szóval, Hermann igencsak foglalkozni kezdett az ablak gondo
latával. Először csak lerajzolta -  a leggondosabban, ahogyan tőle 
tellett -  a térben ábrázolt szobát, falán a tökéletes kivitelezésű ab
lakkal. Minden apróság élethű volt rajta, a kerete, a kilincse, sőt 
még muskátli is mosolygott két üvege közül, de hiába. M ikor elő
ször kapta kézhez Hermann indítványát, a szoba sötétbe borult, és 
makacsul hallgatott, beszüntetve az élelmiszerellátást is. D uzzo
gott, mint egy sértett primadonna.

Ám miután Hermann továbbra is ügybuzgóan gyártotta a bu
gyuta történetkéket, megnyugodott, s lassanként megszokta az ab
lakra való utalásokat. M ert hát miért ne? M it árthat egy ablak?

Valóban semmit sem ártott, sőt használt. M ikor megjelent, az 
egész család örömmámorban úszott, s boldogságuk nem ismert ha
tárt, mikor kinyitva szárnyait, friss levegő, áldott napsütés áradt a 
szobába. Leó eleinte riadozott tőle -  ahogyan megijedt a banántól 
is, mikor először kínálták neki - ,  de aztán nagyon gyorsan meg
szokta, olyannyira, hogy akkor kezdett sírni, mikor elválasztották 
kedvenc őrhelyétől.

Mert való igaz, a külvilág roppant izgalmas volt, zöld, fehér, 
kék, sárga, bíborvörös zászlók lengtek a házakon, automobilok su
hantak el az úton, rengeteg ember nyüzsgött az utcán. Ogyelegtek, 
siettek, meg-megálltak beszélgetni, betértek a boltokba, s látszólag 
teljes szabadsággal rendelkeztek, amit azonban negyedóránként 
megcáfolt a cirkáló rendőrkocsi. Hermann mindenesetre jobban 
érezte magát. Most már nem kellett félnie annyira a szobától, mert 
az ablakon át még éjszaka is elég világosság szűrődött be ahhoz, 
hogy a nevelő szeánszok idején is eligazodhasson a tárgyak között.

Sőt az ablak jóvoltából még azt is meg tudta állapítani, hogy vol
taképpen hol is tengeti napjait. Egy különös architektonikájú, ir
datlan nagy felhőkarcoló körülbelül tizedik emeletén volt lakása, 
pontosan nem tudta megállapítani, egyrészt az épület csonka, for
dított piramishoz hasonló alakja, másrészt pedig az ablakok hiánya
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miatt. Tudniillik csupán az épület felső harmadán voltak szokásos 
ablaksorok, lefelé haladva csak itt-ott csillant fel az övéhez hasonló 
üvegszem, különben teljesen sima volt a fal, le a földig.

Az épületnek bejárata is volt, vagy kijárata, ha jobban tetszik, 
szabadon jártak ki-be rajta az apró figurák. Ez adta Hermannak az 
ötletet, hogy jövedelmét további luxuscikkek, például egy ajtó be
szerzésére fordítja. Meg is írta kérvényét, s lélekben már előre fel
készült az ennek nyomán fellépő ribillióra. Ám a Hivatal tanulé
konynak mutatkozott. Ezúttal nem rendezett jelenetet, nem volt 
elsötétítés, hókuszpókusz, hanem tárgyilagosan egy olyan összeget 
nevezett meg, amilyent lehetetlen kifizetni.

Hermann szívta a fogát, idegeskedett is egy kicsit, de végül is be
látta, hogy nincs mit tennie. Napokig egy sort sem írt -  amióta jól 
szituált szobalakóvá lépett elő, időnként megengedhette magának 
ezt a luxust - ,  csak azon gondolkodott, hogyan is járhatna túl a H i
vatal eszén, miképpen biztosíthatna magának mégis szabad m oz
gást. Annyira sóvárgott az utca, a kirakatok és az emberek után, 
hogy majdnem belezavarodott a túlfeszített, haszontalan agymun
kába. Az egyedüli, amihez értett, az írás volt, viszonylag jól meg is 
élt belőle, ám a megnevezett összeg aránytalanul magas volt, még 
egy idült grafomániában szenvedő oldalmágnás sem tudná kifizet
ni, hát még egy Hermann-féle halandó. Egyszóval nyilvánvaló 
volt: vagy munkát változtat, valamilyen, az írásnál sokkal jövedel
mezőbb mesterséget kísérel meg űzni, vagy végképp lemondhat a 
világban való szabad járás-kelésről.

Ha nem lett volna eléggé edzett és tapasztalt, nyilvánvalóan vala
milyen meggondolatlanságot követ el, ám így csak rosszkedvűen 
elnapolta az ajtóügyet, szentül megfogadva magának, hogy nem 
adja fel a reményt, s ha így, ha úgy, de előbb-utóbb ajtót vágat ma
gának. Mérgében megrendelt Irmának három régóta óhajtott nerc
bundát, Leónak pedig egy csodálatos villanyvonatot, hidakkal, ál
lomással, bakterral és sorompóval. Miután így ellátta családját, fel
ébredt.

Odakint már sütött a nap, nagyban zajlott az élet, mint bárm e
lyik városban fél hatkor. A toronyház is megelevenedett, koppanás 
zaját, neszezést, zörejeket közvetített a beton, teljes gőzzel üze
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melt a lefolyó, valahol a fenti emeleteken makacsul csörgött a vek
ker. Hermann gépiesen ismét lehunyta a szemét: az álomban még 
minden jóra fordulhat, de ha nem is, még a rossz álom is jobb, mint 
a semmilyen.

Anyagtalan, sötét űr, semmi, egyedem-begyedem tengertánc. 
O tt folytatta, ahol abbahagyta. írt világnak, örült cseperedő fiá
nak, s olykor összeveszett Irmával, mert túlsózta a levest, vagy a 
húst keményebbre sütötte a kelleténél. És időnként pihenésképpen 
kibámészkodott az ablakon. Az utcán szinte megállás nélkül zaj
lott az élet, nyüzsgött a tengernyi nép, látszólag semmi sem zavar
hatta meg ezt az állandó jövés-menést, még az sem, ha néhanap két 
szomszédos épület villámokat bocsátott ki egymás felé, vagy ha 
hébe-hóba meggyulladt egy-egy felhőkarcoló, melyet aztán lakói 
újra felépítettek piramis vagy fordított csonka gúla alakúra. Ezzel 
egyetemben rendszerint a zászlók színe is megváltozott, de ez, úgy 
tűnik, senkit sem érdekelt az utcán. Az utca embere, mint ezt H er
mann távcsövével megfigyelhette, általában nem törődött az épüle
tekkel. Inkább magukkal és egymással voltak elfoglalva. Ú jságot 
olvastak, beszélgettek, főtt kolbászt ettek. A fiatalok egy-egy ke
vésbé forgalmas részen a labdarúgás örömeinek éltek, az idősebbek 
sakkoztak, nevetgéltek az út mentén felállított padokon, a férfiak 
nézték a nőket, a nők a férfiakat, a párok csókolóztak, a gyerme
kek visongtak és görkorcsolyáztak.

Csupán akkor bolydultak fel, mikor az ő házuk égett, viszont 
ilyenkor a legváratlanabb dolgokat cselekedték. Például fejjel ro
hantak a falnak, pezsgőspalackkal felszerelve próbálták kioltani a 
tüzet, vagy éppen fordítva, benzint és olajat öntöttek rá.

H ébe-hóba nagy katonai parádék zajlottak le az utcán, dübörgő 
díszlépésben vonultak el a csapatok a bámész tömeg sorfala előtt, 
majd vészjósló zúgással a mechanizált egységek, páncélosok, raké
tavetők meg mindenféle egyéb guruló-gördülő gyilok. Ha H er- 
mannak nem lett volna távcsöve, s nem lett volna változó a zászlók 
színe, bízvást azt hihette volna, hogy egy és ugyanazon hadsereg 
katonái vonulnak fel. Csupán egyenruhájuk szabása, az olajzöld 
árnyalatai és a rohamsisak formája különböztette meg őket némi
leg. Minden alkalommal ugyanazok a napbarnította, maga
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biztos arcok vonultak fel a délceg, olajozott mozgású tisztek veze
tése alatt, s látszott rajtuk, hogy mi sem áll távolabb tőlük a halál 
gondolatánál, melyet ott hordoztak fegyvereik csövében. Tették a 
dolgukat, s arcukon még akkor sem rezzent meg egyetlen vonás 
sem, mikor vadászgépek húztak el felettük sivítva, hogy kisvártat
va távolodó dörgésük darabokra zúzza az eget, megrezegtesse az 
ablakokat.

Maga az erőszak vonult ilyenkor fegyelmezetten végig az épüle
tek között, csikorgó lánctalpakkal, hörgő hajtóművekkel hirdetve, 
hogy jobb lesz hallgatni az okos szóra, s nem makacskodni felesle
gesen, mert a csizmatalp nem válogat, és a golyónak is édesmind
egy, ártatlan vagy bűnös koponyát lyukaszt-e át. Erdekesmód az 
emberek nem ezt hallották ki belőle.

Mindazonáltal Hermann irigyelte őket, mert hiába gyönyörű a 
családi idill, s a puha, biztonságos fészek, ha az ember nem társa
loghat ismerősökkel vagy idegenekkel, bizonyos időn belül kifogy 
a mondanivalóból, és legszívesebben jelekkel értekezne a vele 
összezártakkal.

A szobából pedig sehogyan sem lehetett kijutni, a puha, meleg, 
szinte lélegezni látszó falakat megkarcolni sem lehetett, nemhogy át
fúrni, az ablak kínálta lehetőségeket pedig Irma hiúsította meg. Hiába 
volt Hermann meggyőződve igazáról, s hiába ismételgette, hogy az 
embereknek másként kellene élniük, távol az épületektől, még ha sá
tor alatt is, de szabadon. Nincsen szükségük sem a Hang, sem a Hiva
tal, sem a megszerezhető tárgyak kiváltotta birtoklásvágy uralmára, 
mert ez csak robotoláshoz vezet. Enni és élni másképpen is lehet. Leg
alábbis nagyon valószínű, hogy lehet. Nincsenek örök érvényű igaz
ságok, csak buta emberek, akik ezt képtelenek felfogni.

Hiába, mert Irma hallani sem akart semmilyen menekülési vál
lalkozásról. „Gondolj a gyerekre!” -  mondta szigorúan, s hogy 
elejét vegye a további vitának, sürgős munkát talált magának a 
konyhában. Az ilyen beszélgetések után mindig feltűnően jó  volt 
az ebéd, Leó pedig a beígért anyai pofonok árnyékában nyugod- 
tabb és csendesebb volt, mint egyébként. Irma elnéző mosollyal 
fogadta minden szavát, s olyan halk, puha hangon válaszolgatott, 
mintha Hermann felvette volna az utolsó kenetet.
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Ha pedig hallgatott, akkor ráuszította a gyereket, aki addig hí- 
zelgett, huncutkodott, míg Hermann el nem nevette magát. Pedig 
inkább sírni volt kedve. Mert tudta, hogy Leóra is ugyanez vár egy 
többszörösen szökésbiztos helyiség valamelyik épületben, ég és 
föld között, a futó örömök és értelmetlen munka örökös körforgá
sában, ajtó és egyáltalán mindennemű kiút nélkül. Mindhalálig. 
Szerette volna még idejekorán figyelmeztetni a rá váró csapdára, a 
börtönéletre, az élet-börtönre, de nem reménykedett benne túlzot
tan, hogy ez sikerül neki. A csapda túlságosan is jól volt megszer
kesztve ahhoz, hogy bárki is elkerülhesse, s ezenfelül még állandó
an változtatta is alakját. S abban sem bízott túlzottan, hogy majd 
annak idején, mikor fia eszmélni kezd, képes lesz megértetni vele, 
hogy az egészet könnyebb elviselni ablak nélkül, mert inkább átok, 
mint áldás a látás a cselekvés lehetősége nélkül. Az ember szereti 
látni és megérteni a dolgokat, még ha szenvedés is az ára. Mint 
ahogy nem tud beletörődni a megváltoztathatatlanba, és sohasem 
adja fel a reményt. Mindenki tudni véli, hogy valahol létezik egy 
szép sziget: a fogoly szabadságot, a halálraítélt kegyelmet álmodik.

Hermann visszasétált az íróasztalhoz. N agyot sóhajtva leült, és 
nekilátott a munkának. Rótta a sorokat, mintha ezt csinálta volna a 
világ teremtésétől fogva, mintha ezt kívánná csinálni az idők végé
ig. Észre sem vette, hogyan foszlik semmivé a szoba, hogyan tűnik 
el Leó, Irma, a bútorok. Hatalmas csarnokban találta magát, szür
ke falak, fonnyadt kúszónövények között. Odalenn nyüzsögtek az 
emberek, mint a bolyban. Bódultán rohangásztak fel és alá, mind
egyik keresett valamit. Az értelmét talán, hogy miért vagyunk, mi
ért vagyunk éppen most. Az, hogy miért vagyunk itt, teljesen je 
lentéktelen. Mert lehetnénk máshol is, ha éppen úgy hozná a ked
vünk. Széttárja az ember a karját, és huss, már repül is, mint a ma
dár. Felülről szemlélve látszik csak igazán, mennyire egyforma a 
táj, keletre is, nyugatra is ugyanaz. Zöld meg barna, ahol víz van, 
ott kék.

A ceruza jólesően feketén írt, egyenletesen szántott a fehér papí
ron, szófogadóan, engedelmesen, a világ megszűnt létezni, csupán 
a fehér íróasztal suhant az anyagtalan, sötét űrön át.
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VATERLAND

A postás képeslapot hozott aznap. Rajta a sidneyi operaház 
fényképe, talán azért is, hogy ne kelljen sokáig találgatni, ki küldte, 
voltaképpen honnan származik. Hermann egyre több ilyen képes
lapot kap kézhez az utóbbi időben. Remek az élet -  írják - ,  pénz 
elegendő, angolpázsit, medence, kocsi kettő, a gyerek most indul 
iskolába -  gyere ki te is.

Észre sem vette, mikor a lelke könnyedén kilibbent az orrán, és 
egy vékony ezüstszálon tartva kapcsolatát a testtel, elsietett falon- 
üvegen át, hogy látleletet tartson a világ kis darabkája, a szülőföld 
felett. M ikor kijutott a városból, egy dombra ereszkedett, mely ál
lítólag török kincset rejtett, mint a hiedelem szerint minden halom 
a nagy síkságon. A részeges temetőcsősz éjszakai kalandozásai so
rán lidércfényt látott lobogni a tetején, és hallani vélte a veszendő 
lelkek sóhajtását, amit később esküvel is hajlandó volt alátámaszta
ni a kocsmában két féldeci között.

A domb oldalában akácok bólogattak, s meglehet, hogy monda
ni is akartak valamit, de a lélek nem törődött velük. Jobban szeret
te a tölgyeket, fenyveseket, ilyen az élet, manapság már a lélek sem 
ideális. A távolban ugattak a kutyák, a szél pedig esti harangszót 
hurcolt magával a tömzsi, pléhtetős templomtoronyból. Lerakta 
terhét a lélek lába elé, majd virgoncán port ragadott fel a földek 
közt kígyózó földes útról, mire a lélek köhögni kezdett, és tovább- 
állt. Jócskán besötétedett már, odafent a magasban semmi sem 
mozdult, még denevér sem cikázott a szunnyadó mezők páráit 
hordozó levegőben.

A falu ugyanolyan volt, mint a többi, hosszan elnyúlva az ország
út két oldalán, közepén templom, iskola, két kocsma, bolt. M oz
dulatlan és csendes, jelentéktelen. Ha elnyelné a föld, talán senki 
sem venné észre, ami nem újdonság. Akár az egész kisded Vater- 
landot is elnyelhetné a földanya, az sem keltene túl nagy feltűnést.
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Esetleg éhen halna valaki egy kicsit, s közben sajnálná a nagy darab 
zsíros termőföldet, melyen olyan szépen termett a tök.

A lélek ötletszerűen leereszkedett az egyik udvarra -  kisebbfajta 
repülőtérnek is megtette volna, faluhelyt ismeretlen a helyszűke - ,  
elhesegette az acsarkodó ebet, és a szárnyasok ürülékét kerülgetve 
eljutott a téglával kirakott utacskára, mely levezetett egészen a kert 
kezdetét jelző, dróthálóból és néhány lécből össztákolt kapuig. A 
disznóólát még a sötétben sem kellett keresni, helyzetét mindennél 
pontosabban meghatározta tömény bűze, térben és időben egy
aránt. A lélek a bűzhullámokkal ellentétes irányba indult el -  már 
természetéből kifolyólag is amerre az utcára nyíló kaput sejtette. 
Nyugodt ballagásában pálinkaillat akasztotta meg, aminek nem ké
pes ellenállni egyetlen bácskai lélek sem. Miután belépett a hanya
gul házhoz ragasztott helyiségbe, az menten kivilágosodott, és a lé
lek a saját anyagtalan testéből áradó fényben jól körülnézhetett.

A határozottan érett ringlópálinkára utaló illat a sarokban álló 
két testes demizson előtt felcsillanó vagy négytenyérnyi tócsából 
áradt, ami váratlan vendégekre engedett következtetni. Siethetett a 
gazda, túltöltötte az üveget, vagy megcsúszott kezében a tölcsér. A 
lélek őszintén sajnálta, hogy nem hozta magával a testet, mely 
nemcsak lakásnak volt meglehetősen kényelmes, hanem pálinkatá
rolásra is kiválóan megfelelt. Ám aztán csak sóhajtott egyet, mert 
eszébe jutott, hogy amilyen ostoba, úgysem mert volna idáig elme
részkedni a kutya miatt.

Tekintetével végigkutatta a helyiséget: ócska asztal, három vén 
hokedli, tompán fénylő pálinkafőző kazán, csövén a pókok nyári 
lakával, és a falon feszület, ki tudja, hogyan, ki tudja, honnan, ki 
tudja, miért. A Megváltó egykor fehér gipsztestét igencsak befogta 
már a por, a korom, mintha egy korhely, mosdatlan Jézust feszítet
tek volna meg, ami nem is volna meglepő: csupa esendő megváltó 
termett ezen a tájon, borotválatlan, sötét gyöngyszemek, széjjel
szóródva a porban, sárban, elkeveredve a korpa között. A lélek át
dugta fejét a falon, majd sarkon fordult. Nem érdekelte az élés
kamra.

A konyhában nagy volt a világosság, három férfi ült az asztalnál, 
beszélgettek, poharaztak. Hátuk mögött az ágyon a ház asszonya
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sült szalonnát evett, és nézte a televíziót. Eszegetésében volt valami 
áhítatos, minden mozdulatában ott lappangott az étel alázatos tisz
telete, melyből századokig -  a sors fintoraként -  oly kevés volt a 
bőven termő síkságon. Úgy ette az egyszerű eleséget, mint aho
gyan az öregasszonyok szoktak imádkozni a téli éjszakákon, be
húzódva a kék csíkos dunna alá, csendesen és gondosan, nehogy az 
Úristen elszalassza egyetlen szavukat is. Az eresz alatt halkan fész- 
kelődtek álmukban a verebek, senki sem hallotta meg, m ikor a 
lélek könnyed füttyenéssel ismét a levegőbe emelkedett. Az ország
út vonalát követve repült, ami nem volt butaság, mert az utak még 
a Vaterlandban is vezetnek valahová.

A kisváros előtt, tisztán látszottak már fényei, felbukkant a né
hai bárók vadászkastélya. M O T E L -M O T E L -M O T E L  -  hirdette 
veszteglőjén a kivilágított felirat. Tulajdonképpen nem sok válto
zott, most is mulatozás, gáláns kalandok színhelye a vadászlak, 
csupán az a különbség, hogy a mostani kiskirályok közül igen ke
vésnek volt gyermekszobája. A lélek kissé lejjebb ereszkedett, 
szemügyre vette a fekete Mercedeseket, és tovaszállt a városka 
központja felé.

A főtér nem volt csúnya, századvégi épületei, a nagyra nőtt pla
tánok Európát hazudtak, köcsögkalaposat, fiákereset, talán-so- 
sem-voltat. A lélek az alumíniumbádogból összetákolt trafik m ö
gött landolt, mert mindenáron el akarta kerülni a feltűnést, s a Va
terlandban sohasem tudhatja az ember. „Peches ember, peches asz- 
szony ne menjen a jégre táncolni, mert beszakad alatta” -  düny- 
nyögte magában a lélek a Mama kedvenc mondását, majd kilesett 
a trafik mögül, hogy nincs-e a közelben valamilyen vajákos ember, 
aki megláthatná. Mivel senki olyant sem látott, akinek közönséges 
halandó számára láthatatlan ezüst pára szállongana a füléből, bát
ran kilépett fedezékéből. M ikor meggyőződött róla, hogy nincs 
mit látnia a neonlámpák fényében, elégedetten bólintott. A kisvá
rosok jellemzője, hogy nem történik bennük semmi, és ez alól a 
Vaterland sem lehet kivétel. Annál is inkább, mert a Vaterlandban 
sem történik semmi. Talán azért, mert csak kisvárosok vannak benne, 
de az is megtörténhet, hogy azért vannak benne kizárólag kis
városok, mert nem történik semmi. Ki tudja? Azok szerint, akik
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járatlanok a világ misztériumaiban, itt minden világos, mert sem
miből csak semmi lehet, ám a bölcsebbje csak mosolyog az ilyen 
gyermeteg elképzelések hallatán. Mert minden nagy dolog a sem
miből pattant elő, vagy akképpen, hogy az ember addig gyúrta-da- 
gasztotta, amíg valami nem lett belőle, vagy pedig úgy, hogy a ren
geteg semmi saját súlya alatt összesűrűsödött, összeállt, mint a 
tészta, és a legváratlanabb dolgokat produkálta. Ugyanez megfi
gyelhető az emberi butaság esetében is.

