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Tizenegy óra- Zörgő moraj- Gőz. .Ételszag- A falakon 
legyek mászkálnak, a födök mögött halkan bugyborékolnak 
a levesek és mártások.

A  konyha mozgása most fokozódik a csúcspont felé, 
nemsokára jönnek a cselédlányok a kék bádogételhordók
kal, hangosan viháncolnak és kicsinyük az adagokat. A 
kések sírva kapaszkodnak a csirkecsontok között, a kifrecs- 
csent zsír bűzösen sistereg a fekete tűzhelyen- Lázas készü
lődés, amely mindennap megismétlődik, a konyhalány azon
ban olyan igyekezettel metéli a levestésztát, mintha valami 
szenzációra készülődne.

A hosszú, sovány főszakács a zsíros asztal mellett ül 
és az étlapot nézi át. Néha felhorkan, ha valami hibát talál 
a csíkos íven.

Iván! — kiabál a fehérsapkás lécember — és dús 
szemöldökét összevonja vízszínű szemgolyói felett.

Iván, az étlapíró pincér nem jelentkezik, ellenben a 
főszakács haragja lassanként elül, amikor megérkeznek a 
bádogételhordós lányok. Közben a levestésztát bedobják a 
szabad lángon zuhogó vízbe, a húsoslábasokat kihúzzák a 
tűzhely széles, kismirglízett szélére, felállítják a nagy vizes 
tepsit, amelybe a főzelékesbögréket állítják glédába. A legyek 
a plafon felé húzódnak, a főszakács felkel, odamegy a tálaló
asztalhoz, kigombolja a kabátkáját, amelynek a fehér gombjai, 
mint polipszemek figyelnek mindenre.

A hosszúnyelű villa belemélyed a pecsenyékbe, a nagy 
acélkés zörrenve csap le a kemény fadeszkára, a cseléd
lányok csoportja hosszasan kígyózik a bejárat felé, jönnek- 
mennek az emberek, az udvaros két nagy tuskót dob a



lobogó lángok közé, a tűz fellázad és tomboló kedvvel 
ostromolja a leveses fazekat. Fehér hab lendül kifelé, a 
kézilány lekapja a pirosmázú edényt és máris indul az 
ütközet.

A hosszú szakács pillanatonként csap le a védtelen 
húsokra, a kézilány az edénybe löttyenti a forró levest, a 
másodszakács a főzelékek, mártások és párolt húsok körül 
foglalatoskodik. A  cselédlányok sora elindul a nagy asztal 
felé. Az ablakon a napsugár a gőzpárával harcol. Kímélet
len a harc, a pára a lábasokból és a bádogmelegítőkből kap 
erőfítést és legyőzi a küzködő sugarakat.

Az egyik kiszögelésben a mészáros bajlódik egy fél 
borjúval. A kikopott, éles kés szisszenve fut végig a csont 
mentén és a hártyás hús, mint félbetört dió, esik le a 
tőkére.

Bécsi szelet! — reccsen bele egy hang a konyha 
morajába és a másik percben a mészáros már hozza is a 
levágott hússzeletet. A kézilány megszokott mozdulatokkal 
forgatja meg a nyálkás húst a lisztben, tojásban, zsemlye
morzsában és a másik pillanatban már ott sistereg a pom
pás étel a tűzhely közepén.

Lassanként megfogyatkozik az ebédadagra várakozó 
prolel ár lány ok sora. Pincérek szaladgálnak ki-be az ajtón:

Kérek egy vegyessalátát! Egy kom pót! Még egy hús
levest ! Rendelek egy naturszeletet! Kedves séf uram, lehet 
egy jobb vendégnek adni abból a kotletból? Vigyél a bal
másodikra egy uborkát! Feketét szervíroztál m ár?!

A felírókisasszony, sápadt, koravén lány, aki az ajtó 
mellett tanyázik és sasszemekkel lesi a pincérek forgatagát, 
nekifeszült izmokkal, kapkodva szúrja bele a blokkokat a 
szögbe és gyors mozdulattal jegyzi be az összeget. Gyomor
bajos nő a kisasszony és gyűlöli a férfiakat, mert sohasem 
volt sok gyönyörűsége belőlük. Idegesíti az ételszag és soha
sem tudja megszokni- Már négy éve dolgozik itt, egyszer 
„kidobták“ , mert összejátszott a pincérekkel és néhány



dinárt zsebrevágott. Később visszasírta magát és azóta való
sággal sasként őrködik a számok felett.