A lélek magába roskadva bandukolt a keskeny járdán, s teljesen 
megfeledkezve a külvilágról, átkelt néhány veszteglő járművön és 
egy sarokházon. Nem találta helyét a világban, és nagyon egyedül 
érezte magát, magányosnak az éjszakában. Búskomorságának egy 
megkínzott szaxofon vetett végett, amint a Schneider Fáni vidám me
lódiáját ismételgette kemény elszánással, s nemkülönben azok az 
elnyújtott kurjantások, melyek egy igénytelen épületből hangzot
tak ki az utcára. A bolygó lélek szemközt találta magát a Pacsirtá
val, a kisváros egyedüli nevezetességével, a Vaterland-szerte ismert 
kocsmával, ahol már egészen híres emberek is berúgtak, élvezve a 
helybeliek határtalan vendégszeretetét. A szaxofont egy valószí- 
nűtlenül hosszú orrú emberke kezelte, egészen belevörösödve az 
erőlködésbe, nehogy a brémai muzsikusokra emlékeztető társulat 
tagjai közül bárki is kifejezésre juthasson mellette. A harmonikás -  
egészen pontosan: hermonikás -  pocakján kisdedként nyugodott a 
hangszere, a nagydarab kövér ember álmodozó arckifejezéssel ját
szott rajta, ki tudja, mit, arcáról patakzott az izzadság, és időnként 
átszellemülten nagyot húzott a keze ügyében álló literesből, sem
mibe véve a dobos szemrehányó pillantásait. Ennek mindkét kezé
re szüksége volt, s emiatt igencsak el lehetett keseredve, legalábbis 
arckifejezése erre engedett következtetni. Nem lett volna semmifé
le csoda, ha minden átmenet nélkül sutba vágta volna az ütőket, s 
ráborulva készletére sírva fakad.

Az egyedüli, aki élvezni látszott a produkciót, a prímás volt, 
vastag, húsos ajka szélesen mosolygott a rengő csípőjű, visongó 
menyecskékre, miközben férfias eréllyel kezelte a vonót, körülbe
lül egy lóerőt fejtve ki működése közben. A művész úr polgári fog
lalkozását illetően a léleknek precíz elképzelése volt, sehogyan sem
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bírt szabadulni a gondolattól, hogy egy néhai hentesmester csodá
latos pályafutásának lehetett szemtanúja.

Ám a léleknek nem adatott meg, hogy alaposabban felmérje a 
helyzetet, mert odahaza, a Vaterland egyetlen komoly városában 
nyugtalankodni kezdett a magára hagyott test, páni rettegés kerí
tette hatalmába, minek következtében megindult belsejében a lát
hatatlan csörlő, s szélsebesen gombolyítva fel a lélek ezüst köldök- 
zsinórját, parancsolóan elrántotta a nevezetes kocsmából, mint egy 
halat.

Mindez olyan gyorsan játszódott le, hogy hosszú, fényes csí
kokká mosódtak el a csillagok fényei, a lélek suhanó röpte pedig 
inkább zuhanásra hasonlított, mintsem szabad szárnyalásra. Vala
milyen baj történhetett az idő folyásával is, mert a lélek hirtelen 
emlékezni kezdett, gátlástalanul törtek fel benne az emlékképek.

O tt ült megint kisfiúként a napsütötte udvaron a Nagymami 
mellett, a zöldre festett parányi sámlin, figyelte a mind hosszabbra 
nyúló krumplihéj kanyargó szalagját, és hallgatta öreganyja csen
des szavát: „Tudod, kisfiam, akkora eső volt, hogy a kiskacsák 
guggolva úsztak az ég alatt. . . ”

Felelevenedett a falverés mozgalmas képe, ismét látta öregapját, 
ahogyan a kukoricamorzsolás titkait magyarázza, érezni vélte a 
zsírban sülő csörege illatát, az eper savanykás, édes ízét, s tudta, 
hogy a kemencében vonyóval tolják odébb az asszonyok a para
zsat. A petróleumlámpát nem szabad túlzottan felcsavarni, mert el
reped a cilinder, a ló nem iszik piszkos vödörből, a kacsa a legm o
hóbb állat a világon, még az izzó vasat is képes bekapni, mint az 
egyik évben történt a kovácsnál, dinnyét lopni pedig meztelenül 
kell, mert úgy nem ismeri fel az embert a csősz a ruhájáról.

Hermann észrevétlenül összerázkódott, mikor a lelke visszatért 
vándorútjáról. Értetlenül bámult a sötét szobában -  elaludt volna, 
hogy ennyire besötétedett? - ,  majd felcsapta a villanyt, és elrakta a 
sidneyi levelezőlapot egy kekszesdobozba, a többi közé.

Valakinek maradnia kell, hogy legyen nekik hová hazatérniük, 
ha belefáradnak a nagyvilágba.
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OMNIA MEA MECUM PORTO

A konyhában testet öltött a csend. Bele lehetett harapni, mint a 
száraz, csikorgó parafába, körül lehetett járni, mint egy vasbeton 
oszlopot. Hermann lehunyta a szemét, talán hogy ne lássa a sarok
ban kuporgó nyomorúság ördögálarcát, a piros fazekat a tejberizs 
maradékával az asztalon.

Holdvilágos tájat látott, csillagokat, szomorúfüzet és halk, sima 
vizű folyót, amilyen ez a nyári éjszakákon szokott lenni, mikor a 
parti bokrok között mozgolódni kezd a hajnal. O tthon járt gondo
latban, olyannyira, hogy érezni vélte talpa alatt a vastag port, az is
merős füveket. O tthon, a kis árva szülőföldön, ahol csak kevesek 
érzik otthon magukat, és ahol messzire lehet ugyan látni a szántó
földek felett, csak éppen nincs mit. Nemcsak széles és sík arrafelé a 
vidék, de lapos is, ritkák a jegenyeemberek, akikre fel lehetne te
kinteni, s akik letekinthetnének a bénákra, nyomorékokra, az ág- 
rólszakadtakra.

Mocsár. Mocsár mindenütt, mert máshol sem jobb. Hermann 
megdörzsölte a homlokát, majd ismét felpillantva kibámult az ab
lakon a semmibe. A fontoskodó majmok mindenféle intézményt 
játszanak, üres konzervdobozokból építenek székesegyházat, s 
eszükbe sem jut, hogy még rájuk is szakadhat egyszer. Egyszer? 
Tulajdonképpen el kellene menni. Mindegy, hogy merre, hová. 
Akárhová, csak itt hagyni ezt a bolondokházát, a libanoni cédru
sok fojtogató árnyékát. Ha az ember csak ül a konyhában, előbb- 
utóbb átrágja koponyáját a csend, ízekre szedi lelkét a nyomor, 
vagy jönnek és elviszik. Azért, mert görbe az orra, azért, mert 
szemüvege van, azért, mert valami tilosat gondolt. Azért, mert 
gondolkodik. S jönnek a tajtékzó pribékek, a kés, a puskagolyó, a 
ciklongáz. Volt már ilyen.

Haza kellene menni Európába, elfelejteni az egészet. Leben und 
leben lassen, bosszankodni vasárnap, hogy kevés a kuglófban a
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mazsola, galambot etetni stanicliból, bundát vásárolni az asszony
nak, gondba esni Károly herceg házasságának sorsa felett -  ezt kel
lene. Hermann határozott. Felkelt az asztaltól, a szekrény elé húz
ta a hokedlit, és nagyot szusszantva leemelte róla az amerikás 
nagyapa vesszőből font kofferját, mely már idestova nyolcvan éve 
szolgálta a család férfitagjait. Egy konyharuhával leverte róla a 
port, majd felkattintotta zárait, és szemügyre vette tartalmát. Fe
lülről, kis dobozokban elraktározva, ott hevertek emlékei, szivár
ványszín vagy gyászjelentés-fekete papirosba csomagolva. Szóra
kozottan beletúrt a dobozok közé, ám azonnal visszakapta a kezét, 
mert valami csúnyán felsebezte kutató gyűrűsujját. Csontig hatoló, 
mély vágás volt, erősen vérzett, mintha ujjábán kinyitottak volna 
egy csapot. Be kellett volna kötözni, sürgősen, de Hermannon úrrá 
lett a kíváncsiság. Most már sokkal óvatosabban forgatta a dobo
zokat, s csakhamar láthatóvá vált a koffer bal felén meghúzódó sar
ló. Mellette a kalapács. Családi ereklye, rozsdás kacat, de még min
dig vág. Fene, még vérmérgezés lesz a vége, gyorsan tinktúrát rá, s 
sziszegni, mert éget, mar, mint az igazság.

Miután ujján rozsdavörösre száradt a jód, Hermann visszatért a 
kofferhoz kutakodni. Volt is miért, mert az emlékcsomagok alatt 
sok minden lapult. Bélyeggyűjtemény, kapszlis pisztoly, egérfogó, 
anyai nagyapja katonaképe, aki érdekesmód sohasem mesélt a nagy 
háborúról. Nem mintha nem lett volna mit, ott járt Doberdónál, 
Piavénái, ám nem hajlandó engedni az unszolásnak, inkább mada
rakról, növényekről mesélt, vagy az ürgeöntés, hörcsögirtás forté
lyairól, mert a hörcsögökre, azokra haragudott nagyon. Talán úgy 
gondolta, hogy ha nem beszél róla, soha többé nem lesz háború, 
vagy csak egy életre elege volt az ifjúkorában megélt esztelen pusz
tításból, nem tudni. Bölcs öregember volt, s kevés szavú, ami vala
hogy együtt jár. Mellette jólesett hallgatni is, szó nélkül lesni a ve
rébre vadászó macskát, vagy csodálkozni azon, hogy nem égeti a 
pipa parazsa kérges hüvelykujját, amint lejjebb nyomja olykor, ha 
nem úgy ég, ahogy éppen kellene. Hermann legjobban a szemére 
emlékezett, barna, komoly szemére, és a csöndes derűre, mely 
tekintetéből áradt, amikor az megállapodott a golyhó unokán. B e
lefért azokba a szemekbe az egész világ, a hold, a nap, a templom
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torony, s az úristennek juthatott hely elég, mert élete alkonyán 
nagy templomjáró volt az öreg. így visszagondolva jó lett volna 
hallani, miért és hogyan imádkozott, mert porolni biztos nem po
rolt az Úrral, mint ahogy emberrel sem nagyon.

Gyengéden becsomagolta ismét a nagyapa emlékét a dobozkába, 
mellérakta a képet, majd folytatta a leltározást. Málvin tanti össze
száradt szarvasbőr kesztyűi, fakó, foszladozó girardikalap, elvá
sott karikagyűrű, Károli-biblia, mellette, mint hidegen csillogó, fö
lényes értelem, a nagyítóüveg. Aztán virágmagok kerültek elő egy 
kis papírzacskóból, meg egy megzöldült, töltényhüvelyből fabri
kált öngyújtó, szabóolló, töltőtoll -  valódi Pelikán, s Gárdonyi 
Géza: Egri csillagok. Egy bádog cukorkásdobozban valami zör- 
gött -  gombok - ,  egy kopott bőrtarsolyból pedig előrajzottak a 
szavak.

Akár a lágy szellő, simogatták meg homlokát az anyanyelv 
hangjai, szorított komolyan kezet vele megannyi ismert utótag, el- 
karikázott előtte a kerekes-kerekem-kerekíti-kerekre, nyavalyatö- 
rősen rángatózott a legmegmagyarázhatatlanabb, és komoran vo
nult a klastrom, koporsó, kolera, koponya, mint a gyászmenet. 
Hermann elgondolkozva pergette ujjai között a tarsoly tartalmát, 
mint drágaköveket szokás. Van, aki készpénzt örököl, gyárat, há
zat, karbunkulusokat, s van, aki szavakat. Mindkét fajta gazdag
ságnak ára van, s jól kell vigyázni, nehogy kupán vágják miatta az 
embert holmi útonállók.

Tovább kutatva egy huszárkard került elő, meg sem lehetett 
moccantani, annyira berozsdásodott már a hüvelybe, néhány kéz
zel írott, szamárfüles recepteskönyv meg egy Petőfi-kötet, lapjai 
között szép történet emléke lapult zizegve: vékonyra préselt mály
va. M ikor már úgy tetszett, hogy a vén koffer feneketlen, s vég nél
kül fogja szállítani a régi és még régibb tárgyakat, Hermann keze 
földet tapintott. Nem is akármilyen földet, mint ez kiderült, mikor 
belemarkolt, hanem fekete, zsíros televényt. O tthoni földet, me
lyet tán még az amerikás nagyapa lopott a kofferba, elérzékenyülve 
az indulás pillanatában. Lehet, hogy éppen ez a föld volt az, ami 
visszakényszerítette, ám az is lehet, hogy az idegen világ súlya alatt 
görnyedő ember biztonság utáni vágyakozása vezérelte vissza az
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Epres utcába, és az a felismerés, hogy sehol sem folyik tejjel-m éz- 
zel a folyó, így Amerikában sem.

Szórakozottan vájkált a földben, mélyítve egyre az imént még 
friss elhatározás sírgödrét. Ilyen súlyos poggyásszal, ekkora holt 
teherrel nem jutna úgysem messzire, hát még Európába, mely, 
mellékesen, lehet, hogy nem is létezik. Elmélkedett még egy sort, 
majd elhantolta szépen a távozás gondolatát az otthoni földbe, 
ahol mindazok a földhözragadtak nyugosznak, akik nem tudtak 
elmenni.

A konyhában ismét testet öltött a csend. Meg lehetett ízlelni 
áporodott, avas ízét, meg lehetett tapasztalni szörnyű ólomsúlyát. 
Hermann kibámult az ablakon, a semmibe, s hagyta, hogy lepereg
jen arcán a kétségbeesés.
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HERMANN NÉHA HELLÁSZRÓL ÁLMODIK

A fekete-fehér világban a szürke ezernyi árnyalata létezik, amint 
ez természetes is. Az ég ólmosszürke, mikor reggel munkába siet
nek a fehér, viaszos arcú emberek, s miközben az autóbuszra vár
nak, fekete szemükkel keresztülnéznek egymáson. A szürke trafi
koknál sorba állnak fehér cigarettákért, hogy azután kékesszürke 
füstöt eregessenek, és átolvassák a fekete betűkkel nyomott újságo
kat. Közben meg-megfordulnak a fehér lábú nők vagy fekete kabá
tos férfiak után, kiknek nagy tokája jólétet, fehér házat, fekete au
tót és tömérdek szürke bankót enged sejtetni.

Hermann kék. Csak úgy. így hozta a sors. Nem is szokott soha
sem büszkélkedni vele, esetleg megemlíti, ha hozzá hasonló színe
sek társaságába keveredik. Mert meglehetősen keserű dolog kék
nek lenni egy ilyen sakktáblaszerű világban, ahol sokan kifejezet
ten felháborítónak találják a színét, s nem tudnak napirendre térni 
afelett, hogy valaki ilyen szemtelenül kék merészel lenni. Hiába 
magyarázza nekik Hermann, hogy ez nem szándékos, tisztán a vé
letlen műve, ugyanis gyermekkorában beleivott a tintásüvegbe, s 
hiába vitték orvoshoz, nem lehetett sehogyan sem gyógykezelni, 
akármit csináltak vele, csak kék maradt; szóba sem akarnak állni 
vele, mondván, hogy minden rendes ember vagy fehér, vagy szürke, 
vagy fekete.

Fiatalkorában nagyon rosszul esett neki, felfoghatatlannak tar
totta a környezet gyűlölködését, s hasztalanul igyekezett hasonló
vá válni a többiekhez. Hiába ivott kínai tust, evett krétát, kente be 
magát fekete cipőkrémmel tetőtől talpig, a színezőanyagok hatás
talanul távoztak szervezetéből, a cipőkrémet pedig le kényszerült 
mosni, mert nemcsak hogy büdös volt, hanem kegyetlenül viszke
tett is, felpattogzott tőle a bőre.

Aztán, hogy, hogynem, fokozatosan megvilágosodott előtte 
minden, s megtalálta a dolog ellenszerét is. Egyszerűen csak tartani
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kell a látszatot, s bizonyos külsőségek segítségével el kell hitetni a 
szürkékkel -  fekete-fehérekkel - ,  hogy tulajdonképpen ő is ugyan
olyan, mint ők, csak éppen kék, de ezt idővel meg lehet szokni, mit 
tehet róla szegény ember? Tényleg meg lehet szokni idővel, csak 
éppen annyira beleivódik az ember vérébe, hogy akkor is megjátsz- 
sza a gyengeelméjűt, mikor erre semmi szükség. Ez meglehetősen 
kellemetlen tud lenni néha, de alapjában véve nem számít. Megér a 
békesség ennyit, miként Párizs is egy misét.

Viszont öreg igazság, hogy még a legjobb megoldásoknak is 
vannak árnyoldalai, így a látszatmegőrző taktika sem tökéletes. 
Hogy a gyermekkori tinta-e az oka, vagy esetleg más, természetes 
degeneráció okozza, de vannak napok, mikor Hermann úgy érzi, 
nem bírja tovább. Ilyenkor senki sem ismer rá, azt gondolják, be
teg, de hiába kérdezik, nem válaszol. Hallgat. Egyszerűen nincs 
mit mondania a külvilágnak.

Ehelyett magába hullatja a szavakat, s bár tudja, hogy ez nem jó , 
hagyja, hogy a lelke mélyére ülepedjenek, mint az iszap. M ert az 
egymásra rakódott szavak előbb-utóbb bomlani kezdenek, mint a 
maradék sás, a tavalyi nádgyökerek. Valahogy büdös lesz az ember 
a ki nem mondott szavaktól, belülről, mintha mocsárgáz járná át 
minden porcikáját. Ez a rossz az egészben, olyan, mint élve rot
hadni el.

Kit érdekel az, hogy Hermann néha Hellászról álmodik, ahol 
kék az ég, mindig süt a nap, és a márvány istenszobrok árnyékában 
lenge fehér mezükben bort isznak, olajbogyót eszegetnek a böl
csek. Az olajbogyó zöld, a khitón fehér, a bor vörös, mint a fekete 
bikaborjak vére, melyet áldozáskor percegve habzsol a tűz, és m o
hón magába szív a sárga homok.

A tenger pedig szelíd hullámzással dajkálja Naxosz szigetét, csak 
akkor merevednek szilárd híddá a habok, mikor Dionüszosz kö
zelít a szatüroszok és mainaszok élén, szépen iddogálva a m ézszí
nű bort öreg mesterével, Szilénosszal. Amerre Dionüszosz lép, 
gyöngy hullik, rózsa hullik, aranyrögök gurulnak szét csengve, égi 
muzsikával kísérve a bacchánsnők kiáltását: evőé, evőé!

És a Helikon ormán, a Lóforrás tükörvizében fürdenek a M ú
zsák, s szomjat oltó, hűs italával üdítik a tikkadt dalnokot, kit az ih
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let elhagyni látszott már. A vizeken könnyű hajók suhannak, mert 
így akarja Poszeidón -  a Kék - ,  Glaukosz, birodalma mélyén tán
cot lejtenek az ibolyafürtű néreiszek.

Nem. Ez senkit sem érdekel. Az sem, hogy Hermann ott álldo
gál, tapogatózik a világban egy szál magában, s folytonosan fehé- 
ret-feketét kever a kékhez, mert fizetnie kell. Fizetnie kell, s szür
külni hiánytalanul.

Bár mikor a klór szaga száll a levegőben, majdhogynem minden 
mindegy.

A klór csírátlanít, elejét veszi minden fertőzésnek, fehérít. Ha a 
fűre freccsen, megfehéredik tőle, ha az égre freccsen, megfehéredik 
tőle. Kifehéredik tőle az ember, madár, tinta, a világmindenség. A 
korom pedig semmire sem tapad annyira, mint a fehér tárgyakra. 
Semmi sem tud olyan kétségbeejtően elpiszkolódni, mint a fehér 
ing, az asztalkendő, ágynemű, mint a szűzies fehér hó az országút 
mentén.

Ahol sok a fehér, a fekete, ott végül minden szürkének tűnik. A 
csecsemők arca, a lányok szeme, az asszonyok ajka, a férfiak keze. 
Az ég is szürke lesz, a föld is, szürke lesz a mezők virága.

Mindannyian meg fogunk halni, ha ez bekövetkezik.
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K. ÚR KALAPJA
Kisregény





I.

A V Á R O S

Az a város, melyben történetünk játszódik, ugyanolyan, mint a 
többi. Közepén a főtér bronzszoborral, szökőkúttal és kotnyeles, 
szelíd galambokkal, amelyeket városi tisztviselő etet napjában egy
szer. Ezt múlt századi paloták övezik, földszintjükön bolt boltot 
ér, kávéházak, éttermek, bisztrók vonzzák a járókelők tömegét. A 
tér közvetlen közelében áll a székesegyház, melyben történelmi 
idők nagyjai nyugosznak, s tornyában az öreg harang, mely mesz- 
szehangzóan tudatja országgal-világgal mindennap a delet. Ennek 
tőszomszédságában -  mint ahogyan ez még a középkortól rendjén 
való -  a piac, nyüzsgésével, színeivel, szagával.

A főteret szinte szabályos kör alakban elrendeződve további je 
lentős terek fogják közre, ide torkollanak a főtérről küllősen szét
futó utcák és bulvárok. Ezeken a tereken van a nagyszínház, az 
opera, a főpályaudvar, a főhivatalok, s nemkülönben itt székelnek 
a múzeumok, a képtárak, a műcsarnok. Itt, a belváros gyűrűjében 
van mindaz, amiért egy városban érdemes élni: elegáns éttermek, 
szállodák, mozik, iskolák, áruházak, utazási irodák és egyáltalán 
minden, amire csak szüksége lehet az embernek. A tágabb értelem
ben vett belvárosban vannak az irodaházak, ilyen-olyan hivatalok, 
rezidencia- és villanegyedek, vásárcsarnokok, olcsóbbfajta étter
mek és kiskocsmák, ahol egyszerűen és jól lehet enni -  rántott ve
lőt, csülköt, húsos táskát - ,  majd ezen túl, koncentrikus körökben 
a lakónegyedek, ipari negyedek, lerakatok, kertvárosok, külváro
sok, elővárosok, ameddig a szem ellát. El és lélegzik a kis emberek 
nagy városa, szélesen elterülve a lapályokon, szigorú vonalban 
épülve a folyóparton, merészen szökellve le-föl a dombokon, óva
tosan, utcánként előrenyomulva a hegyoldalon. Több millió lélek 
lakja, születve-halva folytonosan a toronyházak lapos tetejére tá
maszkodó sárgásszürke, ólomnehéz ég alatt. Zöme örökké lótó- 
futó városlakó, akit csupán a pénz tart mozgásban, mint a régi ke
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gyesperselyek bólogató figuráit a dobozba koppanó krajcár, de 
akadnak köztük komoly tudósok, víg újságírók, költők, írók, ta
náremberek. Ugyanakkor szélhámosoknak és kalandoroknak sincs 
híján a város, megtalálhatóak benne a kerítőnők és prostituáltak, 
zsebmetszők és orgyilkosok éppen úgy, mint a mindig szomjas 
iszákosok.