A felírópult felett tiktakkoló óra fél egyet üt. Az étte
rembe egymásután érkeznek a vendégek, amit a pincérek 
fokozott futkározása jelez. Künn perzselően süt a nap és a 
kövér szakácsné, aki a tésztát adogatja a tányérokra, izzadó 
homlokát feketecsíkos zsebkendőjével törülgeti. A meleg 
tűrhetetlen és a szikár szakács karja is ellankad a folytonos 
húsvagdosástól.

Lassanként megüresednek a lábasok és a tálak, a 
mosogató felől edénycsörömpölés sír bele az evőeszközök 
ezüstös csengésébe. A magas, barnahajú és teltképű p ncér 
az egyik vendégét szidja, mert az kétszer is visszaküldte a 
marhahúst, hogy „kemény, mint a cipőtalp“.

Ne egyszerre kiabáljanak ! — mondja a sápadt felíró
kisasszony a pincéreknek, akik nem akarják észrevenni a 
lányságát, amelyet az évek óta gyűlő ráncok alá rejt. Az 
ezüst ováltálcák halvány fénnyel verik vissza az ablakon 
beszűrődő fényt és a paprikáslé fénylő pettyeket éget a 
tálak alá rakott papírosszalvétákra.

Az élet erőszakoltan hullámzik a magas konyhában: 
a pénzvágy ad mindennek fölös lendületet. A pincérek a 
borravaló réményében szedik gyorsabban a lábukat, a kézi
lányok is azért rakják a salátákat a tányérra fürge újakkal, 
mert „elsején felmond a gazda, ha a pincérek várakoznak 
a savanyúságra“.

A „gazda“ egyébként az egész idő alatt nem mutat
kozik. Kinn sétál föl és alá az étteremben, hogy vizsla, víz
kóros szemeivel és lila zakójában kellemetlenkedjen az 
alkalmazottaknak. A személyzet nem barátja a főnöknek, 
de ez az ellenszenv nem a proletár együttérzésén alapul, 
mert itt úgyszólván közönséges polgári ellenszenvvel kezeli 
a nagy szálloda bérlőjét, aki beteges, „szekáns“ ember, 
mindent a pénzen keresztül lát, még a céklaszeleteket is 
eltűnő aprópénznek nézi és féltékenyen pislog gyulladásos



szeme, ha a piros, cifrázott karikák eltűnnek a vendégek 
fogai között.

Az idő halad és a napsugarak most csak az ablak 
oldalát érik. Két óra. A pincérek már csak elvétve jelennek 
meg a konyhában. A  szikár főszakács fellélegzik, zsebken
dőjével végigszánt gyöngyöző homlokán. A nagy késsel 
összekaparja a húsdarabokat, amelyek, mint apró szigetek, 
lepik el a keményfa deszkát. Azután belenéz az üres faze
kakba, megvakarja a fejét és a piszkos kötényét az asztal 
alá dobja.

Az egyik kézilány felterít az asztal végén. Az abro
szon nagy folt éktelenkedik, odateszi a tálat, amelyben főtt 
marhahús sorakozik. Erősillatú tormát is ad egy tányérban 
a húshoz.

Kész az ebéd! — viháncol a lány és hibás fogait 
mutogatja a szikár szakácsnak.

A munkábafáradt emberek kimennek a mosdóba, majd 
szótlanul asztal mellé ülnek, de csak immel ámmal vesznek 
a húsból, mert nincs étvágyuk.

Szabad levegő, virágillat, az ucca pora, a park fehér 
kavicsos sétányai, sport, szabadság, szabadság és szabadság... 
milyen messzi vannak ezektől az emberektől. Nincs étvágyuk, 
mert a robot belevetette magát az idegszállaikba éppen úgy, 
mint az unalmas konyhaszag.

Ebéd után a szikár főszakács kiveszi a fiókból az 
étlapkönyvet, rátámasztja a fejét a tenyerére és gondolkozik: 
mit csináljunk vacsorára ? — Azután odaszól a mészárosnak, 
hogy: milyen húsok m aradtak? kell-e hozzá rendelni vala
mit, talán két nyelvet? Lehet egy karajt is.

ír, azután ismét gondolkozik, felváltva, amíg készen 
nincs az esti menü. Közben a kézilányok és a másodsza" 
kács kihordják a maradékot a hűtőbe, a kövérkés szakácsné 
megissza sörét, a sápadt kasszatündér, a főpincér izmos kar

jára gondol, edény csörren a mosogatóban, a főnök bepil
lant a nagy ajtón, de pufók feje ismét eltűnik, a másod
szakács belecsíp a kézilány meztelen vállába. A lány öröm



sikolyára bosszúsan pillant fel a szikár főszakács menjetek 
a fenébe, vagy a korzóra, nem ludok gondolkozni! Igazán 
benőhetett volna már a fejetek lágya!

Azután visszafut a tekintete a hosszúkás étlapkönyvre, 
amelyben szegényemberek előtt ismeretlen ételek temetkez
nek el a kékvonalas lapok mögött.

A kerek falióra fél hármat üt, a szikár szakács b e 
csapja a zsírosfödelű könyvet, a legyek közelebb telepednek 
a tűzhelyhez, az udvaros megkezdi a söprögetést, a mészá
ros bezárja a hűtőt, az asztalnál ülők felkelnek a sárgafoltos 
abrosz mellől, a fehércsempés tűzhely, mint őskori szörny, 
terpeszkedik a gőzfátyolban.

Két perc múlva szitáló csend áramlik szét a konyhá
ban és csak a seprű egyenletes sercenése hallatszik még 
rövid ideig.

Az augusztusvégi nap végleg eltűnik egy oldalépület 
teteje m ögött. . .

II.

A fordított mozdonyú vicinális nyikorgó zakatolással 
fut be a nyílt perron elé. A vonat még lendületben van, 
de az utasok, mint' szöcskék a fűről, ugrálnak le a poros 
lépcsőkről.

János ott áll a lihegő mozdony mellett, kopott sárga 
bőröndjét maga elé teszi, tétova tekintete végigsöpri a síne
ket, azután előrevillan. Várakozó rokonok ölelnek érkezőket 
és a nyálas csókok undoros melegséggel nyilainak bele 
János gyomrába.

Az emberek sorfala keresztülpréselődík a vaskorlát 
nyílásán, ahol félkezű, kékzubonyos portás gyűjti a jegyeket. 
János is megindul a tömeggel együtt kifelé. Odaadja a jegyét 
a félkarú vasutasnak, néhány oldalbalökést kap, könnyű, 
nyári kalapját leüti egy fényképész lécáiványa, lehajol a 
kalapért, selyemharisnya villan közvetlen előtte; jó, bódító 
illat remegteti meg az orrcimpáját. Csíkosruhás lány halad



el mellette: milyen tiszta, milyen édes, milyen jó volna most 
vele menni ebben az idegen városban!

A lány eltűnik a tömegben, János már kinn van az 
uccán, ahol rongyos gyerekek, néhány garas reményében, 
megragadják a bőröndjét,

— Magam is elbírom, öcsém — dünnyögi oda az 
egyik merészebb proletárgyereknek, akinek éhes szeme ijed
ten pislog. Körülnéz. Kellemetlenül érzi magát az idegen 
városban.

János az új szakácssegéd. Állását mindjárt el kell fog
lalnia. Hétszáz dinár és teljes ellátás. Jó l jön a mai világ
ban. Olyan sokáig élősködőit otthon. Jó  emberek az öregekr 
nem sajnálták tőle sem a falatokat, sem a kopottas díványt, 
amelynek a rugója minden moccanásra keservesen felzokog. 
Otthon parazitának érezte magát és remegve várta az 
új munkaalkalmat. Ha nem volt munkája, az uccákat rótta 
és a déli órákban a billiárdozóknak kibicelt. Sok mindent 
megpróbált. .