Lévén hogy kontinentális fekvésű, a városban nyáron túlzottan 
meleg, télen pedig túlzottan hideg van, miből egyenesen követke
zik, hogy errefelé az időjárás csupán tavaszutón és kora ősszel kel
lemes, mikor még mindig örökké tartó langymeleget hazudik a 
vénasszonyok nyara. Városunk továbbá kiváló borairól, színtársu
latáról és egyeteméről nevezetes, s nemkülönben két-három politi
kusáról, akik váltakozó szerencsével szolgálták rövid földi pálya
futásuk idején a hazát. A település a történelem folyamán nemegy
szer kiemelkedő szerepet játszott, ám egy-két középkori pestisjár
ványt, földrengést és tűzvészt leszámítva viszonylag szerencsésen 
vészelte át az európai történelem viharait. Amit még okvetlenül 
tudni kell róla, az az, hogy szokatlanul nagyszámú parkkal dicse
kedhet, hogy minden tizedik lakosra egy telefon, minden ötödikre 
egy színes tévé, minden tizenötödikre egy gépkocsi jut, és hogy a 
közbiztonság irigylésre méltó, tavaly csupán százhatvankilenc 
gyilkosság történt a város területén, s azok is nagyobbára a fiatalkorú 
bűnözők szervezett bandái és a helyi labdarúgócsapat szurkolói 
közötti összecsapásokból kifolyólag. Ide, az általános tudnivalók 
közé tartozik még az is, hogy a tömegközlekedés mintaszerű, met
ró, villamosok, autóbuszok állnak a polgárok rendelkezésére.

Aki abban a kiváló szerencsében részesült, hogy repülővel ér
kezhetett a városba, füstködmentes napon, az éjjeli járatok egyi
kén, azt ritka felejthetetlen látvánnyal ajándékozta meg a sors: a 
négyzetkilométereken elterülő fények látványával, melyek zölde
sen vagy sárgán világítva szőnyegmintát szőnek az alászálló gép 
utasának lába alá. Ha vonattal vagy autóbusszal érkezik a kíváncsi 
idegen, szintén álmélkodhat: a város fölé boruló fény kupola már 
messzi földről látható. Leglehangolóbb viszont fényes nappal vo
nattal érkezni a városba, úgy egy és két óra között, mikor ugyan az 
utasember megbizonyosodhat a település nagyságáról -  több mint
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egy órát halad a vonat az elővárosoktól a főpályaudvarig ám a 
szeme előtt kibontakozó tájék fölöttébb vigasztalan. Kis, végsőkig 
igénytelen kertes házak, avítt gyárépületek, elhanyagolt raktárak, 
ócskavastelepek, melyek környékét is vörösre festette már az eső
vel földbe mosott rozsda, kiszuperált mozdonyok, vasúti kocsik s 
a szürke, négy-öt emeletes lakóházak, melyek erkélyén mosott ru
haneműt lenget a szél. Olyan ilyenkor a város, mint a piszkos alsó
neműben rajtakapott agglegény, kinek mogorvaságát csak foko- 
zottabbá teszi a szégyenkezés. Mindezt még a belváros, a folyón 
átívelő hidak, a műemlékek, a nevezetességek sem képesek feled
tetni, tartósan az ember emlékezetében maradnak. Ebben a sza
kasztott ugyanolyan, mindegyikhez hasonlatos városban él K. úr 
még ma is, ha igaz.

Testes, tagbaszakadt férfit kell elképzelnünk, aminőket a német- 
alföldi mesterek vásznain láthatunk, csupán azzal a különbséggel, 
hogy arcáról nem sugárzik jókedv és büszke öntudat. Homlokán 
időnap előtt mély barázdákat szántott a gond, s a száját sűrűn ke
ményen összeszorítja, mint általában az élettel keservesen küszkö
dő emberek. Nem öreg, nem fiatal: harmincöt éves. Haja szőke, 
szeme barna, szája, orra rendes, különleges ismertetőjele nincs. V a
gyona sem. Vékonyka fizetéséből tengeti életét, annak a leghalvá
nyabb reménye nélkül, hogy valaha is jólétben hajthatja nyuga
lomra a fejét. Jobbára szürke öltönyben szokta róni a várost, mert 
ez némi tekintélyt kölcsönöz neki, akárcsak a makulátlan fehér ing 
és a diszkrét csíkozású nyakkendő. Ám ebben sem különbözött a 
többi polgártól. A harminc éven felüli férfiak általában felismerik a 
klasszikus öltözködésmód előnyeit: a nyakkendős embernek keve
sebbet kell veszekednie a portásokkal, a házmesterekkel és a taka
rítónőkkel, Közép-Európa szürke eminenciáival. Mégis, létezik 
valami, ami egyedivé és utánozhatatlanná avatja: K. úr a kalapjában 
hordja a szívét.

Ezért nem emeli le sohasem széles ívben köszöntésképpen, s 
nem lengeti meg a levegőben búcsúzóul. Ugyancsak ez az oka, 
hogy olyan óvatosan veszi le fejéről az irodában minden reggel, 
mintha az élete függne tőle. Talán attól fél, hogy összetörik, vagy 
hogy kiesik, és elgurul, elvész a padló réseiben, valahol az asztalok
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alatt. Mindezért azonban K. úr nem hibáztatható: a szív nem gyer
mekjáték, azzal vigyázni kell.

Valószínűleg ebből a tüneményből fakad K. úr néhány, csupán 
kevesek előtt ismeretes jellemvonása is. K. úr fél egyedül a sötét
ben, és vértől csöpögő fogú, farkasfejű alakokat lát settenkedni 
közelében, kezükben éles konyhakéssel. K. urat időnként nagy- 
nagy szomorúság keríti hatalmába, és úgy érzi, valaki sír benne, 
belülről. K. úr néha nem meri kinyitni az ajtót, mert attól tart, 
hogy a postás helyett a halál csenget s toporog türelmetlenül lakása 
előtt. K. úr sohasem nézegeti a nőket, mert úgy véli, hogy ebből 
csak baj származhat, viszont szereti a madarakat, és akár egy óra 
hosszat is el tudja nézegetni a boly körül sürgölődő hangyákat, s 
ezt nyugodt lelkiismerettel teszi -  ebből nem származhat baj, sem 
kellemetlenség. Esetenként megálmodja a holnapot, és ilyenkor 
ingerülten morzsolja el szeme sarkában a kipréselődő könnycsep
peket, és mindenki számára érthetetlenül veszekedni kezd a főnök
kel, a titkárnővel, munkatársaival, a Világgal.

Azon a bizonyos napon, melynek eseményei kizökkentették K. 
úr életét a hétköznapok aszfaltba-betonba vágott kerékcsapásából, 
semmi sem utalt arra, hogy rövidesen felborul a világ rendje, a H i
vatal, az Ebéd, a Szunyókálás, a Tévénézés és az Alom örökös, 
megváltoztathatatlannak tűnő körforgása. K. úr a megszokott idő
ben, fél hétkor indult el hazulról, s a villamos is megérkezett hat 
óra harmincötkor, mint a karikacsapás. A hivatalban nem történt 
semmi, ami emlékezetessé tette volna a napot. Amálka harisnyáján 
felszaladt a szem, az agglegény Klinkovics láthatóan elpirult, mi
kor a kisasszony, magáról megfeledkezve, állig felrántotta szok
nyáját, hogy tüzetesebben szemügyre vehesse a kárt. Ilonka, a 
nagyszájú főkönyvelő ezért kigúnyolta Klinkovicsot, és mindenki 
kajánul heherészett, kivéve K. urat, akit az ilyesmi nem érdekelt, és 
Kovácsot, a szépfiút, akinek rosszul esett, ha csak egy pillanatra is 
nem ő volt az érdeklődés középpontjában. A munkaidő is éppen 
olyan lassan múlott, mint máskor, különösen az utolsó fél óra, mi
kor mindenki csak mímelte a munkát, de valójában már teljesen 
felkészülten várta a mutató szabadulást jelző állását. M ikor a cáger 
megtette vánszorgó félkörét a számlapon, három percen belül ki
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ürült a helyiség, csupán K. úr maradt veszteg, szokásához híven. 
Méltóságteljesen kivárt egy kicsit, míg odakinn megritkul a vonuló 
tömeg, óvatosan feltette kalapját, s mint aki sehová sem siet, ráérő
sen leballagott a lépcsőn.

Odakint ragyogó verőfény fogadta, meleg május végi kora dél
után, meg a vígan sétáló polgárok tömege, akiknek, úgy tetszett, 
egyéb dolguk sincs, mint habzsolni az élet apró örömeit, fagylalt, 
hűs ászoksör vagy egy forró, kacér pillantás formájában. K. úr fe
jében azonban meg sem fordult semmi ilyesmi, nem nézett sem 
jobbra, sem balra, hanem határozottan átvágott a téren, a legrövi
debb utat választva a villamosmegállóig. Sietett haza, az egyszobás 
lakásba, feleségéhez, Klárához, aki egy személyben volt K. úr pok
la és mennyországa, egy buta élet egyetlen szenvedélye. A villa
mosban meleg volt, K. úr szíve nyugtalanul dobogott a kalap alatt, 
mintha megsejtett volna valamit a sors vak, kiszámíthatatlan erői
nek munkájából, melyek egyre gyülekeztek, sűrűsödtek a szürke 
Eden-kalap körül. K. úr enyhén ideges lett, de miután hirtelen 
megváltozott idegállapotára nem talált magyarázatot, az egészet a 
hőség számlájára írta fel. „Biztosan kelkáposzta lesz ebédre” -  su
hant át agyán a gondolat, de ettől még korántsem nyugodott meg, 
sőt. Ugyanis K. úr már gyermekkorától fogva utálta a kelkáposz
tát. A szóban forgó veteményt Klára sem szerette, ám valamilyen 
rejtett okból, ha csak tehette, hetente egyszer felszolgálta a ráncos 
levelekből, burgonyadarabokból készült főzeléket, többnyire fasí- 
rozottal. „Sok benne a vitamin, ásványi só, tehát határozottan 
egészséges. Ha nem kívánod, ne egyed” -  szokta Klára lezárni a K. 
úr kérdezősködése nyomán támadó vitát, miután ez megadóan be
kanalazta a nemszeretem ételt. Csak egyszer kísérelt meg élni a fel
kínált lehetőséggel, és fasírttal meg kenyérrel csillapítani éhségét. 
Az ebből származó perpatvar eredményeképpen Klára visszaköl
tözött a mamához, s csupán K. úr hosszas könyörgésére volt haj
landó visszatérni. „Mindig is kissé akaratos volt a drága” -  m oso
lyodon el K. úr, és még jobban homlokába húzta a kalapját.

Ezzel egyidőben odakint feltámadt a szél. Először csak a fák le
veleit, a fűszálakat simogatta, és hűvösséget lehelt a járókelők csap
zott homlokára, majd fokozódni kezdett nyomása. Megmozdultak
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és bólogatni kezdtek a jegenyék, hangosabbá vált a nyárfák susogá- 
sa, és megdőltek a kerthelyiségek tarka napernyői. Ahogyan to
vább erősödött, megmozdultak a gondtalanul elhányt villamos- és 
autóbuszjegyek, papírszeletek és cigarettacsutkák, ördögspirálba 
csavarodott az úttest szélén meggyűlt por, és tűfogaival belemart 
az útjába kerülő szemekbe. A szél pimaszul belecsimpaszkodott a 
nők szoknyájába, majd szilajul átfújt a lábuk között, s mindenáron 
arra törekedett, hogy felfedje titkukat. Ugyanakkor felnyögtek a 
toronyházak világot tapogató csápjai, az antennák, és csattogni 
kezdtek a nagy cégházak védjegyével ellátott öles zászlók. A villa
mos utasai csak ekkor vették észre a külvilág változását, a villamos 
zakatolását hellyel-közzel túlsűvöltő szelet. Az utcát szegélyező 
hullámzó koronájú vadgesztenyék után ítélve mindenki kellőkép
pen tájékozódhatott a hirtelen feltámadó viharos erejű szélről, ám 
a villamos mozdulatlan levegőjű mikroklímájában senki sem szer
zett tudomást ennek egyik fontos jellem zőjéről: a szél simogatóan 
meleg volt. Mint a kukoricás nyári susogása, mint a barackok pat
togó érése, mint a kutyakölykök emlőt kereső, puha harapása. A 
szél megmozgatta a házakat, megingatta a székesegyház tornyait, 
és meggyőzte hatalmáról a város merészen égbe szökkenő televízió
tornyát. Meleg volt, testhőmérsékletű, talán a világ teremtésénél 
fújhattak ilyen szelek, hogy megszárogassák a születéstől lucskos, 
csatakos lényeket.

A villamos lefékezett, K. úr kiszállt. Kivárta, hogy a villamos el
húzzon mellette, majd átkelt az úttesten. A szél belekapaszkodott 
kiskabátjába, nadrágja szárába, és ráncigálta, cibálta, mint egy aka
ratos kisgyerek. K. úr nem bánta, csupán akkor pillantott aggodal
masan az égre, mikor a szél megemelintette kissé a kalapját. Ismét 
hatalmába kerítette a villamosban érzett ideges nyugtalanság, ami
ért is szaporábbra fogta lépteit. Legszívesebben futni szeretett vol
na, de nem engedte önérzete, annál kevésbé, mert a Kröpflin utca, 
melyben lakott, tele volt munkából hazatérő ismerőssel. K. úr te
hát a lehető leggyorsabban haladt, és mogorván köszöngetett visz- 
sza az őt üdvözlőknek. Pár száz méterre lakásától sietős lépte meg
akadt, bal cipője hirtelen érezhetően engedett biztonságos, meg
szokott szorításából, és slattyogó hangokat kezdett hallatni. K. úr
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megállt, majd tétován tovaindult, engedelmeskedve a belsejében 
kavargó nyugtalanság nyomásának, hogy végül is győzedelmes
kedjen a még óvodás korában belesulykolt pedantéria. Bal kezével 
rögzítette kalapját, és szertartásosan fél térdre ereszkedett. A szél 
süvítése alattomosan alábbhagyott, hogy kisvártatva újult erővel 
rákezdje, éppen akkor, mikor K. úr, félrevezetve a szélcsendtől, 
elengedte féltve őrzött kalapját, hogy elvégezze a rakoncátlan cipő
fűző megrendszabályozását. A kalap ellenállt egy röpke pillanatig 
a széllökéseknek, majd teljes egészében megremegett, és elröppent.

K. úr sóbálványként térdepelt. A csapás annyira hirtelen követ
kezett be, hogy még egy ösztönszerű mozdulatra sem futotta ide
jéből, mellyel utánakapott volna kincsének. Bánatosan felnyögött, 
majd felállt, hogy jobban követhesse a kalap röptét. Abban re
ménykedett, hogy majdcsak fennakad valahol, sőt azt sem bánta 
volna, ha lezuhan attól függetlenül, hogy szíve esetleg összetörik. 
Mert még törött szívvel is jobb élni, mint szív nélkül, érzéstelenül 
és ridegen. Ám a kalap csak szárnyalt, emelkedett egyre magasabb
ra, míg végre parányi ponttá nem zsugorodott, és el nem nyelték az 
egek. K. úr tanácstalanul topogott egy helyben, a szél pedig gú
nyosan dudorászott a fülébe, és összekócolta vékony szálú haját, 
hogy úgy nézzen ki, mint egy bús bohóc. Álldogált így megcsúfol
va egy darabig, aztán csak nekilódult. A toronyház imbolyogva 
közeledett, ahogyan szinte futva haladt felé.

M ikor felért a negyedikre, testben-lélekben megnyomorodva, 
még annak sem tudott örülni, hogy nem érezte a káposztafőzelék 
járulékos elemének, a fasírozottnak a fokhagymás, fűszeres szagát. 
Odavonszolta magát a lakás elé, és kettőt csöngetett. Talán húsz 
másodperc, egy örökkévalóság is elmúlt, mire rájött, hogy nem 
hallja Klára papucsának szapora kopogását. Csöngetett még egyet, 
s mikor ezután sem történt semmi, mérgesen beletúrt a zakózseb
be. A kulcs simán fordult a zárban, s engedelmeskedve a kilincs 
nyomásának, az ajtó kitárult. A lakásban fülledt volt a levegő, ami
ért K. úr ösztönösen a szobába fordult, hogy kinyissa az ablakot. M i
után ez megtörtént, átöltözött, rosszallóan megcsóválta fejét a 
nagy halom hanyagul odavetett, vasalásra váró holmi láttán, és ki
vonult a konyhába ebédelni.

69



Az ebédnek hűlt helye sem volt, fazék, lábas helyett egy cédula 
várta a tűzhelyen. „Elmentem, mert nem bírom tovább. Élni aka
rok. Klára” -  szólt üzenete tömören, a gúny, gyűlölet felhangjai 
nélkül, de hidegen, mintha jégtáblára vésték volna minden szavát. 
K. úr agya képtelen volt felfogni az újonnan előállt helyzetet, csak 
bámulta a papírszeletet szűkülő-táguló szemmel, miközben hallani 
vélte, hogyan recseg eresztékeiben s hogyan dől össze ropogva a 
világ. M ikor végre értelméig hatolt az egyszerű valóság, a nagyda
rab férfi meggörnyedt, mintha tüzes pengét döftek volna a gyom
rába, s pár bizonytalan lépés után leroskadt az egyik hokedlire, 
hogy az arcáról lepergő könnyekkel áztassa meg az asztal piros 
kockás térítőjét. „Jaj, ja j” -  nyöszörögte tehetetlenül himbálva fel
sőtestét, s a panaszszó két mássalhangzója úgy fogta közre a kerek, 
mély magánhangzót, mint irgalmas ápolók a magatehetetlen bete
get, mint óvó tenyerek a bódult, kába koponyát.

M ikor tagjaiba visszatért az erő, hirtelen elhatározással végigvo
nult a lakáson a vitrinben porosodó bontatlan pálinkásüvegig.

II.

K LÁ RA

A reggeli ébredés fáradtságot és enyhe fejfájást hozott. Klára 
megdörzsölte halántékát, mire a koponyájában lüktető fájdalom 
érezhetően csillapodni kezdett. Ereiben felzsibongott a K. hajnali, 
álombontó motozása felett érzett bosszúság, mitől végérvényesen 
felébredt. Fél szemmel odasandított a sárga ébresztőórára, mely
nek csengőit K. még annak idején gyengéden betekerte gézzel, 
hogy csupán számára hallható, halk berregéssel jelezze a felkelés 
idejét. Az óra kilencet mutatott, de Klárának esze ágába sem jutott 
felkelni, hanem jólesően összegömbölyödött a rózsaszín takaró vé
delmében. Világéletében hercegkisasszony szeretett volna lenni, 
akinek száz év üdítő álom után csókkal kívánnak jó reggelt a baju
szos, ánizsleheletű férfiajkak.
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Mosnia kellett volna, vasalnia, főznie, sőt takarítania is, de úgy 
érezte, mindez meghaladja erejét. Aludni próbált, megfeledkezni 
mindenről, de a napsütés nem engedte. Követelőzően belopta ma
gát Klára szempillái alá, s addig incselkedett, míg fel nem ült az 
ágyban. Beidegződött mozdulattal a háta mögé gyűrte a párnát, s 
tapogatózva nyúlt az éjjeliasztalra készített cigarettásdoboz után. 
A füst jólesően kesernyés volt, eleinte elkábította, hogy utána erő
teljesen kidomborodjon a világmárka jellegzetes aromája. Sokat 
veszekedett a nemdohányzó K.-val, aki szerint ez érthetetlen fény
űzés volt, s hiába kísérelte meg ecsetelni előtte a pácolt dohány ízé
nek utolérhetetlen rezdüléseit. A különben oly megértő férj ilyen
kor mogorván hallgatott, és olyannyira megváltozott, hogy az asz- 
szony rémülten hagyott fel a további tudálékoskodással.

Klára könnyed fintorral nyugtázta a K.-val való sikertelen esz
mecserék emlékét. A férfiak olyan buták! Készségesen hagyják 
magukat az orruknál fogva vezetni a testi öröm ök leghalványabb 
sejtetésének fejében, viszont a lényegtelen apróságok láttán megva
dulnak. Elegendő csupán a leheletnyire felcsúszott szoknya, egy 
ügyes előrehajlás, mely betekintést enged a hanyagul összegombolt 
blúz rejtelmeibe, vagy akár csak egy fátyolos tekintettel kísért fél
mosoly, s máris igénybe lehet venni szolgálataikat, pénztárcájukat, 
minden ingóságukat és ingatlanukat. Klára széthúzta hálóingét, és 
kutató pillantást vetett a melleire. Kissé megereszkedtek ugyan, de 
ahhoz képest, hogy már két éve elhagyta a harmicat, még mindig 
tűrhetően néztek ki. Az asszonyos, lágy elomlást sem jegyezték 
rosszul a szerelem tőzsdéjén. Elég csak visszaemlékezni rá, hány
szor gondolták a testes, kopaszodó K. húgának, különösen abban a 
testhez tapadó fekete trikóruhában, minek látványára még az a be
képzelt taknyos, a Kovács is felütötte a fejét, mikor megjelent a 
férje munkahelyén. „Hiába, nagy mamlaszok” -  sóhajtotta Klára, 
és végképp feltápászkodott. Megropogtatta a derekát, majd kilé
pett hálóingéből, és bezárkózott a fürdőszobába.

Zuhanyozás után nekilátott, hogy reggelit készítsen magának. 
Egy híres filmsztár étrendjéhez igazodva tejbe áztatott, mézzel íze
sített zabpelyhet fogyasztott, két levél fejes salátával és étkezési 
korpával feldúsított joghurttal egyetemben. A tömény, négerbarna
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kávéhoz érve fellélegzett, és ismét rágyújtott, hogy kiűzze szájából 
a korpa semleges ízét. Gondolataiba merülve szürcsölte a feketét, 
majd lusta mozdulattal az asztal sarkára helyezett alsónemű után 
nyúlt. Először a K. által sokszor megcsodált parányi bugyit húzta 
fel, majd habfehér melltartóba kényszerítette súlyos, sima melleit. 
Szívott még egy slukkot, és elnyomta a cigarettát az ősrégi paten- 
tos hamutartóban. Csupán alsóneműben lépett az erkélyre, megör
vendeztetve a környék távcsöves öregurait. Rengeteg volt a mosott 
holmi, három sorban húztak végig a tágas erkélyen a vasalásra váró 
ingek, ruhák, alsónadrágok, ágyterítők, mely látványt Klára un
dorral szemlélte meg. H ol van az előírva, hogy élete végéig alantas 
munkát kell végeznie, s gyerekszüléssel koronázni áldatlan helyze
tét? Mintha hiányozna neki egy örökké éhes poronty, mely tönkre
teszi alakját, melleit -  zacskóssá szopja őket a nyomorult - ,  hogy 
örökké K.-ra utalja és annak nyomorúságos fizetésére. Szeme rez- 
düléstelenül tapadt az erkélyt szegélyező muskátlik levelére. A 
lánykorában körülötte legyeskedő férfiakra gondolt.