János előtt most az ismeretlen város terpeszkedik. Az 
ismeretlen város, minden bajával, keserűségével, a munka- 
nélküliek és kenyérért síró gyerekek nagy hadával, kevés 
örömével, nem túlságosan izgató misztikumaival, emeletes 
házaival, néhány fülledt mozijával, selyemharisnyás nőivel, 
kielégítetlen vágyakkal, a legénylakások sívár, politúrozott 
bútoraival. A fiú visszapillant az állomás felé, amely mint 
elmúlt életének bakterzászlója, integet feléje. Gondolatai 
még visszaröppennek szüleihez, azután halványan előmerül 
a házak ieteje felől a „szerelme“ képe is. Szereti! Szereti. 
Szereti ? . . .  Amikor a vonat kifutott a nagy vidéki város 
állomásáról, még sírósan élt benne a szerelem, de ahogy a 
zöldrefestett kocsik elhaladtak az ismeretlen állomások mel
lett, Anna képe mindhalványabb kontúrokban iezgett kép
zelete mozivásznán. Most már csak erőszakoltan tud rágon
dolni. Nem kötötte semmi lelki ehhez a szőke nőhöz. Tisz
tán a szexualitás örök törvénye dobta egymás karjaiba őket, 
minden közös eszme, minden közös gondolat nélkül. Anna



semmi más most számára, mint izgató test, pirosán tapadó 
ajak, ruganyos, de kissé hosszúkás mellek, kis, édes siko
lyok. Fénykép, amelyet nem fixirozfak és a nap lassan bele
olvasztja a körvonalait a háttérbe.

Brrr ! — mondja Ján cs lelke és a fiút a bizonytalan
ság érzése keríti hatalmába. Az ismeretlen, ez a magas 
kínai-fal, mindig szorongó érzéseket kelt benne. Ezzel azon
ban más is így van. Az ismeretlennel előttünk, mindannyian 
fokozottan pesszimisták vagyunk, vigasztalannak látjuk a 
jövőt és semmi esetre sem tudjuk elhinni, hogy az ismeret
len nemsokára, mint nyitott könyv, fekszik majd előttünk.

Jánosban nagy úrrá lesz ez a szorongás, amikor fel
mászik a kanárisárga villamoskocsi lépcsőjén. Szinte csodál
kozva bámulja a kalauzt, aki egykedvű arccal tépi le a lila 
jegyet a tömbről: hiszen ez az ember nem olyan bizony
talan, mint én, pedig ez is idegen városban van — azután 
mérgesen morog: ugyan menj a fenébe ezekkel a butasá
gokkal, ez a város ennek az egyensapkás embernek talán 
szülőföldje. Ismeri minden zugát!

A  villamos megtelik szuszogó, izzadó emberekkel. A 
perronon kofferhegyek akadályozzák a felszállást, a vezető 
mérgesen rárival egy kucsmás parasztra, aki ráül az egyik 
kóferra. Azután az újkori szörny nagy zökkenéssel elindul. 
A kis házak elsuhannak a rohanó kocsi mellett, nagyobbak 
jönnek, egy társzekér robog át a síneken a csilingelő alkot
mány előtt. Huhh! Majdnem szerencsétlenség történt. A 
kocsi vezető káromkodik, megrántja a féket, de a társzekér 
már messze benn robog az ucca forgatagában.

A  kanárisárga kocsi már a város közepén száguld. Az 
ucca kiszélesedik a sinek mentén, nagy üzletek kirakatain 
villan meg a délutáni napfény.

— Főtér! — kiáltja a kedélyesnek látszó kalauz és 
Jánost már is tuszkolják a lépcső felé.

Lenn áll a járdán, a kofferját görcsösen szorongatja, 
félregörbül a szája, mint valami elemistának/

— Egészen hülye vagyok. Huszonhároméves fejemmel



ilyen ijedt pofát vágni mégsem illik. Föl a fejjel, Stern 
Ján os! Úszol, futballozol, biciklizel és úgy állsz itt, mintha 
angolkóros lennél. Hiszen katona is voltál..  .

János mérges mormolással bátorítja magát, de azért 
egy árnyalattal sem nagyobb benne a lendület. Mégis elindul 
az uccán, az aranybetűs cégtáblák alatt, az árúval tömött 
mindent elnyelő kirakatok előtt, amelyek mögött robotos 
proletárok várják az esti zárást, amikor mélyebben bes?ív- 
hatják a szabad levegőt és a folyó felől áramló nyári víz
szagot.

Megszólít egy vasalatlan nadrágú munkanélkülit, aki 
zsebrevágott kezekkel sütteti magát a lángoló nappal:

— Kérem szépen, merre van ez Asztória? — félénken 
pislákol az ismeretlenre.