Nem egy közülük gyatra emberi értékei ellenére szépen feltor
názta magát a szamárlétrán. A nyálas Bélának például már a har
madik felesége élvezi a villát és a Mercedest, Árpádnak pedig, bár 
sohasem fejezett be semmit, szintén van mit aprítania a tejbe, egy 
jól menő kiskocsma tulajdonosává küzdötte fel magát. Újévre pél
dául olyan nercbundát vett a feleségének, hogy Klára majdnem el
sírta magát a méregtől és az irigységtől. Gitta meg, az a platinasző
ke tyúk, ahelyett hogy megbecsülné, egész este kacarászott, és 
majd felfalta tekintetével K .-t. Mi a fenét látott csak rajta? Igaz, 
hogy jól festett sötétkék öltönyében, és okosan, érdekesen mesélt, 
ám mit ér ez, ha egy vasa sincs? Még az az ábrándos Jóska is meg
előzte, szerkesztő lett egy napilapnál, pedig a középiskolában már 
előrelátták szomorú végét, mind a lányos anyák, mind a tanári kar.

S ki tudja, mi lett azokkal, akiknek időközben nyoma veszett! 
Például Milán -  a pedellus fia - ,  úgy hírlik, gyáros lett Ameriká
ban, pedig úgy tűnt, hogy komoly, mély tekintetű szemén kívül 
nem lesz egyebe világéletében. Ha egy kicsikét is több esze lett vol
na, most nem állna itt a teraszon a csüggedten lógó vasalnivaló előtt, 
hanem valahol a hegyekben kószálna, vagy tengerparton nap-
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fürdőzne, hogy haztérve irigykedve nézzék barátnői a barna arc
bőrét. Töprengésének a tarkóját simogató lágy fuvallat vetett vé
get, mely bódító hársfaillatot röppentett fel a közeli parkból az er
kélyen kesergő fiatalasszonyhoz. Klára mélyet szippantott az illa
tos levegőből, s úgy érezte, mintha testében feszes húrok pendülné- 
nek meg. Önkéntelenül dúdolni kezdett, s mintegy megbabonázva 
bámult a messzeségbe, talán még a látóhatáron is túl. Nem zavarta 
a szél mind erőteljesebbé váló simogatása, sem az ingek apró csat
togással kísért lobogása a szárítókötélen. A levegő örvénylése egy
re erősödött a szinte csupasz test körül, körbefonta bizsergető 
érintésével, izgatóan borzolta az idegvégződéseket, mint megannyi 
kéjsóvár, puha száj. Követelőzve támadt a fültő és nyakszirt pihéi 
ellen, ingerelte a melltartó védelmében meglapuló mellbimbókat, 
átsiklott a simára borotvált hónalj alatt, és merészen rásimult a lá
gyék kék erekkel átszőtt tájékára. Klára megkapaszkodott a korlát
ban, és feszülő derékkal fogadta a szél százujjú udvarlását. A nyug
talanság végigkúszott gerincoszlopán, agyában lüktetni kezdett 
egy gondolat. Újrakezdeni, szerencsét próbálni, élni, élni -  elmen
ni. Elmenni! -  süvöltötte a szél, és hatalmasan végigvágott a már 
amúgy is majd elröppenő ingeken.

Klára engedelmeskedett a parancsnak. Kapkodva leszedte a kö
télről az ágyterítőket, a ruhamenűt, csak akkor állt meg egy pilla
natra fürgén csíptetőről csíptetőre ugráló keze, mikor úgy tűnt, 
hogy egy K .-éhoz hasonló kalapot lát pörögve keringeni a levegő
ben. A szobába érve egyszerűen lecsapta a vasalnivalót az ágyra, 
rövid töprengés után becsomagolta legcsinosabb ruháit néhány pár 
cipő, váltás fehérnemű és egyéb szükséges holmi kíséretében, majd 
felvette fekete trikóruháját, és kiviharzott a fürdőszobába. G yors, 
könnyű kézzel sminkelt, takarékosan bánva a rúzzsal, pirosítóval, 
szemfestékkel. Megfésülködött, kevés púdert rakott az orrára, és 
csillogó szemmel meredt a tükörből visszapillantó gyengéd, szív 
alakú arcra. Összeharapta ajkait, hogy eltávolítsa róluk a felesleges 
rúzst, pár csepp kölnit simított fülkagylói mögé, és kilépett az elő
szobába. Két apró koppanással felcsatolta tűsarkú, fényes, fekete 
bőrből készült szandálját, befejezte a csomagolást, néhány aprósá
got hullajtva az utazótáskába, hogy végül némi vívódás után k i
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markolja a szekrényből az a havi konyhapénzt, s pénztárcájával 
együtt eltüntesse a hosszú vállszíjon függő táskában.

Már a zárral bíbelődött, mikor eszébe jutott K. Kitépett egy la
pot a telefon mellett fekvő jegyzetfüzetből, és sietős vonásokkal 
néhány szót firkantott a papírlapra. Körülnézett, hogy hová is te
gye, majd szeme megakadt -  nem minden lelkiismeret-furdalás 
nélkül -  a tűzhely árva főzőlapjain. „Most már úgyis mindegy” -  
vonta fel a vállát, és a tűzhelyre hullajtottá a rövid üzenetet.

Az utcára érve kellemesen meglepődve tapasztalta, hogy a szél 
veszített szilaj erejéből. M ost már nem parancsolt, inkább gyengé
den tuszkolta nyugat felé, ahol a folyóparton tetszelgő fényűző 
szállodák sora felett a gazdagok villái lapultak meg a hegyoldalban. 
Átdobta utazótáskáját a jobb kezébe, és ringó léptekkel vágott neki 
élete nagy kalandjának. Az épületek között nyíló átjárót célozta 
meg, hogy kijusson a lakónegyed mellett elhúzó sugárútra, mely 
nyílegyenesen a folyópartra vezet. A nap melegen sütött, Klára él
vezte a szabadságot, szandálja sarkának kacér, hódító kopogását, 
és megígérte magának, hogy ezúttal előveszi a jobbik eszét. Egy 
magas, őszes barkójú férfi képe jelent meg lelki szemei előtt, acél
kék szemű, karvalyorrú, aki megengedheti magának, hogy lezser, 
sportos öltözékben jelenjen meg a legdrágább szálloda teraszán, 
mert a pincért alázatra kényszeríti a közelben veszteglő sportkocsi 
és a fizetéskor elővillanó nagy címletű bankók látványa.

Ábrándozását félrebicsakló bokája szakította meg, melyet ter
mészetellenesen elferdített a beton mélyedésében megbillenő tűsa
rok. M ikor visszanyerte egyensúlyát, a fájdalom nem tűnt elvisel
hetetlennek, ám mikor pár lépés után kiért a sugárútra, úgy érezte, 
mintha kést forgatnának a bokájában, és megszeppenve tapasztalta, 
hogy szemlátomást bedagadt. Valamilyen homályos babonás féle
lem szántott át lelkén, hogy máris utolérte a felsőbbrendű igazság
szolgáltatás. M ost már szívesen visszafordult volna, sőt meg is in
dult visszafelé, ám amint ránehezedett sérült lábára, hasogató fáj
dalom jelezte, hogy nincs visszaút, kelepcébe esett. Lerakta az uta
zótáskát a földre, és rátelepedett, azzal a megfontolással, hogy ki
fújja magát, és a pihenő után valahogy hazabiceg, de bokájában se
hogyan sem akart csillapodni a lüktető fájdalom, sőt mert időköz
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ben kétakkorára dagadt, a szandál csatját is meg kényszerült olda
ni. Hősiesen tűrt egy darabig, majd végképp hatalmába kerítette a 
kétségbeesés, és sírva fakadt. Annyira elmerült az önsajnálatban, 
hogy azt sem vette észre, hogy a sugárúton suhanó autók egyike 
megállt, és a kiszálló férfialak, átvágva a pázsiton, egyenesen feléje 
tart.

-  Segíthetek? -  szólalt meg gyengéden fölé hajolva, s Klára meg
lepődve tapasztalhatta, hogy egy acélkék szempár tekint le rá 
élénk érdeklődéssel. A férfi előreugró, kampós orra merész, rettent
hetetlen kifejezést kölcsönzött arcának, halántékán megcsillantak 
az érett férfikor ezüst hajszálai, melyeket jobbára ellenállhatatlan
nak találnak a nők.

-  Hűha, ez aztán bedagadt! -  fedezte fel az idegen Klára kelle
metlen helyzetének okát, majd miután erre sem kapott választ, 
egyszerűen karjaiba kapta a zokogó nőt, és megindult vele a kocsi 
felé. Klára ösztönös mozdulattal karolta át nyakát, s bár egész lé
nye őszintén sírt, értelme egyik csücske azzal volt elfoglalva, hogy 
azonosítsa a barna, simára borotvált bőrből feléje áradó illatot. A 
férfi fél kézzel is könnyedén tartotta, amikor kinyitotta a kocsi aj
taját, de csak akkor látszott igazán, hogy mennyire erős, m ikor 
meggörnyedve a süppedő ülésre helyezte, gyorsan, ügyesen, az 
erőlködés legkisebb jele nélkül. Egy rövid, erőteljes mozdulattal 
rácsukta az ajtót, és visszaballagott az útitáskáért. Klára a könnye
in át figyelte magas, karcsú alakját a visszapillantó tükörben, majd 
eszébe jutott a megmentője által használt francia kölni márkája, s 
egyúttal felfedezte a kormánykerék közepén a világhírű angol cég 
címerállatát, amitől sírása hirtelen csillapodott, a beinduló agy
munka következtében. „Lehet, hogy a legjobbkor ficamítottam ki 
a bokám at” -  suhant át agyán a gondolat, hogy kisvártatva már a 
táskájában kutasson papírzsebkendő és kendőzőszerek után.

-  D oktor Szuhárd vagyok -  mutatkozott be a visszatérő férfi. -  
Hová vihetem?

-  K. Klára -  visszonozta a sebesült. -  Talán a Luxba, ha nem va
gyok terhére.

-M icso d a !?  Szállodába? Szó sem lehet róla. Előbb elmegyünk 
hozzám, és kikezelem -  nyúlt erélyesen az önindítóhoz a doktor,
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hogy ügyet sem vetve Klára mímelt tiltakozására, felpörgesse a 
motort, és simán elhúzzon nyugat felé, ahol a folyóparton tetszel
gő fényűző szállodák sora fölött a gazdagok villái lapulnak a hegy
oldalban.

III.

B O L Y O N G Á S

K. úr nyögve próbált feltápászkodni a padlóról. Odakinn maga
san járt már a nap, az ablakon beáradó fény ököllel csapott fájdal
masan érzékeny látóidegére. A pálinka kiszárította a nyálkahártyá
ját, feje zúgott és alattomosan sajgott, mintha előbb darabokra 
zúzták, majd sebtében összeragasztották volna valamilyen átható
an fenyőillatú ragasztóval. A gyomrából felböffenő borókaszag az 
adott helyzethez képest gyors cselekvésre késztette. Valahogy fel
egyenesítette törődött tagjait, és odavonszolta magát a mosogató
hoz. Körülményesen matatott a falra szerelt szekrénykében, és mi
kor végre meglelte a kis zacskó szódabikarbónát, gyógyírt készített 
belőle, feloldva a fehér port egy fél pohár vízben. Felhajtotta, és a 
mosogató szélére támaszkodva várta a hatást. Feje lassanként ki
tisztult, agya tárgyilagosan idézte fel az eseményeket. Tekintetével 
felkutatta a Klára üzenetét hordozó papírszeletet, az asztalon álló 
üres pálinkásüveget, minek látványára undorodva fordította el a fe
jét. Azután eszébe jutott a hivatal, ahová aznap hiába várták, és fel
sóhajtott. Miután a szódabikarbóna megtette a kötelességét, át
ment a fürdőszobába, hogy csap alá tartsa a fejét. Borzas, csapzott 
hajjal tért vissza, bedobta a szemeteskannába a pálinkásüveget, és 
feltárcsázta a hivatalt. Igen, igen, beteg, pár napig nem is fog jönni. 
Rántottát reggelizett pirítóssal, és megivott egy liter tejet.

Míg a kávét szürcsölte, meghányta-vetette a dolgokat. Voltakép
pen két lehetőség között kellett választania: vagy otthon marad, és 
abban reménykedik, hogy Klára meggondolja magát, és visszajön,

76



vagy -  bármennyire kilátástalan vállalkozásnak tűnt is -  utána
megy, és addig keresi, míg meg nem találja. K. úr a második lehető
ség mellett döntött.

Felöltötte szürke öltönyét, megkötötte a nyakkendőjét, és zseb
re vágta a takarékbetétkönyvet. Futtában megfésülködött, bölcs 
előrelátással leakasztotta a fogasról a ballonkabátját, és kemény el- 
szánással, mint aki halni indul, kimasírozott a lakásból. Friss len
dülettel vágódott ki az utcára, ám kisvártatva megtorpant, és ta
nácstalanul tekingetett jobbra-balra. Bár jól tudta, hogy alapjában 
véve esélyei ugyanolyanok, bármerre is indul, mégsem tudott hatá
rozni. Végül szomorúan elmosolyodott, kihalászott a zsebéből egy 
pénzecskét, és feldobta a levegőbe. Valahogy sután kapott utána, a 
pénz kisiklott az ujjai közül, csendülve koppant a betonon, és nyíl
egyenesen gurulni kezdett a járdán napkelet felé. Miután K. úrnak 
teljesen mindegy volt, merre veszi útját, elindult a szófogadatlan 
érme után. Szaporán lépegetett, és figyelmesen szemügyre vett 
minden közel és távol felbukkanó női alakot. Tudta, hogy Klárát, 
ha kell, felismeri ezer közül is, csak azt sajnálta, hogy nincs kéznél 
a kalapja, mert a bélésében meglapuló szívnek nagy hasznát látta 
volna. Meg volt győződve róla, hogy jobban elkalauzolná bármi
lyen iránytűnél, s hogy tévedhetetlenül vezetné ködön, éjszakán át 
a feleségéhez, még ha a világ végén rejtőzne is.

Egyre-másra maradoztak el mellőle a házak, de K. úr állhatato
san nyom ozott tovább. Ahogyan közeledett a belvároshoz, egyre 
több járókelővel találta szemközt magát. Az Opera tér után már 
igencsak megsűrűsödött a járdán a tömeg, az emberek könyökük
kel, vállukkal súrolták egymást, összeütköztek, hogy aztán csak 
haladjanak tovább, ki a főtérről, ki a főtérre. A bronzszobor ár
nyékában rikkancsok hűsöltek, s csak nagy ritkán szólalt meg ben
nük a kötelességtudat. Ilyenkor vontatott hangon hirdettek vala
milyen szenzációt, holtakkal, hatos ikrekkel igyekezve növelni 
portékájuk kelendőségét. K. úr körüljárta a teret, átsétált a naper
nyők árnyékában meglapuló kávéházi asztalok között, hogy végül 
leüljön megpihenni egy szabad padra, és számba vegye azokat a 
helyeket, ahol Klára esetleg megfordulhat. Az autóbuszállomást, a 
főpályaudvart és a repülőteret elvetette, mert ha felesége elhagyta a
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várost, azt már megtette tegnap, ha meg nem -  és ebben furcsamód 
bizonyos volt - ,  akkor esze ágába sem jut az utasoktól nyüzsgő, 
piszkos, lármás helyeken csellengeni. Amennyiben a belvárosban 
tartózkodik, legvalószínűbb, hogy az áruházak környékén fog rá
bukkanni, vagy a közeli, divatáruboltjairól nevezetes negyedben. 
Sziesztázott még egy kicsit a pádon, majd ismét felkerekedett. Úgy 
döntött, hogy mielőtt folytatná a kutatást eltűnt neje után, pénzt 
vesz magához, mert ha nem jár szerencsével, előfordulhat, hogy 
napokig kell bolyongania a város utcáinak útvesztőiben.

M ikor kilépett a bankból, balra kanyarodott, a kis Párizsnak be
cézett negyed irányába. Gépiesen lépegetett, s bár meglehetős élet- 
tapasztalata azt bizonyította, hogy nem érdemes a nők cselekede
teit elemezni, mégis elkezdte Klára váratlan távozását boncolgatni. 
„Tegnapelőtt még minden rendben volt -  kísérelte meg visszapör
getni az eseményeket, és akaratlanul is lassúbbra fogta lépteit. -  
Nem volt ideges, nem viselkedett furcsán, sőt egészen vidáman fe
csegett valamilyen milliós kacatról (nadrágszoknya, szoknyanad
rág?), amit nekem o k v e t l e n ü l  meg kell néznem, mert olyan, 
o ly a n ... Hogy is mondta? Olyan cuki. Cuki -  mosolyodott el K. 
úr a szeleburdi, Klára egyéniségét idéző szó emlékére. -  Ebéd után 
még az ölembe is ült, hízelgett, dorombolt, mint egy macska. Fel
tűnően vidám volt, még örökös témáját, a pénzt sem emlegette, 
sem barátnői férjeinek fizetését. Hogy tudnak csak azok a csirke
fogók annyit keresni? Biztosan valamilyen disznóság van a dolog
ban, majd vakaróznak a nagyságák, ha megjelenik a rendőrség a 
ház előtt. Bár ha eleget összeloptak, senki sem fogja bántani őket. 
Igen, feltűnően vidám volt. Feltűnően. . .  Lehet, hogy már akkor 
elhatározta, hogy elmegy? -  K. úr megállt egy pillanatra, mint ma
ga a testet öltött gyanakvás. -  Csak komédiázás lett volna az egész? 
Nem. Ez lehetetlen -  rázta meg a fejét K. úr, nem véve tudomásul a 
szembejövő nénike csodálkozó pillantását. -  Lehet, hogy hirtelen 
és akaratosabb a kelleténél, de sohasem volt kétszínű. Valaminek 
történnie kellett, míg nem voltam otthon. Valami tö rtén t.. . ” -  ló
dult neki K. úr ismét az utcának, nyugtalanul pásztázva szemével a 
zsibongó, hullámzó tömeget. Okvetlenül meg kell találnia Klárát, 
még mielőtt valami baja esnék. Az aggodalom hatalmába kerítette
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egész lényét, torka összeszorult, és váratlan forróság öntötte el a 
mellkasát. Sőt, mintha szíve helyén is dobogni kezdett volna vala
mi, ám ez, mint ahogy odatapintva megállapította, érzéki csalódás
nak bizonyult.

Délutánra már megfordult minden valamirevaló áruház, üzlet 
környékén, de teljesen eredménytelenül. Visszatérve a főtérre leta
nyázott egy falatozó előtt, és kínjában megevett két adag húsos pa
lacsintát. Evés közben annyira megjött az étvágya, hogy megren
delt még egy adag palacsintát. Zavartan állapította meg, hogy far
kaséhsége nem csillapult, gyomra továbbra is követelőzően kor- 
gott, és tagjain ideges remegés futott végig. Alig tudta ráerőszakol
ni magát a távozásra, még mielőtt végképp belebolondul a pala
csintaevésbe. Céltalanul ődöngött az utcák szövevényében, míg 
végül egy kis park útját nem állta. Ismét elővette a másnaposság, 
gyengének, összetörtnek érezte magát. Leült az egyik szomorúfűz 
alatt meghúzódó padra, nekitámasztotta fejét a fa törzsének, át- 
nyalábolta a kabátját, és teljesen kimerültén elaludt.

M ikor ismét kinyitotta szemét, jócskán beesteledett, karórája ta
núsága szerint kilenc felé járt az idő. Felkelt, megropogtatta elgém
beredett tagjait, és nekivágott az éjszakának. Abban bízott, hogy 
megtalálja Klárát valamelyik bárban vagy mulatóhelyen, ahol 
ilyentájt kezd csak pezsegni az élet. „Klára élni akar” -  kelt szárny
ra K. úrban ismét a bizakodás, és nekilátott, hogy sorba járja a vá
ros nevezetesebb szórakozóhelyeit. Könyörgött a klubok ajtónál- 
lóinak, vagy ha ez nem használt, megfizette a drága belépőjegyet, 
kígyózó mozgással fésülte végig a túlzsúfolt bárokat, kérdezőskö
dött a csaposoknál, pincéreknél, ha kellett, italt is fizetett, de hasz
talan. Klárát mintha a föld nyelte volna el. Végül valamilyen hom á
lyos sejtelemtől vezérelve a Zöld Papagáj, ifjúságuk kedvenc talál
kozóhelye felé irányította lépteit.

A Papagájban, őszinte meglepetésére, semmi sem változott. 
Ugyanaz a lármás, füstös hely volt még mindig, ugyanazokkal a 
kockás térítőkkel, és az Ezredes, a vendéglő rejtélyes hatáskörű 
mindenese is ugyanolyan recsegő hangon üdvözölte, mint tíz évvel 
ezelőtt, mikor utoljára járt a Zöld Papagájhoz címzett lokálban. 
„Jó estét, K. úr! Jö jjön  csak, majd mindjárt találunk helyet!” -  in
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vitálta az Ezredes, mintha tegnap váltak volna el, és K. úr azon 
kapta magát, hogy engedelmesen követi a szikár, szemüveges, ko
paszodó öregembert, akiről azt tartotta a fáma, hogy nyugalomba 
vonult ezredes, aki csupán úri passzióból vállalt állást a kisvendég
lőben. Apor bácsi, mert ez volt a becsületes neve, sohasem cáfolta 
meg a mendemondát, s természetesnek vette, hogy a törzsvendé
gek csak ezredesnek titulálják.

K. úr helyet foglalt a masszív, sötétbarna széken, s azon sem le
pődött meg, mikor a konyha rejtekéből előkerült Panni, a bánya- 
rémszerű pincérnő, aki elbűvölő mosolyával, friss szolgálatkészsé
gével mindig feledtetni tudta elképesztő rútságát. Megrendelt egy 
nagyfröccsöt, éppen úgy, mint ahogyan boldog ifjúkorában tette 
számtalanszor, és egy hajtásra kiitta, hátha segít valamit a belsejé
ben gyülemlő bús keserűségen. M ikor letette a poharat, érezte, 
hogy erein végigszalad a vizes bor szesztartalma, és vonásai meg
enyhültek egy kissé. Intett Panninak, hogy még egyet, és mikor 
megérkezett a savanykás ital, elmerült a gondolataiban. „M iért?” -  
szakadt fel lelke mélyéről a kérdés, hogy láthatatlan ábrákat rajzol- 
gatva ujjával az abroszon, kétségbeesetten gyötörje emlékezetét. 
Valamilyen hibás lépés, goromba szó után nyom ozott, ám hiába 
rostálta át az elmúlt hetek emlékképeit, semmi olyasmi sem jutott 
eszébe, ami közelebb hozta volna a megoldáshoz egyszerű ok
okozati összefüggéseken nevelkedett férfiagyát. Szórakozottan 
kortyolgatta italát, és érezte hogyan vájkál fekete vaskanállal 
gyomrában a magány. Már éppen a pincérnőt kutatta tekintetével, 
mikor barátságosan a vállára nehezedett egy tenyér. Ambrus volt 
az, aki népes asztaltársaságukból egyedüliként maradt meg a Papa
gáj törzsvendégének, s bár semmilyen különösebb oka nem volt rá, 
módszeresen arra törekedett, hogy eligya az eszét.

-  Nicsak, K .! -  rikkantotta örvendezve. -  Ekkora lenne már a 
világ nyomora, hogy még te sem bírod ki ital nélkül?

-  Szerbusz, Ambróziusz -  mondta K. úr, és akarata ellenére is 
elvigyorodott a jellegzetesen imbolygó sovány alak láttán. -  Tán 
attól félsz, hogy eliszom előled a bort?

-  Hehe. Te lüké, látszik, hogy az utóbbi időben nem jársz embe
rek közé -  kuncogott fel Ambrus, és a fény diadalmasan megcsillant
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vastag szemüvegén. -  Már évek óta sört iszom, te bús Mikulás! De 
szavamra, úgy ülsz itt, mint akinek kiloptak a zsebéből százezer 
dollárt! Mi baj van? -  telepedett apró zökkenéssel az asztalhoz. -  
Na, mondd el -  noszogatta Ambrus bácsi segít rajtad!

-  Elhagyott a feleségem -  buggyant ki K. úrból a vallomás, amit 
azonnal meg is bánt, mert eszébe jutott Ambrus pletykálkodó ter
mészete.

-  Igeeen? -  kapta fel fejét érdeklődve emez. -  És te ezért bú
sulsz? Te szerencsés ember! Bárcsak az én Marimnak is eszébe ju t
na meglógni valamerre -  emelte álszentül a mennyezetre tekintetét.
-  N o, nem baj, majd elmúlik. Átjössz szépen az asztalomhoz, és 
mindent elmondasz. Különben éppen kapóra jöttél, mert két nővel 
ülök -  halkította le a hangját, hogy felemelve mutatóujját, szinte 
suttogva figyelmeztesse: -  De a szőke az enyém, azt ne bántsd!

K. úr rábólintott, hogy rendben van, leakasztotta ballonkabátját 
a fogasról, és követte ismerősét a sarokasztalhoz, ahol két nő várta 
élénk beszélgetésbe merülve a hűtlen lovagot. A szőke, amelyik 
annyira felcsigázta Ambrus érdeklődését, harmincévesforma, kék 
szemű, babaarcú teremtés volt, fekete trikója alatt meg-megrezze- 
nő melle már messziről elárulta, hogy nem hord melltartót. Barát
nője, egy nagydarab, tokás, vörös nő, szigorú szabású zöld kosz
tümben feszelgett mellette mindkét lábát behúzva a szék alá. K. úr 
magakorabelinek gondolta, de mint később kiderült, nem volt még 
harminchárom sem. M ikor odaértek, Ambrus megvárta, míg K. úr 
felakasztja a kabátját, majd bemutatta:

-  Hölgyeim, K. úr! K ., ez itt az Eszti -  bökött fejével a szőkeség 
felé - ,  emez meg a Vilma.

A szőke csak barátságosan biccentett, ám Vilma szertartásosan 
kezet nyújtott, és még egyszer bemutatkozott. K. úr unott arccal 
morzsolt el egy „örvendek”-et, és azonnal kiejtette emlékezetéből 
Vilma vezetéknevét. Olyannyira, hogy később képtelen volt visz- 
szaemlékezni rá, csak abban volt biztos, hogy gy betűvel kezdő
dik, G yőrfy vagy Gyárfás, valami ilyesmi. Ambrus természetesen 
nem állta meg, hogy ne tudassa a nőkkel K. úr tragédiáját. Ám m i
kor észrevette, hogy a viccesnek szánt történet elbeszélése után a 
nők rokonszenve K. úr felé fordul, témát változtatott, és közös is
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merősükről kezdett beszélgetni a szőke Eszterrel. K. úr megköny- 
nyebbülve vette tudomásul, hogy nem firtatják tovább az esetét, és 
az asztalon álló borosüveg után nyúlt. Nem törődve Vilma megrö
könyödött pillantásával, gyors egymásutánban megivott három 
pohárral, és megitta volna a negyediket is, ha az enyhén elhízott 
vörös hajú nő le nem fogja a kezét.

-  Ne igyon annyit -  mondta lágy, puha hangon, amiből K. úr 
megértette, hogy ez inkább kérelem, mint parancs. -  Egyetlen nő 
sem ér annyit, hogy tönkretegye miatta az egészségét -  folytatta 
Vilma, továbbra is K. úr csuklóján nyugtatva a kezét.

-  Egyszer úgyis meg kell halni -  vonta fel a vállát K. úr, példásan 
türtőztetve magát, hogy ne vágjon valamilyen gorombaságot a nő 
fejéhez. Tudta, hogy jót akar, s ezért nem szerette volna megsérte
ni, de ugyanakkor szerfelett idegesítette anyáskodása. Kiszabadí
totta csuklóját a párnás marokból, és mereven a fal repedéseit 
kezdte tanulmányozni.

-  N e haragudjon -  érezte ismét kezén a nő száraz, hűvös tapin
tását - ,  tudom, hogy semmi közöm hozzá, de nem bírom elviselni, 
hogy egy ilyen szép, erős férfi halálra igya magát valaki miatt, még 
ha éppen a felesége is az a valaki. Higgye el, nem érdemes.

- Ig e n ?  Nem érdemes? -  kérdezett vissza K. úr gúnyosan, és 
szabad kezével megemelte a poharat. Egy hajtásra kiitta, majd is
mét a nő felé fordult: -  Meséljen nekem erről még valamit.

- J ó  -  húzta el kezét megbántva Vilma - ,  nem fogom többet 
nyaggatni.

K. úr kitöltött magának még egy pohár bort, de nem itta meg, 
hanem elgondolkozva forgatta. Tekintete megakadt Ambrus ciga
rettásdobozán, s bár normális körülmények között undorodott a 
dohánytól, most ellenállhatatlan vágyat érzett maró füstje után. 
Rövid vívódás után kivett a dobozból egy gyűrött cigarettát, és a 
kocadohányosok félszegségével rágyújtott, először a katonaság 
után. Aprókat szippantott a cigarettából, majd parazsára meredve 
megszólalt.

-  Nézze, Vilma. Vilma, ugye? -  kérdezte a nőre emelve a tekin
tetét, s mikor ez bólintott, folytatta. -  Nem akartam megbántani, 
kérem, ne haragudjon rám. Tulajdonképpen nagyon ritkán szoktam
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inni, akkor is keveset, s rendesen nem is dohányozom -  intett fejé
vel az ujjai között füstölgő cigarettára - ,  de értse meg, nyolc éve 
vagyunk házasok, nem egyszerű dolog hirtelen egyedül maradni 
ennyi év u tá n ... -  kezdte gyónását K. úr, hogy rövidesen a megér
tő bólogatástól és a helyeslő félmondatoktól ösztökélve teljesen 
belevesszen házassága történetének tolmácsolásába, különös tekin
tettel a Klára és közte fennálló viszonyokra. Közben rendelt még 
egy üveg bort, meg még egyet, amit közösen elszopogattak a vö
rös, macskaszemű nővel. Szinte észre sem vették Ambrus és Eszti 
mind forróbbá váló suttogását, csupán akkor mosolyodtak össze 
cinkosan, mikor Ambrus „szent isten, de későre jár” megjegyzésé
re felpattantak az asztaltól. Az idő gyorsan múlott, olyannyira, 
hogy K. úr szinte nem hitt a szemének, mikor az Ezredes „Uraim, 
fájront” kiáltása nyomán gépiesen rápillantott a karórájára. P onto
san két óra volt, amikor kitöltötte a poharakba a maradék bort.

Jócskán pityókosak voltak már mind a ketten, mikor kiléptek az 
éjszakába, így nem is vették azonnal észre a szemerkélő esőt. Ám 
amikor Vilma fázósan húzta össze magát a zöld kosztümben, egy
szerre állapították meg, hogy valami esik.

-  Milyen bolondok vagyunk -  kacagott fel a nő, hátravetve a fe
jét, és egy csöppet sem tiltakozott, mikor K. úr megcsókolta. -  Itt 
lakom a közelben -  mondta egyszerűen, és hálásan K. úr mellé 
bújt, mikor ez lovagiasan fejük fölé vonta a ballonkabátot, védel- 
mül a mind sűrűbben kopogó eső ellen.

Bekanyarodtak a Vilma lakásához vezető sötét kis utcába. A lép
csőházban K. úr keze, miután már nagyszerűen kiismerte magát a 
zöld kosztüm rejtelmeiben, vakmerő támadásra indult, de Vilma 
türelemre intette.

-  Te angyal -  mondta K. úr, mikor az ágyban fekve először si
míthatott végig tenyerével a dús idomú, meztelen testen.

-  Nem. Vilma. Vörös Vilma -  súgta forrón a fülébe a nő, és el
szántan magára húzta K. urat, mint egy élő, meleg takarót.
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IV.

SZ U H Á R D , A L E L E K  D O K T O R A

M ikor az autó halkan dorombolva megállt a fekete kovácsoltvas 
kapu előtt, és a doktor kiszállt, hogy ajtót nyisson, Klára kissé el
kedvetlenedve nézegette a fenyők árnyékában megbúvó házat. 
Meglehetősen igénytelennek nézett ki -  fehér homlokzat, barna 
zsalugáterek, szürke palatető - ,  mindössze a bokrok közül elővil
lanó fehér márványszobor és a pázsiton bóklászó pávapár utalt a 
házban esetleg meghúzódó luxusra, arra a pazar fényűzésre, mely
re Klára olyan kétségbeesetten vágyott. A férfi figyelmesen segített 
neki kiszállni a kocsiból, majd szélesre tárta a sárgaréz véretekkel 
ékesített tölgyfa ajtót:

-  Isten hozta szerény lakomban!
Mint kiderült, az utcáról látható bejárati rész csupán kis hánya

dát engedte látni a doktor birodalmának, a ház voltaképpen ha
talmas kétemeletes épület volt. A meredek domboldalban lépcső
zetesen kiképzett emeleteket felvonó kötötte össze, a fájós lábú 
Klára ámulatára és megkönnyebbülésére. így csak egy pillantást 
vethetett az előszobából nyíló könyvtárszobára, valamint a fogas 
mellett ácsorgó középkori páncélra, mely egy tollas buzogányt szo
rongatott vaskesztyűjében. A doktor karjára támaszkodva végigsán- 
tikált a még mindig csodálatosan élénk színű antik perzsaszőnyegen, 
és belépett a szinte hangtalanul közlekedő lift fülkéjébe.

A földszintre érve aprót döccent a felvonó, a férfi egy tágas, vi
lágos szobába kalauzolta, leültette a puha, sárga bőrrel áthúzott 
heverőre. Közelebb húzta az alacsony, világos fából készült asztal
kát, leemelt a heverőről egy párnát, és intett Klárának, hogy emelje 
fel a lábát. A párnát a sérült boka alá helyezte, hogy ne törje az asz
tal széle.

-  Mindjárt jövök -  mondta, hogy pár pillanaton belül valóban 
visszatérjen, kötszerrel, dobozkákkal és egy orvosi táskával meg- 
pakoltan.

-  N o, nézzük csak -  térdepelt le az asztalkára rakva csodaszereit
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Szuhárd, hogy óvatosan körültapogatva a daganatot ügyesen ten- 
ni-venni kezdjen. Kinyitotta a táskát, és valamilyen metszően hi
deg folyadékot permetezett a fájdalmasan lüktető ízületre.

-  Csupán megrándította -  mosolyodott el biztatóan, miközben 
felszívta egy üvegecske tartalmát a hidegen csillogó fecskendőbe. -  
Nem fog fájni, öt perc múlva akár táncolhat is -  mondta, miután 
Klára szeme kerekre meredt a hosszú injekcióstű láttán. -  N e fél
jen, maga csacsi! -  feddte meg gyengéden, és ügyesen valamivel a 
boka felett lüktető érbe döfött a tűvel. A tű valóban szinte fájda
lom nélkül hatolt az érbe, csupán akkor égetett egy kicsit, mikor a 
doktor lassan kiürítette a fecskendő tartalmát.

-  Na, mit mondtam? -  futott fel a tekintete a most már hálásan 
mosolygó asszony arcára, hogy valamilyen orvosságszagú kenőcs
csel fejezze be a kezelést. Szakszerűen befáslizta a sérülés helyét, 
behasította a gézszalag végét a keze ügyébe készített kisollóval, és 
egy helyes masnival koronázta művét.

-  Kész! -  fújt egyet feltápászkodva, és lehuppant Klára mellé a 
heverőre. Minden teketóriázás nélkül felrakta a lábát az asztalra, 
leemelt a háta mögötti polcról egy fémkeretbe foglalt, sötét üveg
ből készült hamutartót, és elégedetten hátradőlt.

-  Dohányzik? -  villantotta Klára felé a halk kattanással felnyíló 
arany cigarettatárcát, és miután tüzet adott a nőnek, maga is rá
gyújtott.

-  Maga sebész? -  szedte össze bátorságát Klára, s mintegy vélet
lenül kissé elmozdította egészséges lábát, mire ruhája com bközé
pig felcsúszott.

-  A, dehogy -  rázta meg fejét a férfi, egy pillanatra Klára formás 
lábán felejtve a szemét - ,  ideggyógyász vagyok, a Titusz Márta 
idegosztályát vezetem.

-  Tényleg? -  csodálkozott el Klára a város legnagyobb kórházá
nak említésére, de aztán, mikor a tudatáig hatolt, hogy voltakép
pen mivel is foglalkozik házigazdája, megborzongott. -  Nem lehet 
túlzottan kellemes foglalkozás.

-  Miből gondolja?
-  Hát, hogy is mondjam. Borzasztó lehet az a sok őrült -  m o

solygott zavartan Klára, hogy kissé bosszúsan a szemmel láthatóan
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remekül szórakozó doktor mellének szegezze a kérdést. -  Vagy 
nem?

-  Meg lehet őket szokni -  válaszolta ez, még mindig mosolyogva 
- ,  különben is már nyolc éve nem vagyok gyakorló orvos. Az osz
tályvezetés jobbára adminisztratív jellegű, az ügyintézés, a renge
teg ülés miatt nem foglalkozhatok a betegekkel. M ost is a miniszté
riumból jöttem , éppen idejében, hogy felajánlhassam lovagias szol
gálataimat. Kész csoda, hogy nem vágtam át a másik sávba, any- 
nyira elvesztem, mikor megláttam magát az út mellett pityeregni. 
Ritkán látni manapság szép nőket -  bókolt, lapos pillantást vetve a 
feszülő trikóruhára. -  Igaz is, maga idevalósi?

-  Nem. Nem-nem -  hebegte Klára felkészületlenül, de gyorsan 
visszanyerte lélekjelenlétét. -  B .-ből jöttem a délelőtti gyorssal.

-  Igen? -  vonta fel szemöldökét csodálkozva a férfi. -  Na, akkor 
jól elkalauzolhatták. Az a hely, ahol magára bukkantam, jó öt-hat 
kilométerre van az állom ástól. . .

-  O , nem -  tiltakozott Klára, miközben agya lázasan működött.
-  Tulajdonképpen az egyik ismerősömet akartam meglepni, ott la
kik a Kröpflin utcában, de nem volt szerencsém, mert nem találtam 
otthon.

-  Hát, lehet, hogy önnek nem volt szerencséje, viszont nekem 
annál inkább -  nézett jelentőségteljesen a doktor az asszony sze
mébe, majd minden átmenet nélkül a homlokára csapott: -  De igaz 
is, biztosan éhes, meg szomjas is! Látja, milyen csapnivaló házigaz
da vagyok, csak beszélek, beszélek... Jö jjö n  -  nyújtotta a karját - ,  
fölmegyünk a konyhába, és keresünk valamilyen harapnivalót. A z
az, ne még -  javította ki magát, elkapva Klára tanácstalan pillantá
sát, melyet a padlón heverő szandáljára vetett - ,  mindjárt hozok 
egy házipapucsot.

-T e ssé k  -  tért vissza egy pár jókora férfipapuccsal. -  Sajnos, 
csak ezzel szolgálhatok, de azt hiszem, ez bocsánatos bűn egy le
génylakásban.

-  Nincs felesége? -  szaladt ki Klára száján a kérdés, hogy szinte 
ugyanabban a pillanatban elpiruljon. Legszívesebben elharapta 
volna a nyelvét.

-  Nincs -  vonta meg vállát a doktor -  valahogy sohasem értem
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rá, no meg eddig egyszer sem akadt utamba ilyen nő, mint ma
ga. . .  O , bocsánat -  mondta félreértve a nő pirulását.

-  Ugyan, ugyan, doktor Szuhárd, ezért nem kell bocsánatot kér
nie -  lövellte a férfi felé leghódítóbb mosolyát Klára.

-  Nem? Huh, akkor jól van -  sóhajtott fel a házigazda megköny- 
nyebbülten. -  Mehetünk. Ja, még valamit: szólítson Jenőnek.

Klára hálásan fogadta a felé nyújtott kezet, és óvatosan felkelt a he
vemről. Meglepődve tapasztalta, hogy a kezelés valóban használt, a 
fájdalom szinte teljesen megszűnt, ám azért mégis erősen rátámaszko
dott a szilárd karra, úgy igazítva lépteit, hogy melle időnként súrolja a 
férfi dagadó bicepszét. Mikor felértek az első emelet felét elfoglaló, 
ebédlővel egybeépült konyhába, és megpillantotta a tömör mahagó
niból készült ebédlőbútort meg a szinte mennyezetig érő, szekrény
nek is beillő ingaórát, már teljesen bizonyos volt benne, hogy mindent 
el fog követni annak érdekében, hogy elcsábítsa házigazdáját. „Dr. 
Szuhárd Jenőné” -  ízlelgette gondolatban tervének hőn áhított ered
ményét, miközben lopva kigombolta ruhája két felső gombját. A dús 
hidegtállal és egy szalmafonatos üveg vörösborral visszatérő férfit el
halmozta bámulatának jeleivel, ügyesen rávezette, hogy nehéz gyer
mekkoráról és küzdelmes életéről meséljen -  amit, ki tudja, miért, any- 
nyira szeretnek a férfiak - ,  és élvezte, hogy amikor csak előrehajol, a 
simán pergő történet meg-megakad. Szorgalmasan töltögetett a férfi
nak, számítva a vörösbor önbizalmat fokozó hatására, játékosan füs- 
töltlazac-darabkákkal etette áldozatát, ujjhegyét az összezáruló ajkak 
közt feledve egy pillanatra. Már éppen azt fontolgatta, hogy hogyan 
késztesse határozott cselekvésre, mikor a telefon szaggatott fütyülé
se szakította meg a szépen induló pásztorórát.

-  Ki a fene.. .  -  kelt fel bosszúsan az időközben már „édes Jenővé” 
előléptetett házigazda, és a sarokban meghúzódó telefonhoz sietett.

-  Igen? Igen, én vagyok. Kicsoda? Ja, elnézést, nem ismertem meg 
a hangját -  meredt meg a név hallatára. -  Egy pillanat, mindjárt a ren
delkezésére állok, csak átkapcsolom a telefont-m ondta, és tehetetle
nül széttárva karját Klára felé, eltűnt az ajtó mögött.

Klára egy pillanatig még mérgesen meredt az ünneprontó szer
kentyűre, majd gépiesen felcsippentett egy szelet sonkát, hogy kö
rülbelül a felénél tartva kiforduljon szájából a falat. „Ez nő v o lt!” -
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szólalt meg benne a nők örökösen vetélytársat gyanító macskater
mészete, és kilépve papucsából nesztelenül kiosont a konyhából. A 
folyosó végén mormoló hang irányába haladva előremerészkedett, 
egészen a résnyire nyitva hagyott ajtóig.

-  . . .  értem. Hát, édes istenem, így van ez, az öregek valóban 
meg tudják keseríteni az ember életét. De ne aggódjon, mindjárt 
szólok Vencelinnek, és elintézzük az ü g y et... Igen, igen, zárt inté
zet, senki sem közelítheti meg az én vagy az ön engedélye nélkül a 
mamát, legkevésbé az ügyvéd... Igen, igen, teljes beszámíthatat- 
lanság... Tudtommal nem. Eddig még egyetlen esetben sem ismer
te el teljes beszámíthatatlanságnál a bíróság a végrendeletet... Igen, 
mindjárt jövünk, de sajnos, akármennyire szeretném is, nem lesz 
in gyen ... Mondjak árat? N o de ne értsen félre, ami engem illet, én 
szívességből teszem, de sajnos a kollégák annyira anyagiasak... 
Hát, húszezer... Igen, húszezer elég le sz ... Körülbelül húsz perc 
múlva ott leszünk... Bízzon bennem, viszontlátásra -  Klára, aki 
előbb kíváncsian, majd a rémülettől teljesen megdermedve hallgatta 
a beszélgetést, sóbálvánnyá meredt a telefon kattanására. Menekül
ni szeretett volna, de a félelem megbénította tagjait. „Most kijön, 
és engem is bezár arra a rettenetes helyre, a bolondok közé, mint 
azt a szegény öregasszonyt” -  gondolta, és szívébe markolt a ret
tegés. Ismét felvillant előtte a gyermekkorában látott és időnként 
álmaiba visszatérő látvány, mikor Salamon bácsit, nagyanyja albér
lőjét cibálták végig az udvaron a fehérbe öltözött markos férfiak, és 
az egérképű, cingár öregember megpillantva az asszony szoknyája 
mögül kileselkedő kislányt, horpadt mellkasával összeegyeztethe
tetlenül dörgő hangon kiáltotta: „O tt van! O tt van a sátán leánya, 
égessük meg a pokol szülöttét!” Az öreg asztalos a következő pil
lanatban szétreccsentette a sovány, rángatózó testére simuló bo
londzubbonyt, és egyetlen mozdulattal lerázva őrzőit, a borzalom 
tól sikoltozó kislány felé vetette magát. Már csupán néhány lépés
nyire volt, mikor az egyik száz kilón felüli csupa izom ápolónak si
került egy merész ugrással átnyalábolnia a megháborodott, inas lá
bat. Az őrült feje nagyot koppant a sima sárga téglán, s pillanatok 
alatt rákerült a minden eshetőségre készen tartott tartalék zub
bony, de embertelen bömbölését nem tudták megakadályozni: „Te



raktad a bogarakat a falba! Te gyújtottál tüzet az ágyam alatt! Te 
voltál! Te voltál!” M ikor felcibálták a fogaival a téglák rései közt 
növő fűcsomókba kapaszkodó, földhöz tapadó testét, és a kapu 
felé kezdték noszogatni, az őrült megmakacsolta magát, és eszelős 
tekintetét utoljára a nagyanyja karjaiban remegő, az ájulás határán 
levő kislányra vetette: „Te átok, te! O , Belzebúb, hogy anyád ne 
legyen!” -  hörögte, és iszonyú erővel elharapva nyelvét, feléje 
köpte a véres húscafatot.

„Ne, csak azt ne” -  suttogta alig hallhatóan Klára, és egész testé
ben megborzongva mindkét tenyerével megtámasztotta a falat. 
Szorongatott helyzetének a telefon hosszan-röviden surrogó tár
csázása vetett véget, és a szobában felcsattanó parancsoló hang:

-  Vencelin? Hol van maga, ember, alszik?!. . .  Jó , jó, figyeljen ide: 
hívja fel Barabás doktort, és utána kerítse elő Mátyást és Varthot. Sür
gős! Igen, igen a szokásos tarifa, magának ezer, a fiúknak ötszáz-öt- 
száz. Mit? . . .  Nem, nem, Barabás az én gondom. És igen, Vencelin. . .
-  Klára itt végül erőt vett félelmén, és az ismét bokájába nyilalló fájda
lomról tudomást sem véve három szökkenéssel az ebédlőben termett. 
Amennyire csak tőle telhetett, igyekezett természetes testtartást fel
venni, s hogy izgalmát palástolja, szájába tömte az imént még gondta
lanul majszolgatott fél sonkaszeletet. „O, K., drága K .!” -  fohászko
dott elhagyott férjéhez az asszony, és sokért nem adta volna, ha ismét 
maga mellett tudhatná. Szuhárd széles mosollyal tért vissza, horgas 
orra úgy meredt ki arcából, mint a keselyű csőre. A hasonlatosságot 
csak növelte hideg, kék szeme, mely a mosolygó száj ellenére rezze
néstelenül, gondolkodva pihent Klára alakján.

-  Most már látja, ugye, hogy miért nem nősültem meg? -  kér
dezte évődve, majd gyors pillantást vetve órájára szabadkozva 
folytatta: -  Sajnos, most el kell mennem, de ígérem, hogy nem ma
radok el sokáig. Körülbelül... körülbelül egy óra múlva jövök visz- 
sza, és akkor elmegyünk ebédelni a hegyre. Az egyik ismerősöm 
remek kis éttermet tart. Remélem, szereti a medvetalpat? -  kérdez
te, felrántva könnyű, sportos szabású zakóját.

Klára minderre csak szótlanul bólogatott, reménykedve benne, 
hogy nem kell megszólalnia, mert attól tartott, elárulja hangjának 
ideges remegése.
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-  így, ni -  mondta a férfi végigsimítva öltözékén, és előhalászta 
zsebéből a kulcstartót - ,  szóval mindjárt jövök. Addig is menjen át 
a nappaliba, kapcsolja be a videót, hogy ne unatkozzon. Ha kávét 
kíván főzni, ott van minden a szekrényben, italt, cigarettát meg ta
lál a bárszekrényben. Viszlát.

Klára valamilyen mosolyfélét erőltetett arcára, és intett is búcsú
zóul, de valójában alig várta, hogy felzúgjon a doktor kocsija a ház 
előtt. Amint Szuhárd kilépett az ajtón, begombolta a ruháját, s 
teste ösztönösen megfeszült, készen a menekülésre. M ikor fel
hangzott a távozó autó zaja, már pattant is, s otthagyva csapot-pa- 
pot, csak úgy, mezítláb végigfutott a lakáson, ezúttal a lépcsőt 
használva, teljesen megfeledkezve a felvonóról. A szobába érve egy 
rántással felnyitotta útitáskáját, kikeresett belőle egy pár lapos sar
kú cipőt. Felerőltette valahogy befáslizott lábára, mely most már 
egy cseppet sem fájt, ám a hajlongástól és a nagy idegfeszültségtől 
elővette a hascsikarás, miért is meg kellett szakítania lázas tényke
dését. Szerencsére közel volt a fürdőszoba, melynek pazar beren
dezését, a márványkádat s egyebeket Klára ezúttal nem méltatta fi
gyelemre.

A bejárati ajtót zárva találta, úgy kellett kimásznia az ablakon, 
mint egy betörőnek, viszont a kapuval több szerencséje volt: Szu
hárd annyira sietett, hogy be sem csukta rendesen. M ikor kiért az 
utcára, találomra balra fordult, amerre lejtett a terep, s meg sem 
kísérelte a tájékozódást, hanem elsietett. Hirtelen kicsinek, pará
nyinak érezte magát, és elhagyatottnak, nemrégen még eget ost
romló önbizalma teljesen elpárolgott. Zúgó fejjel tévelygett a villa
negyedben, néhányszor alaposan ráijesztettek a cifra kerítések m ö
gött acsarkodó, borjú nagyságú kutyák. Ráadásul még bepólyált 
lába is zsibbadni kezdett, de Klára nem törődött vele, csak ment 
egyenesen előre. Már majdnem egy órája gyalogolt, kezében az 
egyre súlyosodó útitáskával, mikor tudatosodott benne, hogy vol
taképpen sem azt nem tudja, hogy hol van, sem azt, hogy merre 
megy. Várakozva tekingetett jobbra-balra, de hiába, az árnyas par
kokban, a nagy házak környékén nem mutatkozott egy lélek sem, 
mintha a villanegyedből kivesztek volna az emberek.

Mindenesetre nem merte megkockáztatni, hogy visszamenjen
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Szuhárd házáig, inkább vállalta, hogy végképp eltéved. Felváltva 
vitte hol a jobb, hol a bal kezében az útitáskát, hogy időnként, mi
kor már úgy érezte, mindkét keze tőből kiszakad, megálljon pi
henni. Közben aggodalmasan figyelte a mindinkább a látóhatár felé 
hanyatló napot, ami arra ösztönözte, hogy rövidebbre szabja pihe
nőjét, és szaporábbra fogja lépteit: nem szeretett volna sötétben 
ezen a kihalt tájon keringeni. Egy-kettő, egy-kettő, parancsolt egy
re nehezebben engedelmeskedő lábának, hogy végül rémülten ál
lapítsa meg, hogy az út nem vezet tovább. Tehetetlenül szemlélte 
a terméskő falakat és a hatalmas kaput, melynek mindkét szárnyát 
szeszélyesen kanyargó szárú, bimbózó, virágzó rózsákkal díszítet
ték az ihletett kovácsmesterek. Messze bent egy medence vize csil
logott, rezgő fénypászmákban verve vissza a lenyugodni készülő 
nap sugarait a szobrokkal, tornyocskákkal felcicomázott ház falá
ra. A rendezett ágyásokban halványlila és sárga virágok nyíltak, 
valahonnan a fák közül rigófütty hallatszott, mintha aranyüllőn 
kalapálna egy parányi ezüstkalapács. Klára mindenről megfeled
kezve rakta le táskáját, és egészen közel lépett a kapuhoz, hogy 
szinte áhítatosan figyelje a látványt. Olyan volt a magas kőfalakkal 
körülzárt ház, mint egy nyugodalmas zöld sziget, mint az éden- 
kert, mely után, valamilyen homályos emlékképektől sarkallva, 
még ma is vágyakoznak Éva lányai. Önfeledten nekitámaszkodott 
a kapunak, hogy a következő pillanatban sziszegve rántsa vissza 
kezét. Tenyerét felsebezte a fekete vasrózsák tövise, folyondárként 
kanyargó, hideg fémszárukhoz tapadva vándorolni kezdett lefelé a 
kibuggyanó vér.

Klára a szájához kapta a tenyerét, és lassan, gondolkodva elfor
dult. Rátapasztott egy papír zsebkendőt a sebre, rágyújtott, majd 
határozott mozdulattal eldobta a cigarettát. Egészséges bal kezébe 
kapta az útitáskát, és megindult visszafelé. Látszólag könnyedén, 
frissen lépegetett, de tekintete éveket öregedett, és ajkai körül meg
jelent egy új, kemény vonás.
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V.

V Ö R Ö S V ILM A

K. úr ismét zúgó fejjel ébredt, bár közel sem annyira másnapo
sán, mint tegnap. Az első pillanatokban csodálkozva nézett szét az 
idegen szobában, majd egy csapásra megvilágosodott előtte a hely
zet. Elnyom ott egy önelégült mosolyt, de aztán felsóhajtott, mert 
eszébe jutott a kalap, mely azóta talán már a holdban jár, meg fele
sége, aki elment, mert élni akart. Valahogy ezzel egyidőben támadt 
fel lelkiismeret-furdalása is. Felült az ágyban, és elkeseredetten be
letúrt gyér hajába -  még csak ez a butaság hiányzott neki, ez a Vil- 
ma-ügy.

-  P fű . . .  -  eresztette ki tüdejéből a levegőt összecsücsörített ajkai 
között, egy pillanatra sem hagyva abba a fejbőr dögönyözését. 
Kétségkívül nyakig benne volt a pácban. Anyaszült meztelenül egy 
idegen ágyban, nadrágja, inge egy csúf sárga fotelban hányódik, 
csomóba gyűrve. Egyik cipője az asztal alatt, a másik, ki tudja, 
h o l. . .

-  Hajjaj -  nyögött fel félhangosan, mikor felfedezte alsónadrág
ját az ágy mellett az éjjeliszekrényen. Aztán mégiscsak felhúzta, 
részint azért, mert úgy érezte, valamit tennie kell, részint pedig 
azért, hogy ne érezze annyira kiszolgáltatottnak magát. „Kész 
őrület” -  mormolta magában, mikor négykézlábra ereszkedett, 
hogy megkeresse hiányzó cipőjét, harisnyáit. Végül teljesen felöl
tözve állt a szobában, és éppen azon törte a fejét, hogy hogyan is 
osonhatna ki észrevétlenül a lakásból -  közben ide-oda húzogatta 
nyakkendőjét a fotel karfáján, remélve, hogy így mégsem lesz any- 
nyira gyűrött - ,  mikor halkan megnyílt az ajtó, s keretében megje
lent Vilma mosolygós arca.

-  A, felébredtél! -  rikkantotta vidáman. -  Már éppen ideje is 
volt, mindjárt készen lesz a reggeli, semmi különös, csak egy kis 
virsli, tojás, ami itthon akadt, de addig akár meg is borotválkozhat
nál, a fürdőszobában a tükör alatt találsz borotvát -  tárta szélesre 
az ajtót a vörös nő, és K. úr kénytelen-kelletlen engedelmeskedett.
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Ám miután megmosdott, és -  meglehetősen körülményesen -  
megborotválkozott a kis, szinte egyszeri használatra való műanyag 
borotvával, határozottan jobban érezte magát. „Voltaképpen mi 
történt? Semmi -  nézett farkasszemet magával a tükörben K. úr. -  
Különben is ő akarta, nem én -  folytatta vitáját egyre csak háborgó 
lelkiismeretével. -  S egyébként mindennek Klára az oka, ha nem 
ment volna el hazulról, erre sohasem kerül sor. Nem ittam volna 
ennyit, nem mászkáltam volna összevissza, és hozzá sem nyúltam 
volna ehhez a v örösh öz... Bár, ami a z t  ille ti... Hm-hm. M ind
egy, visszacsinálni úgysem lehet” -  rekesztette be elmélkedését K. 
úr. Arra azonban már sehogyan sem tudta rákényszeríteni magát, 
hogy jókedvű legyen. Szomorú volt Klára miatt, és szégyenkezett 
éjszakai kalandja miatt, bármennyire is szerette volna tisztára m os
ni magát. Mindenesetre szilárdan eltökélte, hogy igyekszik minél 
szebben viszonyulni Vilmához, még ha nem is érez iránta semmit. 
Nem akarta tovább szaporítani bűneinek lajstromát, s ezért igye
kezett jó arcot vágni a reggelihez, melyet a vörös hajú nő társaságá
ban lesz kénytelen elfogyasztani. Még egyszer belenézett a tükör
be, és őszintén szerette volna pofon vágni magát.

-  Na lám, ez már egészen más -  pillantott elismerően a borotvált 
ábrázatára Vilma, mikor K. úr előmerészkedett a biztonságos für
dőszobából. -  Tessék, ülj le, mindjárt adom a virslit, nem akartam 
előbb kivenni a vízből, mert féltem, hogy megmered. Hányat 
kérsz?

-  Kettőt -  mondta K. úr, és helyet foglalt a fal melletti széken, 
ügyelve, hogy mozdulatai ne legyenek túlzottan feszélyezettek.

A reggeli ideje alatt hagyta Vilmát beszélni, csak néha hümmö- 
gött, bólogatott, s közben szorgalmasan kente a mustárt a virslire, 
abban reménykedve, hogy majdcsak a végére érnek valahogy, és 
többé-kevésbé tisztességes külsőségek közepette távozhat. A nő 
keveset evett, inkább fecsegett erről-arról, és nézte K. urat, időn
ként szomorkásán elmosolyodva.

-  Mindjárt jön a kávé! -  mondta, és felpattant, mikor K. úr kihör- 
pintette bögréjéből a maradék tejet. Bekapcsolta a villanytűzhelyet, 
felrakta az előkészített kávéfőzőt, s már éppen vissza akart ülni az asz
talhoz, mikor megmeredt, és feszülten hallgatózni kezdett.
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-  Egy pillanat -  fordult a férfihoz, és kisietett, amit K. úr nem 
bánt túlzottan, annak ellenére, hogy nem tudta mire vélni hirtelen 
távozását.

Nagyon szeretett volna már odakint lenni az utcán, bár semmi
lyen elképzelése sem volt arról, hogy mit is fog csinálni. Egy pil
lantást vetett az órára, s megkönnyebbülve állapította meg, hogy 
Vilmának lassanként már munkára kell mennie. Erről eszébe jutott 
a hivatal, és azt kezdte fontolgatni, hogy holnap menjen-e dolgoz
ni, vagy írassa ki magát a vállalati orvossal, és keresse tovább Klá
rát. Annyira elmerült a gondolataiban, hogy észre sem vette, mikor 
nyílt ki ismét a konyha ajtaja.

-  Köszönjél szépen a bácsinak! -  rezzentette fel Vilma hangja, s 
feltekintve, legnagyobb megrökönyödésére egy még mindig álmos 
tekintetű kislányt pillantott meg mellette, aki egyik kezével anyja 
kezébe kapaszkodott, a másikkal pedig csigákba csavarodó szőke 
haját kócolta.

- J ó  reggelt -  seppegte a kislány alig hallhatóan, de K. úrnak tel
jesen mindegy volt, annyira főbe kólintotta a gyerek váratlan feltű
nése, hogy jómaga is alig tudott kinyögni egy jó reggeltet.

-  Ez itten az én Tündém. Látod, K. bácsi, hogy már milyen 
nagyok vagyunk? -  kapta fel Vilma a piros mackóval díszített fehér 
pizsamában ácsorgó gyerekét, s időt adva K. úrnak, hogy felülke
rekedjen zavarán, megkérdezte: -  Kije vagy a mamának?

-  Tündérkéje -  válaszolta a kislány gépiesen, minden meggyő
ződés nélkül, egy pillanatra sem véve le tekintetét K. úrról.

-H á n y  éves vagy, tudod-e? -  szedte össze végre magát a férfi, 
olyannyira, hogy még mosolyogni is tudott. A kislány nem válaszolt, 
csak ujjaival mutatta, hogy négy, mire Vilma ismét közbelépett.

-  Miért nem mondod meg a bácsinak? Na, mondjad szépen. 
Vagy nem tudod?

-  D e tudom! Négy! Négyéves vagyok, jövőre már nagycsopor
tos leszek! -  oldódott meg a gyerek nyelve, s ezzel egy időben fész- 
kelődni kezdett anyja ölében. -  Mama! Éhes vagyok!

-  Ó , ó, éhen veszik szegény kislány -  nevetett Vilma, és leemelte 
lányát az öléből. -  Szaladj mosdani, mire visszajössz, már vár a te
rülj asztalkám!
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A kislány kiszaladt a fürdőszobába, Vilma pedig tejet töltött egy 
kis bádogbögrébe, és odaállította a kávéfőző mellé melegedni. 
Közben elkapta K. úr kérdő pillantását, s egy pillanatra sem hagy
va abba a munkát, lehalkítva hangját, válaszolt a ki nem mondott 
kérdésre.

-  Nagy szerelem volt, tudod már -  legyintett a kezében tartott 
késsel a levegőbe. -  Huszonöt éves voltam, mikor megismerked
tünk, ő meg, a Jancsi, harminc. Magas, szőke gyerek volt, pilóta, 
beutazta a fél világot, istenien nézett ki a sötét egyenruhában. Nem 
csoda, hogy annyira bele voltam esve. Három évig voltunk együtt, 
de mikor teherbe estem, kijelentette, hogy nem akar gyereket, és 
esze ágában sincs megnősülni, főleg nem velem. Mégis megszültem 
Tündét, kicsit dacból, kicsit pedig azért, mert még mindig remény
kedtem benne, hogy elvesz feleségül. De nem lett a dologból sem
mi, még mielőtt a szülészetre kerültem volna, átment egy másik 
céghez, elköltözött, és azóta sem hallottam hírét. Meg se nézte a 
gyereket -  remegett meg Vilma hangja - ,  a tulajdon édeslányát. 
N o, sebaj -  keményítette meg magát - ,  megvagyunk nélküle is, 
amint látod. Ennyi a történet -  fejezte be, s mintegy pontot téve el
beszélésére, meglebbentette a levegőben a vidám, katicabogaras 
asztalkendőt, a kislány reggeli térítőjét.

M ikor visszafordult, K. úr megfigyelte, hogy könnybe lábadt a 
szeme, amitől még nyomorultabbnak érezte magát. Szeretett volna 
valami vigasztalót mondani, bár tudta, hogy nincs mit.

-  így van ez -  sóhajtotta végül határozatlanul, inkábba a hang
lejtésével, mint a szavak értelmével biztosítva Vilmát részvétéről.

-  Itt vagyok! -  robogott be a kislány a konyhába. -  Hol a terülj- 
asztalkám?

Vilma vajas-lekváros kenyeret adott neki egy tányérkán, meg 
egy bögre tejet, majd idegesen pillantott az órára:

-  Jesszus, már megint el fogok késni! Szórakoztassátok egymást, 
nekem készülődnöm kell.

K. úr igyekezett megfelelni a feladatnak. Apróra kikérdezte 
a gyereket kedvenc játékairól, ételéről, az óvodai életről, megfe
nyegette, hogy ellopja a lekváros kenyerét, ha nem eszik elég 
gyorsan, bohóckodott, tréfálkozott, mindent elkövetett, hogy
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megnevettesse a kicsikét, akit őszintén sajnált. Mintha nem lenne 
már az is elég baj szegénykének, hogy egy ilyen keserves világban 
lesz kénytelen élni, hanem a sok-sok minden mellett még az apját 
is nélkülöznie kell. Mesterkedése nem volt eredménytelen, már 
vagy öt-hat perce hancúroztak, mikor a kislánynak eszébe jutott 
valami, és elkomolyodott.

-  Mondd, te szereted anyát?
-  Persze -  hazudta K. úr szemrebbenés nélkül, ügyesen leplezve, 

hogy mennyire mellbe vágta a kérdés.
-  És nem fogsz elmenni, ugye? Mindig itt maradsz velünk, hogy 

a mama ne sírjon. Mert mindig sír, mikor a bácsik elmennek, a 
múltkor meg is vert, pedig csak azt kérdeztem, hogy miért sír -  
folytatta komolyan. -  A kkor én is nagyon sírtam, pedig nem is vert 
meg annyira. Ugye nem mész el?

K. úr elfordította a fejét, hogy a gyerek ne lássa a szemébe szökő 
könnyeket.

-  Nem. Nem megyek el -  préselte ki K. úr, s ismét az a furcsa ér
zése támadt, hogy a szíve helyén dobogni kezd valami.

-  Sose?
-  Sose. De ez maradjon kettőnk titka, ne mondjuk meg a mamá

nak. Tudsz titkot tartani? -  alakoskodott K. úr, minden önuralmát 
összeszedve.

-  Tudok.
-  N o, akkor kilics-kulucs, zárjuk el a titkot -  mondta K. úr 

megforgatva és háta mögé hajítva szája képzeletbeli kulcsát.
-  Kilics-kulucs -  ismételte meg a kislány a mozdulatot, m iköz

ben szeme határtalan bizalommal tapadt K. úrra.
Szerencsére nem folytathatták a veszélyes talajra tévedő beszél

getést, mert Vilma visszajött, már útra készen, kifestve, csupán ar
ca sápadtsága árulta el, hogy vajmi keveset aludt az éjszaka. Elve
zette öltözködni a még mindig pizsamában tébláboló gyereket, 
majd mikor ez megtörtént, szélesre tárta a konyha ajtaját, és az elő
szoba irányába tuszkolta kelletlenül mozgó lányát.

-  Indulás! K ., ne felejtsd itt a kabátodat -  fordult hátra könnye
dén, hogy lehalkítva hangját a férfi szemébe nézzen, és megkérdez
ze: -  Ugye jelentkezel majd időnként?
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K. úr bólintott, és leakasztotta a fogasról az éjszakai esőtől még 
mindig nyirkos kabátját. Megsimogatta Tünde szőke fejét, gyengé
den megcsippentette arcát búcsúzóul, s teljesen tisztában volt vele, 
hogy nem létezik a világon kincs, drágaság, amiért még egyszer át
lépné a Vörös Vilma küszöbét.

-  N o, szerbusztok -  markolta meg a kilincset.
-  Várj, ne menj még, elviszlek kocsival! -  kiáltotta utána Vilma, 

de K. úr felelete már a folyosóról visszhangzott:
-  Kösz, inkább sétálok egyet.
Szégyenkezéssel vegyes megkönnyebbüléssel lépett ki az utcára. 

Nem nézett sem jobbra, sem balra, hanem a közelebbi sarok felé 
irányította lépteit, és azon volt, hogy minél előbb eltűnjön a látó
határról. Titkos terve az volt, hogy kivárja, amíg elmennek, és 
megiszik valami töményét a Papagájban, ám amint befordult a sa
rok mögé, meggondolta magát, s úgy határozott, hogy sétál egyet a 
folyóparton.

A kis kertes házak közé érve nagyokat lélegzett a felásott, ázott 
föld szagával terhes levegőből, remélve, hogy ez megnyugtatja kis
sé zaklatott idegeit. A csendet csak itt-ott törte meg a nyitott abla
kon kihallatszó rádió nótázása, s a reggeli örökzöld dallamok vé
gigkísérték, valósággal kézről kézre adták az elanyátlanodva ban
dukoló K. urat, amint haladt a kurta utcácska szövevényében a fo
lyó felé. Nagy-nagy szomorúság kerítette hatalmába, mintha vala
ki sírna benne, belülről, valamilyen puha, szürke albérlő, ködből 
formált, bús öregember. Tudta, hogy Vilma jobb sorsot érdemel
ne, és Tünde is, mint ahogy még sok ezren mások, csak hát az élet
ben nincs igazság, egyaránt boldogulnak a jók  és gonoszak, okosak 
és ostobák, a maroknyi szerencsések. A többinek a morzsák ma
radnak, vagy még annyi sem, otthonukban ritka vendég az öröm. 
Igaza van Klárának, hogy többet akar, és Vilmának is, aki abban 
reménykedik, hogy egyszer majd olyan férfit talál, aki viszszajön, 
és marad. Ám hiába. Még a megvesztegethetetlen bíró, a Halál is 
igazságtalan. Rosszkedvűen arrébb rúgott egy járdán alkalmatlan
kodó kavicsot, s míg ez pattogva tovaszállt, keserűen elm osolyo
dott, mert ehhez hasonlónak érezte magát.

M ikor felért a töltésre, meghökkenve tapasztalta, hogy a csendes
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víztükör helyett vágtató, sebes áradattal találta szembe magát. A 
zöldár megduzzasztotta a folyót, már a töltés pereme alatt höm 
pölygőn fenyegetően szennyes vize. Úgy tetszett, hogy pillanatok 
kérdése, mikor szabadul el, és rombolja le a várost, a tökéletlen vi
lágot eget-földet rázó bömböléssel, mint egy rettentő, csupa száj 
szörnyeteg. K. úr várakozva állt a töltésen egy darabig, ám mikor 
látta, hogy nem történik semmi, s a vakmerő lázadás helyett csak 
csendesen locsogva suhannak tovább a habok, megigazította lassan 
száradó kabátját a karján, és zsebre dugott kézzel megindult a tö l
tésen lefelé. Miközben lassan, tépelődve lépegetett, nem is vette 
észre, hogyan maradoznak el mellette a mind ritkább házak, és ho
gyan válik zöldebbé a táj.

VI.

H E R M A N N

M ikor megpillantotta a kerítés mellett álldogáló alakot, Klára 
úgy érezte, hogy még a lábujja is bizsereg az örömtől. Végre em
ber, valaki, aki útba igazítja, és esetleg, ne adj’ isten, segítségére si
et. Meglódult irányába, mintha sajgó karjába is visszatért volna az 
erő, ám pár sietős lépés után megtorpant. Az idegen valahogy fur
csán viselkedett. Szinte mozdulatlanul állt, valamit piszkálva a ke
rítés rácsai mögött, s gesztusairól már messziről meg lehetett álla
pítani, hogy beszél. Bele a semmibe, a bokroknak, a rácsnak, ön
magának, m intha... Mintha megbolondult volna. „Salamon bá
csi!” -  riadt át lényén a rémület, beleborzongva a váratlan lehető
ségbe. Kis híján sarkon fordult, ám még idejében eszébe jutott, 
hogy az az út, melyen végigment már egyszer, nem vezet sehová. 
Megpróbált úrrá lenni az őrültektől való, lelke mélyéről fakadó fé
lelmén, s jóval bizonytalanabbul, mint az imént, de folytatta útját. 
Ám amikor közelebb ért, majdnem felkacagott, az ismeretlen egy 
jókora bernáthegyit dajkált, neki gügyögött, beszélt mindenfélét,
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ez meg boldogan tűrte a cirógatást, dögönyözést, és amúgy kutya
mód, lógó nyelvvel nevetett. A fiatalember meglepetten kapta fel a 
fejét, mikor megszólította, és a kutya is fenyegetően megmeredt, 
de aztán gyorsan eloszlott a pillanatnyi feszültség. Az idegen elő
zékenyen vállalta, hogy elkalauzolja a hídig, ahonnan már Klára is 
tudja az utat. Udvariasan elvette a nőtől az útitáskát, és faképnél 
hagyták a bánatos ebet.

Útközben túlestek az ismerkedésen, mely alkalommal Klára 
megfigyelhette, hogy új ismerőse, Hermann, mennyire ragaszko
dik a formaságokhoz. M ikor kezet fogtak, katonásan kihúzta a de
rekát, és egészen kicsit, szinte alig észrevehetően meghajolt. Tagol
tan és érthetően ejtette ki a nevét, majd úgy megropogtatta az „ör- 
vendek a szerencsének”-et, mint a sült gesztenyét szokás. Ebből 
mindjárt levonta a következtetést -  amit a dús, fekete szakáll és az 
időnként megnyilvánuló, a komoly külsővel sehogyan sem össze
egyeztethető infantilitás csak alátámasztott - ,  hogy kísérője a város 
nem is olyan ritka csodabogarainak egyike. Azaz azok közül való, 
akik szavalni szoktak a téren, saját gyártmányú röpcédulákat osz
togatni a sárgarépa egészségmegőrző hatásáról, és felnőtt létükre 
sem restellnek sárkányt eregetni a parkban vagy egyéb megfelelő 
helyen. Miután rögeszméik teljesen veszélytelenek, Klára megnyu
godva ballagott Hermann oldalán, és gondolatban hálát adott a 
sorsnak, hogy útjába vezényelte, mert már nagyon elfáradt a célta
lan bolyongásban. Sérült lába viszont csodálatosan állta a sarat, s ez 
mindenképpen Szuhárd érdeme volt, igazolva azt a véleményt, 
hogy a gazemberek is lehetnek kiváló szakemberek, sőt nagy mű
vészek is, ami azonban diszkutábilis.

Jobbára csendben mentek, csupán Hermann törte meg néha a 
csendet, igyekezett jobb kedvre deríteni az elszontyolodott fiatal- 
asszonyt. Elmesélte, hogy már több hónapja minden másnap-har- 
madnap feljön a villanegyedbe megnézni a Tóbiássá átkeresztelt 
bernáthegyit („szegénynek biztos nagyon undok neve van eredeti
leg, Axel, Sebastian, vagy valami ilyen hülyeség, mert e z e k  még 
nevet sem tudnak adni a kutyának, annyira az agyukra ment a pénz 
meg a hatalom”), mert ő maga, sajnos, falatnyi lakásában, bármeny
nyire szeretné is, nem tarthat kutyát. Erről eszébe jutott, hogy
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egyszer kakadut szeretett volna venni, csak nem volt pénze. „Pedig 
már nevet is adtam neki, Alfréd vagy Malvin, ugye, attól függ, de 
amikor utánaszámoltam, kiderült, hogy egy kanárit sem vehetnék, 
nemhogy kakadut” -  mesélte mosolyogva, hogy kifejtse, voltak
éppen jobb is, hogy nem vehette meg, mert a madár biztos nem állt 
volna ellen a kísértésnek, és megcsipkedte volna könyveit, aminek 
aztán kakaduhalál lett volna a vége.

Klára nem bírta ki kacagás nélkül ezeket a meg-megújuló m ono
lógokat, bár inkább sírni vagy dühöngeni lett volna kedve, hol 
hogy. Végül Hermann, aki lopva figyelte az arcát, hangulatváltozá
sait, nem bírta tovább, és megkérdezte.

-  Nem mondaná el, hogy mi baja? Ha valamit elvesztett, megke
ressük, ha valaki bántotta, fölképelem, csak pénzt ne kérjen, mert 
az nekem sincs. Úgy megy itt, mint egy alvajáró. Fáj valamije?

-  Hosszú mese az nagyon -  szabódott Klára. -  Nem szeretném 
untatni.

-  Untatni? Engem nem lehet untatni, mert én szólok -  vágott 
közbe Hermann - ,  de különben sem hinném, hogy az, amit m on
dana, unalmas. De ha valóban hosszú a történet, akkor legjobb vol
na, ha felugrana hozzám egy teára, itt lakom viszonylag közel, a 
híd után. Sőt, ez még abban az esetben is ajánlatos, ha nem akar ne
kem semmit se mondani, mert úgy néz ki, mint aki minden pilla
natban össze akar esni.

-  H á t. . .  Igazán nem szeretnék a terhére lenni -  mondta Klára, 
aki valóban rosszul érezte magát, és ugyanakkor minél gyorsabban 
haza szeretett volna érni, meg nem is. „Szegény K .” -  villant fel 
előtte K. úr arca, amitől még gyengébbnek érezte magát. El sem 
tudta képzelni, hogy mit fog mondani neki, pedig valamit monda
nia kell majd, az bizonyos.

-  Én nem erőltetem -  szólalt meg ismét Hermann, elutasításnak 
vélve az asszony hallgatását - ,  de hogy jó t tenne magának egy kis 
pihenés, az biztos. Meg a kezét is rendbe tennénk -  tévedt tekintete 
a véres papír zsebkendőre. -  M it csinált vele?

-  Megszúrtam. Nekitámaszkodtam egy kapunak, és valami 
megszúrta.

-  Nem ártana fertőtleníteni, elmérgesedhet -  próbálta megijesz
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teni a nőt a szakállas szamaritánus. -  Na, itt a híd, jö jjön , és ne ma- 
kacskodjon.

Klára végül mégis kötélnek állt, nem is annyira a tagjain elhatal
masodó fáradtság miatt, hanem azért, hogy elodázza még egy ki
csit a K. úrral való szembesülés pillanatát. Míg Hermann lakása 
felé közelítettek, keserűen derült rajta, hogy egész nap egyebet sem 
csinálnak vele a férfiak, csak gyógykezelik.

A toronyház nagyon hasonlított ahhoz, amelyben ő és K. úr lak
tak, viszont szíves kalauzának lakása lényegesen kisebb volt, az 
alig harminc négyzetméteresek fajtájából. Ám mivel berendezése 
alig volt, mégsem tűnt szűknek. A szoba egyedüli dísze, a régimódi 
sárgaréz ágy, a szerény könyvespolc, valamint a jellegtelen szek
rény nem sok teret foglalt el, jutott hely a két sarokba állított fo
telnek, a dohányzóasztalkának is, s még mindig zavartalanul lehe
tett közlekedni, nem kellett attól tartania az embernek, hogy vala
mit lesodor, összetör, vagy belevágja könyökét az akármi szélébe. 
Amint beléptek, Hermann leültette, és lázasan csörömpölni kez
dett a konyhában. Mint utólag bevallotta, nem számított vendégre, 
s így nemcsak a teáskanna, hanem mindkét csészéje is a mosogató
ban hevert. A gyors mosogatás után visszatért a szobába kisollóval, 
vattával, ragtapasszal a kezében, valamint a hóna alatt egy majdnem 
teli üveg barackpálinkával, melyet, valódi és kisüsti lévén, minden
féle balesetek orvoslására tartogatott. Miután ez is megtörtént, be
főzte a teát, és megrakott tálcával vonult be a szobába.

-  Vegyen kókuszos puszedlit is, ha szereti. Tegnap sütöttem, 
elég jól sikerült. Mi baj van, rosszul van? -  kérdezte, mikor Klára 
köhögni kezdett a félrenyelt teától.

-  Nehem -  nyögte ki az asszony, még mindig tiltakozó légcsö
vével küszködve. -  Csak furcsán hangzott, hogy maga sütötte.

-  Miért? Nem szabad? -  rémüldözött Hermann mókázva. -  Jesz- 
szus, még bezárnak egyszer!

-  Nem úgy gondoltam -  m osolyodon el Klára. -  Hanem szo
katlan, hogy férfi létére ilyesmihez is ért.

-  Hát igen, emancipálódunk mostanság. De talán hagyjuk ezt. 
N agyon úgy nézett ki odafent a hegyen, mint aki bajban van.
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lég elfogott a pánik. A férjem olyan rendes ember, meg szeret is, 
csak hát, elég szűkösen élünk. Én nem dolgozom, gimnáziummal 
nem lehet semmilyen munkát kapni, ő keveset keres, tudja, hogy 
van. Vagyis inkább tudod, azt hiszem, nem vagyok sokkal idősebb, 
semmi értelme, hogy magázódjunk. Szóval megijedtem, hogy el
múlik az élet, és én semmit sem kaptam, semmit sem láttam az 
egészből...

Hermann kényelmesebben elhelyezkedett a fotelban, mert meg
sejtette, hogy a történet valóban hosszú lesz. Klára pedig mesélt, 
mintha felhúztak volna benne egy zsilipet. Szeszélyesen szökellt 
előre-hátra, elveszítve és fellelve a fonalat, elmondta azt is, amit 
nem szándékozott, sohasem gondolt gondolatokat fogalmazva 
meg elbeszélés közben, gátlástalanul, mintha a kimondott szavak
kal száz kicsi halál távozott volna belőle, a pikkelyessé száradt ke
serűség, a kilátástalanság, a közöny. Jeges szél támadt fel odakint, 
a házigazda felállt, és becsukta az ablakot. Aztán főzött még egy 
adag teát, és hallgatta tovább a hosszú mondatfüzért pergető asz- 
szonyt, időnként ájtatosan simogatva szakállát, mint egy szent 
életű barát. Eleinte még rá-rábólintott az időnként felmerülő, ki
mondatlan kérdésekre, hogy később már csak a tekintete villanásá
val jelezze, érti, miről van szó, fel tudja fogni a házimunka piszmo
gó értelmetlenségét, a gyerekszüléstől való félelmet, mely nagy bi
zonytalanságot takar, éppen úgy, mint a kényelmesebb, biztonsá
gosabb élet és a szép tárgyak utáni vágyakozást.

A hold hidegvérűen bekukucskált az ablakon, mint egy hétpró- 
bás spion, majd továbbállt, magukra hagyva őket a rézágy keretére 
csíptetett olvasólámpa fényében. Egy idő után Hermann is bekap
csolódott, saját szemszögéből magyarázva a dolgokat, s ugyanak
kor igyekezett meggyőzni Klárát arról, hogy nem is csoda, hogy 
ilyen kétségbeesett lépésre szánta magát. „Ahhoz képest, hogy mi
lyen bolondokházában élünk, még mindig igen szépen viseljük 
magunkat, mindannyian. Idegek kérdése az egész, ki mennyire bír
ja elviselni ezt a máról holnapra életet. Persze, a legjobb volna nem 
gondolkozni, mert ha az ember jobban belegondol, hogy mi vár rá, 
akkor legszívesebben kiugrana az ablakon. Csak hát, nem lehet 
nem gondolkozni, előbb-utóbb mindenki valamilyen őrültségre
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magunkat, mindannyian. Idegek kérdése az egész, ki mennyire bír
ja elviselni ezt a máról holnapra életet. Persze, a legjobb volna nem 
gondolkozni, mert ha az ember jobban belegondol, hogy mi vár rá, 
akkor legszívesebben kiugrana az ablakon. Csak hát nem lehet 
nem gondolkozni, előbb-utóbb mindenki valamilyen őrültségre 
szánja el magát. Attól tartok, hogy egy szép napon szinkronizá- 
lódni fog ez a kétségbeesés, a nincs-mit-veszteni őrület, mert akkor 
nagyon cifra világ lesz, olyan, hogy rágondolni is rossz. N o de 
hagyjuk, úgysem tőlünk függ.”

Annyira belemelegedtek a beszélgetésbe, hogy nem bírták abba
hagyni, akármennyire is múlott az éjszaka. Csak akkor kaptak ész
be, hogy mennyire eljárt az idő, mikor megszólaltak a rekedt váro
si kakasok, az első hajnali ébresztőórák.

-  Szent ég! Hány óra van? -  riadt fel Klára.
-  Fél öt.
-  Most már végképp mennem kellene.
-  Én nem mondom, hogy nem. Az öregfiú otthon biztos falra 

mászott már kínjában. D e sebaj, mondd el neki ugyanezt, amit ne
kem itt elmondtál, és nem lesz semmi baj. Elég értelmesnek tűnik, 
így, mese után. Lehet, hogy egy kicsit szögletesebb a kelleténél, de 
szeret, és ez a fontos. Mindenesetre nem mehetsz el éhesen, várjál, 
majd mindjárt körülnézek. Úgy tűnik, van még egy kis pástétom, 
sajt, ilyesmi -  vakarta meg Hermann gondterhelten a fejét, és k i
ment reggelit készíteni.

Klárát, amint egyedül maradt a szobában, halálos fáradtság kerí
tette hatalmába. Az elmúlt nap izgalmai, a hosszú gyaloglás és az 
önmagával vívott kimerítő harc megtette a magáét. „Csak egy ki
csit” -  gondolta, és lehunyta a szemét. M ikor Hermann visszajött, 
hogy beszámoljon kutatásának eredményéről, az igazak álmát 
aludta, összekuporodva, mint egy kislány, az öblös fotelban. A há
zigazda megütközve szemlélte egy pillanatig, majd elmosolyodott, 
és kilopakodott. Előhúzta a konyhaszekrény mellé a sarokba állí
tott tábori ágyat, szétnyitotta, s csak úgy ruhástul végignyújtózoct 
rajta. Mire odakint megkezdődött a nagy jövés-menés, már mind
ketten békésen szuszogtak.

Aztán egy óra felé elrobogott az ablak alatt három szirénázó tű
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zoltókocsi, mire törődött testtel és karikás szemekkel feltápász- 
kodtak. Az incidens után elköltötték a reggelinek szánt pástétomos 
kenyeret, s bár Hermann váltig erősködött, hogy elkíséri a villa
mosig, Klára egyedül vágott neki a hazavezető útnak.

A villamosban zötyögve még egy ideig m orfondírozott új isme
rősén, majd figyelme ismét a K. úrral való küszöbönálló szembe
sülés felé fordult. Vajon hogy fogja fogadni? Meg tudja-e érteni, 
miről volt szó, vagy annyira mérges lesz, hogy szóba sem áll vele? 
„Majd kiderül” -  vont vállat végül is, és kiszállt a villamosból. B o 
kája ismét sajogni kezdett egy kicsit, így meglehetősen lassan ha
ladt a Kröpflin utcai toronyház felé. Már majdnem a bejárathoz 
ért, mikor valamilyen oda nem illő szürkeség hívta fel figyelmét a 
bokrok között -  egy szürke férfikalap. „Ugyanolyan, mint K .-é. 
Te szent ég, csak nem történt valami! -  villant át agyán, és bemá
szott a kalapért a bokrok közé. -  Ez az ő kalapja pedig. H oltbiz
tos! -  mondta magában, és most már, fájdalom ide, fájdalom oda, 
felszaladt a lépcsőkön. A felvonóból kilépve szinte két lépéssel az 
ajtó előtt termett, s mikor a csöngetésre senki sem jelentkezett, lá
zas mozdulatokkal kutatni kezdett a táskájában a lakáskulcs után.

Az üres lakás ugyanolyan volt, mint amikor elhagyta, a vasalni- 
való még mindig ott volt az ágyon, a szobában, a hamutartó is a 
jégszekrény tetején, ahol hagyta, csupán a cédula vándorolt a tűz
helyről a konyhaasztalra. Klára csak ekkor vette észre, hogy még 
mindig ott szorongatja kezében a kalapot. Gyengéden felakasztot
ta, majd idegesen odalépett az asztalhoz, és összegyűrte a cédulát. 
„Hülyeség! -  kísérelte meg megnyugtatni magát. -  Biztos a hivatalban 
van, mint mindig ilyenkor. Lehet, hogy nem is az övé a kalap, csak 
rémeket látok. Lódulj, Klára, mindjárt kettő! Legalább normális ebé
det kapjon szegény ember, ha már ilyen bolond felesége van.” G yor
san átöltözött otthoni ruhába, és nekilátott a főzésnek, abban re
ménykedve, hogy a gépies munka megnyugtatja, de sikertelenül.

Tudta, szinte teljesen biztos volt benne, hogy valami történt, s 
ezért nem lepődött meg túlzottan, mikor K. úr nem jött a szokott 
időben, három után, és egyedül kellett megennie az ebédet. K. úr 
részét gondosan félrerakta egy kislábasba, hogy gyorsan fel lehes
sen melegíteni, ha éppen úgy adódik, majd elmosogatott. Ezután
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tétlenül várakozott egy darabig, ám ahogy múltak az órák, egyre 
idegesebb lett. Valami homályosan motoszkált benne, hogy K. úr 
is hasonlóképpen érezhette magát, mikor betoppant az üres lakás
ba, de nem foglalkozott vele, mert annyira felizgatta magát, hogy 
fájni kezdett a feje. Bevett egy fájdalomcsillapítót, és valamilyen 
munka után nézett, hogy gyorsabban múljon az idő. Szétcsoma
golta az útitáskát, elrendezte ismét a szekrénybe a holmit, a fió
kokba az alsóneműt, a tegnap viselt trikóruhát pedig mérgesen be
vágta a szennyes közé. Már esteledett, mikor eszébe jutott a kony
hapénz, mely ott lapult szinte hiánytalanul a táskájában. Ezt is visz- 
szatette, némi megkönnyebbüléssel, a szekrénybe, majd hirtelen 
nagyon piszkosnak érezte magát, és elment megfürdeni.

Közben múlott az idő. Már tíz óra volt, és K. úrnak se híre, se 
hamva, már fél tizenegy ... Kínjában nekiállt vasalni, pedig úgy 
érezte, hogy szétesik a feje. Kibírta valahogy éjfél utánig, de akkor 
megágyazott magának, és hosszas forgolódás után elaludt. Csupán 
egyszer riadt fel álmából, mert úgy tűnt, hogy K. úr hangja szólon- 
gatja. Klára lélegzetét visszatartva hallgatózott egy darabig, ám a 
szobában csend volt, csak az ébresztőóra ketyegett. Önkéntelenül 
megjegyezte a foszforeszkáló mutatók állását. „Fél három -  düny- 
nyögte álmosan - ,  fél három .”

VII.

A K E R ÍT É S

K. úr fejében, mint a kaptárban, nyüzsögtek a gondolatok, de 
furcsamód egynek sem sikerült felülkerekednie a többin, csak fel
villantak gyors egymásutánban, kavarogtak, mint a kaleidoszkóp 
üvegdarabkái, minek eredményeképpen K. úr nem gondolt sem
mit. Csak sétált ráérősen a töltésen, mint egy gépember, akinek 
egyre mennie kell, mert így akarják zörgő mellkasában az egymás
ba kapaszkodó fogaskerekek. Később, mikor vissza próbált emlé
kezni a történtekre, sehogy sem tudta tisztázni, hogy meddig tar
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tott ez az önkívületien állapot. Lehet, hogy csak tíz percig, de le
het, hogy órákig menetelt élőhalottként a töltésen, egészen addig, 
míg meg nem jelent lelki szemei előtt Klára nevetős arca -  éppen 
úgy nézett ki, mint a házasságuk első évében készült fényképen, 
melyet K. úr annyira szeretett - ,  ami azután visszakényszerítette a 
valóságba. Megkísérelte minél tárgyilagosabban felmérni helyze
tét: „Harmincöt éves vagyok, egy töltésen megyek, és mindjárt 
sütni kezd a nap, mert oszladoznak a felhők. Eddig sem volt sem
mim, most pedig még ennyim sincs, mert Klára elment, s valószí
nűleg soha többet nem fog visszajönni. Nem tudom, hogy miért 
ment el, de most egyedül vagyok, és rosszul érzem magam. Sokat 
ittam az éjjel, viszonyom volt egy nővel, pedig nem akartam. Ettől 
még rosszabbul érzem magam. Mit csináljak?” -  bámult a töltés 
mellett susogó fűzfákra tanácstalanul. Tudta, hogy a magány elől 
megszökni nem lehet, akármeddig megy is a töltésen, mind mesz- 
szebb a várostól. „Egyedül vagyok” -  gondolta ismét, és rádöb
bent, hogy sohasem érezte magát ilyen elhagyatottnak. Azelőtt 
mindig számíthatott valakire, barátokra, ismerősökre, megboldo
gult szüleire, még a katonaságban sem érezte ennyire egyedül ma
gát, pedig ott, legalábbis eleinte, csupa idegen arccal volt körülvé
ve. Nagyot változott azóta a világ. A barátok szétszéledtek, viszi 
ki-ki a maga keresztjét, az ismerősöket elnyelte a város, szegény 
szüleit a sírgödör. O  pedig talpal itt egy szál magában, reggel a fo 
lyóparton, mint egy ahasvérus, és annyira szomorú, hogy meghal
ni sincs kedve. „Meghalni -  nézett végig a szinte végtelenbe szaka
dó töltésen K. úr. -  Meghalni mindig lehet -  legyintett rá gondolat
ban - ,  és a halál is van annyira értelmetlen, mint az élet. Csak az 
élet ebből a szempontból sokkal kényelmesebb, mert rövidebb ide
ig tart.” Majdnem hangosan elnevette magát, minden elesettsége el
lenére. Sőt mintha egy kicsit jobban is érezte volna magát a képte
len elméleten derülve. Egykor bizonyára nagy sikere lett volna a 
társaságban vele, mikor még több pénze volt mindenkinek, és a 
kenderszívás meg a furcsa szövegek voltak divatban.

A régi szép idők emlékei páráztak fel gondolatában, a régi szép 
időké, mikor még mindent lehetett. Utazni, vásárolni, húst enni, 
állást kapni, gondtalanul autóval furikázni, és bízni a szebb jövő
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ben. Ha az ember ambicionálta, akár az Eiffel-tornyot is megve- 
hette volna részletfizetésre, és mindenki megtapsolta a politikusokat, 
persze inkább emberszeretetből, hogy legyen egy jó napjuk nekik 
is. H eccből végigehette bárki a hetipiacot, és munka után olyan 
nyugodtan a fara mögé rakhatta mindkét kezét, mint őfelsége, M á
ria Terézia, anélkül hogy akár egyszer is megfordult volna a fejé
ben, hogy jó lenne valamilyen mellékes után nézni, mert különben 
felkopik az álla. Hogy, hogynem, nagy általánosságban mindent ki 
lehetett fizetni, sőt még a takarékkönyvecskére is jutott valami. 
M ikor valaki megkapta az első fizetést, akkor elsősorban kiruház- 
kodott, hogy lássa a világ, kereső emberrel van dolga, azután dísz
vacsorát adott az arra érdemeseknek, és még mindig nyugodt lélek
kel ki tudta várni az elsejét, s nem kellett húsz napig zsíros kenyé
ren tengődnie. Igaz, hogy voltak árnyoldalai is a Kánaánnak, a 
rendőrség frizurázta a hosszú hajú srácokat, az öregek sokkal na
gyobb kurázsival verték az asztalt, és nem volt szabad szidni a 
rendszert, igaz, nem is volt miért. Sokan akkor utaztak először re
pülőn, külföldre csak az nem ment, aki nem akart, a tengerre pedig 
sokszor az akarata ellenére is elcipelték az embert. A város némileg 
kisebb volt akkoriban, vagy az emberek nagyobbak, egyre megy, 
viszont tény, hogy kevesebb volt az öngyilkosság, a nemi erőszak, 
és több gyerek született, mint valaha.

A fiatalembereknek nem kellett aggastyánszemmel meredniük a 
világba, a jövő olyan fényesen ragyogott a távolban, mint egy sar
kig kitárt aranykapu, s semmi egyebet sem kellett csinálni, csak ha
ladni irányában, emelt fővel, céltudatosan. Rém egyszerűnek tűnt 
az élet akkoriban: nyolc óra munka, nyolc óra szórakozás, nyolc 
óra pihenés, nyugodalmas kérődzés a tejjel-mézzel csordogáló fo 
lyó partján, míg valahol messze, nagyon messze a dogma bilincsei
ben vergődik a Kelet, és rothad, halódik a Nyugat. Aki akart, ta
nult, aki nem, az az izmait edzette, de egyáltalán nem volt szükség 
egyéni megoldásokra, mert minden meg volt oldva, és gondolkoz
ni sem igen kellett, mert minden végig volt gondolva. Csupán hall
gatni kellett szolgálatkészen, és bólogatni, futószalagon érkezett a 
jólét, házhoz szállítva, minden elsején. Cipőt, új ruhát nem azért 
vett az ember, mert már majd kimaradt a régiből, hanem azért,
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mert szebbet látott, ha pedig elveszítette az esernyőjét, öngyújtó
ját, nem borult gyászba, mert hát miért is, volt a boltban elég. 
Azokban a boldog időkben ment minden, mint a karikacsapás, egy
mást érték a képzeletet felülmúló munkagyőzelmek, és recept nél
kül osztogatták a boldogságot, mint a kockacukrot. Az égen, alig 
karnyújtásnyira, ragyogtak a csillagok, s úgy tűnt, lovasrohammal 
meg lehet hódítani a világegyetemet.

Ezért mikor egy nap felvirradt a palota falán a mene, tekel, ufar- 
szin, senki sem akart hinni a szemének. Még hogy megszámlálta- 
tott, megmérettetett és könnyűnek találtatott? Képtelenség. Nem, 
nincs szükség egyéni megoldásokra, minden meg van oldva, s gon
dolkodni sem kell, csupán hallgatni kell szolgálatkészen, és bólogat
ni. Nincs baj, érkezik továbbra is futószalagon a jólét, házhoz szállít
va minden elsején, a boldogság korlátlanul, recept nékül kapható.

Aztán csak elromlott valami. Elapadt a tej, a méz, nem lehetett 
kávét, mosóport kapni. „Megette a fene” -  vakarták a fejük búbját 
az emberek, de aztán vállat vontak, mert pénz volt elég, mindent, 
még benzinbont is lehetett venni a feketepiacon. Sőt szaporodni 
kezdett a pénz, mind vastagabbak és vastagabbak lettek a boríté
kok, de ennek senki sem örült. Mindenfelé azt számolgatták, hogy 
tegnap még ennyiért hármat, ötöt, tizenötöt lehetett venni, és pa
naszkodtak egymásnak a barátnők, hogy már a külföld sem az, ami 
volt, egyre magasabbra szöknek az árak az olasz boltokban, és pi
szokul drágán kezdtek dolgozni a bécsi, grazi butikosok. „Megette 
a fene” -  morogtak az emberek, de aztán megint csak vállat vontak, 
mert ha receptre is, de boldogságot még mindig lehetett kapni. 
Lassan fogyatkoztak a felhalmozott tartalékok, egyre sűrűbben 
romlottak az autók, a bútorról kopott a szövet, eltűnt az egykori 
olcsó déligyümölcs, a csokoládé, virág helyett paradicsom került a 
házak kertjébe. Felerősödtek a krőzusi vagyonokról szóló mende
mondák, megjelentek és szaporodni kezdtek az utcán az aggas
tyánszemű fiatalemberek, valaki feljelentette a sarki trafikosnőt, 
mert munkaidőn kívül is nyitva tart.

Ahogy múltak az évek, a helyzet egyre romlott. A város felett 
egykor kéken ragyogó ég sárgásszürkévé piszkolódott, és súlyába 
belenyögtek a bőség idején még gombamód szaporodó toronyhá
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zak. Az emberek hangosan kimondták, sőt kiabálták is, hogy 
„megette a fene”, de mikor végérvényesen eltűnt a boldogság és a 
kockacukor, elhallgattak. Végigcsoszogott lyukas cipőjében a vá
roson a nyomor, éhesen felsírtak a kisdedek, egyre gyengébben 
fénylett a távoli aranykapu, majd döngve becsapódott.

K. úr üres, befelé néző tekintettel bámult el a messzeségbe, ahol 
a töltés lágy kanyarulata mögött felsejlett valamilyen szürke csík. 
Azon gondolkozott, hogy hogyan kerülhetett sor minderre. H osz- 
szasan eltöprengett rajta, de akárhogy forgatta, nem tudott feleletet 
találni a feltett kérdésre. Minden ugyanolyan volt, mint fiatalkorá
ban, mikor mindent lehetett, semmi sem változott, csak éppen a jó 
lét illant el valamilyen rejtett résen, és sehogyan sem akart vissza
térni. „Minden meg van oldva, minden át van gondolva” -  idézte 
fel a valamikor váltig hangoztatott jelmondatot.

-  Megette a fene! -  nyögött fel félhangosan, s nem tudni, hogy 
ezt a jelmondatnak vagy a töltést átszelő drótkerítésnek szánta-e.

Mert az a bizonyos csík, melyet az imént még oly szórakozottan 
szemlélt, kerítésnek bizonyult. Legénykorában még nem volt itt, 
ezt határozottan meg tudta állapítani, mert nemegyszer ennél is tá
volabb elkerékpároztak szombat délután a töltésen, és nyoma sem 
volt semmilyen kerítésnek. Szinte biztosra vette, hogy az utóbbi 
években húzták fel, s ezt alátámasztotta a drótháló szürkesége, melyet 
csak itt-ott fogott be a rozsda, akárcsak a kifelé hajló tartóvasakat és a 
rajtuk végifutó szögesdrótot. Egészen közel ment a kerítéshez, annak 
reményében, hogy felfedez valamit mögötte. Ám a kerítés mögött 
nem volt semmi, csupán a töltés folytatódott, bal oldalán az erdősáv
val védett folyóparttal, jobb oldalán az abroszsima szántóföldekkel, 
melyeken zöldellt már a vetés. K. úr mindkét kezével belekapaszko
dott a kerítésbe^ és a hideg fémhálónak támasztotta a homlokát, mert 
zsibbadni kezdett a feje. „Őrület -  gondolta a kerítésen csüngve. -  
Fogják magukat, és egy ilyen dög nagy kerítést építenek a semmibe. 
Ennek végképp semmi értelme” -  vizsgálta a kerítés mögötti tájat, 
majd elengedte a dróthálót, és hátrább lépett, hogy végigtekinthessen 
a kerítés mentén. Nyílegyenesen vezetett a szántóföldeken át, beton
cölöpökre támaszkodva, melyeket fáradságos munkával állíthattak 
fel valamikor. „Szent ég! -  hüledezett K. úr. -  Nem látni a végét!
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H ogy ez mibe kerülhetet, az isten tudja. És főleg nem szolgál 
semmire. Csak áll, és rozsdásodik, mint az agyalágultság em
lékm űve.”

K. úr ismét belekapaszkodott a kerítésbe, és elkeseredetten meg
szorította, hogy ujjpercei belefehéredtek. Olyan tehetetlennek 
érezte magát, hogy majdnem sírva fakadt. Karjaiban megfeszültek 
elfecsérelt évei, csikordulva hajlott a drót, de semmi sem tört, sem
mi sem szakadt. K. úr végül már teljes testsúlyával belecsimpasz
kodott, ám sem a háló, sem a cölöpök nem mozdultak odább egy 
jottányit sem. Ügy fügött a kerítésen, mintha odaragadt volna. M a
ga sem tudta, miért, de képtelen volt elengedni. Ha valaki véletle
nül arra jár, méltán hihette volna, hogy K. úr a megelevenedett ke
rítéssel birkózik, a cölöpökkel merevített, fantasztikus óriáskígyó
val, ám elhagyatott, puszta volt a környék, senki sem lehetett tanú
ja az emberfeletti küzdelemnek.

Végül feladta, és kivörösödve az erőlködéstől, méregtől parázsló 
szemmel kutatta a kerítés gyenge pontjait. Felvette a földről a nagy 
huzakodásban elhullatott ballonkabátját, és sarkon fordult, miközben 
már gondolatban betette táskájába a nagy pléhvágó ollót, a harapófo
gót, a kalapácsot. Mindenáron meg akart fizetni a kerítésnek, bosz- 
szút akart állni rajta a semmire sem jó egyetemi diplomáért, a kis 
fizetésért, minden megaláztatásért. K. úr teljesen megbokrosodva 
sietett végig a töltésen, kabátjából kicsúszott az öv, és úgy csapko
dott jobbra-balra csatos végével, mintha maga is inkább cséphada- 
ró szeretett volna lenni, vagy tüskés, vérszomjas csatacsillag.

Járásában nyoma sem volt a céltalanul lődörgő ember bizonyta
lanságának, a belsejében fortyogó düh eltörölt mindent, a lelkiis- 
meret-furdalást, a bánatot, a magányt, úgy törtetett a város felé, 
mint a bosszú angyala. Mindent megtett, amit kívántak tőle. T a
nult, igyekezett, dolgozott keményen, lemondott mindenről, meg
értőnek mutatkozott a felmerülő nehézségek iránt. S mi lett jutal
ma? Semmi. És még ezt a semmit is kerítésekkel veszik körül, 
mintha el akarna szökni, belelegelni a tilosba, mint valamilyen ok
talan patás, mint egy ridegmarha. N o, nem baj. Ügy meg fogja 
nyirbálni ezt a kerítést, olyan rést nyit rajta, mint a múzeumkapu, 
és akkor megnézhetik magukat. Reszkessetek, szürke egerek, jön
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K. úr a pléhvágó ollóval, elszabadul a Semmi, és -  hamm-hamm -  
bekap!

Az út azonban hosszú volt, az időközben előbújó nap is mind 
melegebben sütött, így K. úr csakhamar lassúbbra fogta a lépteit. 
Mérge is fokozatosan csillapult, a gyerekes dühöngés múltával is
mét megszólalt benne a józan értelem. Pléhvágó ollóval, késsel, 
pisztollyal csak a lelki szegények járnak, kultúrember megveti az 
erőszakot. Legutóbb is addig hőbörögtek le-föl az utcán, míg meg 
nem győzte őket egy cezaromániás szobafestő, hogy ők voltakép
pen nem idióták, hanem felsőbbrendű lények, akiknek azért nincs 
mit enniük, mert az alacsonyabb fajokhoz tartozó, barbár -  érthe
tetlen -  nyelvet beszélő emberek eszik el előlük az élelmet, és 
ellopták tőlük Elzászt „Ein Führer, ein V o lk !” -  üvöltötték, és 
nagygyűléseket, fáklyás meneteket szerveztek, hogy később, m i
kor úgy találták, a szép szó nem elég, serényen leverjék a veséjét 
annak, aki nem ezt mondja, amit ők, vagy a kefebajszú mitugrász 
piktor. „Szabadságot a népnek!” -  hangoztatták később, és seggbe 
rúgták az ősz, szemüveges tanárokat, ha nem hordták elég gyorsan 
máglyára a könyveket. Végül teljesen elment az eszük, és szappant 
főztek az emberekből, hogy legyen mivel lecsutakolni magukról a 
vért. „Megette a fene” -  sóhajtotta magában K. úr, és lemondott a 
bosszúról. Ha valaha is nyirbálni kell, akkor inkább a piktort irdal
ja be a pléhvágó ollóval, nem a kerítést, mely úgysem tehet sem
miről.

Amint így megbékélve bandukolt, valahonnan a rétről előkerült 
támolygó repüléssel egy lepke, és leereszkedett mozdulatlan, kabátot 
szorongató karjára. Még lassabbra fogta vonulását, hogy ne riassza fel 
a fáradt, kék pillangót, és eszébe jutott, hogy már három napja nem 
látta a feleségét. Ismét elszontyolodott, alakja megroggyant, és rossz
kedvűen elhessentette a lepkét. Azt sem bánta volna, ha ezentúl csak 
minden másnap kap enni, és élete végéig zsákvászonban kell járnia, ha 
ez lenne a feltétele annak, hogy visszajöjjön, és soha többet ne menjen 
el. „Klára” -  hullajtottá, mint egy fényes aranypénzt, üres leikébe a 
nevet, szinte hallani vélte, hogyan esik meg-megpendülve, súrolva 
röptében a mellkas bordáit. Miközben lekanyarodott a töltéstől a leg
közelebbi autóbuszmegálló felé, szíve helyén határozottan, ütemesen
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dobogni kezdett valami, amitől K. úrban ismét kilombosodott a re
mény, és észrevehetően felgyorsult a járása.

VIII.

E P IL Ó G U S

K. úr szorongva közeledett a Kröpflin utca felé. Még egy sarok, 
meg még egy, ahol le kell fordulni. Mellkasában kitartóan dobo
gott az a valami, és űzte, húzta a negyedik emeleti lakás felé. „Va
jon ?” -  gondolta, de nem merte befejezni. Reménykedett, de félt 
is, hogy ismét üres lakást talál, mert akkor minden hiába. Pillana
tokra annyira hatalmába kerítette a rettegés, hogy majdnem vissza
fordult. Úgy érezte, képtelen lenne elviselni egy újabb csalódást. A 
járda mellett, a fűben megcsillant valami, mért is K. úr érdeklődést 
mímelve megállt, magának sem ismerve be, mennyire örül az alka
lomnak, hogy még egy kicsit elodázhatja az igazsággal való szem
besülés pillanatát. Cipőjével belekotort a fűbe, majd lehajolt, és fel
vette a fűcsomó tövében meglapuló fémpénzt. „Nicsak, hát te is 
megkerültél?” -  intézte hozzá gondolatban a kérdést, mert vala
hogy biztos volt benne, hogy ez ugyanaz az érme, amelyik után 
három nappal vagy három évszázaddal ezelőtt megindult. Megdör
zsölte hüvelyk- és mutatóujja között, mert megfakult egy kicsit a 
nedvességtől, és már éppen el akarta dobni, mikor meggondolta 
magát. Óvatosan, mint a nagy kincset szokás, betette zakója belső 
zsebébe, talán amulettnek, talán ereklyének, talán mindkettőnek.

A toronyház ugyanúgy imbolygott, ahogyan közeledett felé, 
mint azon a végzetes délutánon, de most megtorpant a bejárat előtt. 
Lassan körüljárta a házat. Egyszer. Kétszer. Aztán nekitámaszko
dott a lépcső korlátjának, mert szédült, és minden tagját rázta az 
ideges, görcsösen összeszoruló gyomrából szétáradó remegés. „Ne 
félj, K. -  mondta végül önmagának K. úr, és bátorságot merítve a 
szavakból, megmarkolta zsebében a lakáskulcsot. -  Ne félj,
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ne félj -  ismételgette lépcsőről lépcsőre lépve. -  Ne félj” -  mondta, 
mikor megnyomta a liftgombot.

A negyedikre érve azonban mégsem mert csöngetni, inkább ha
bozva a zárba nyomta a kulcsot. A kulcs valahol félúton megállt, s 
vele együtt K. úr lélegzete is. Már éppen a csöngő felé nyújtotta 
volna a kezét, mikor megnyílt az ajtó, és Klára a nyakába borult. 
„Klára” -  mondta volna K. úr, de a torkán nem jött ki egy hang 
sem, csak tátogott az öröm től, kábultan, mint egy partra vetett hal, 
hogy végül felocsúdjon, és karjaiba zárja a feleségét.

Az előszobában sokáig csak nézték egymást, míg Klárának eszé
be nem jutott valami. Leemelte, és a férje felé nyújtotta a kalapot.

-  A tiéd?
K. úr szeme nagyot villant a kérdésre, kikapta a kezéből a fejfe

dőt, föltette, levette, hogy aztán elgondolkozva forgassa meg pár
szor a kezében, mintha a szürke filctől remélne választ. Csöndesen 
töprengett egy darabig, majd egy határozott mozdulattal, mint aki 
valamilyen elhatározásra jutott, visszaadta az asszonynak a 
kalapot:

-  Tudod, mit? Ezután inkább őrizd te.
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