— Tessen csak arra menni, ahol az a nagy óra van, 
ottan balra forduljon és mingyárt ott lesz az Asztóriánál — 
adja meg az útbaigazítást a munkanélküli.

A szakácssegéd cipői halkan koppannak a poros 
aszfalton, apacsgallérjának a széle hozzátapad a nyakához : 
Ja j, de kellemetlen ez — gondolja, de nem tehet ellene 
semmit. A kalapja alól apró páracsöppek futnak le az orráig, 
ahol sós pocsolyákban gyülekeznek.

— Phű, de szép lányok vannak ebben a városban — 
állapítja meg fiús vággyal, félénksége és bizonytalanságtól 
való rettegése között is. Hosszasan elnéz egy barnára égett, 
fehérzoknis női láb után. Fantáziájának csápjai felkúsznak 
a női lábszáron, megsímogatják a pihés combokat, a könnyű 
fehérneműt félénken körülrajzolják, felugranak a mellekre, 
amelyek ígéretes himbálózással bújnak meg a nyersselyem 
blúz alatt.

Hoppá, itt az uccai óra. Felpillant a nagy számlapra: 
háromnegyed négy. Kissé oldalt fut a tekintete: ott fénylik 
az Asztória szálló ezüstfényű, bádog cégtáblája.

Az Asztória, János jövendő otthona, háromemeletes, 
szürke épület, nagy kávéházi ablakai az uccát figyelik, most 
Icevés a vendég: az emberek a folyó hűs vizében fűrödnek.



János szíve a nyakából a torkába fut és erősen kala
pál, amikor bemegy a kesken? kapun, amelyen tejüveges 
napellenző mögött két hatalmas villanyégő bújik meg.

A portásfülkéből, amely az ajtó közelében szerény
kedik, kiszalad egy pöttöm kis ember: szabad a koffert?!

János megijed, megmarkolja a koffer fogantyúját, de 
azután elszégyeli magát és átadja a bőröndöt.

— En vagyok az új szakácssegéd — mondja egysze
rűen és pillanatra megáll.

— Hallottam, hogy ma jön meg. Csak adja ide a kof
fert, azután menjen az irodába. Ott hátul van ni — mutatja 
az emberke az utat és a kofferral bemegy a fülbébe.

János felé erős ételszag száll, a gyomrát ostromolja: 
ejnye, nem is ettem meg az útravalót. Szalámit, meg egy 
darab sajtot csomagollak be otthon. — Visszapillant a bejárat 
felé, azután elindul arra, amerre a pöttöm emberke mutatta.

A libegő csöndbe egyszerre csak beleénekel a pattogó 
tűz zenéje. Nagy ajtó áll felfártan János előtt: Itt a konyha 
— kitágulnak a szemei és cirógató pillantást küld a fehér- 
csempés, terpeszkedő tűzhely felé.

Itt fogok dolgozni — mondja magában — vájjon meg
elégedett leszek-e és megelégszenek-e majd a munkámmal?

Amikor valami új előtt, leginkább új munka előtt áll, 
mindig erre gondol és gyereknek érzi magát.

Tompa hangok surrannak a fülébe, amelyek egy közeli 
ajtó résein furakodnak ki. A  szürke, tapétaajtó felett tábla 
fityeg ezzel a felírással:

I r o d a .
János tétován indul el az ajtó felé, mély lélegzetet 

vesz, keze már a kilincset simogatja, a rézhenger enged á 
nyomásnak, az ajtó kinyílik. János benn van a szobában, 
amely inkább madárkalitkához, mint komoly irodához 
hasonlít.

Az első pillanatban szürkeség folydogál a szemei előtt, 
majd;, a tárgyak kÖTvonalakat kapnak. Idegesen dobog á 
szive: kati, kati, kits kati! Azután megvilágosodik a szoba



képe. Először a vízzacskós, színtelen szemek tűnnek elő a 
háttérből, mellettük égő parázs: a főnök vizsgáló tekintettel 
nézi a jövevényt. Azután kirajzolódnak a falon lógó tájké
pek és csendéletek, a kéklő légypiszkcs hegyekkel, illetve 
körtékkel és szőlőfürtökkel. A szőnyeg figurái is kibonta
koznak a káoszból és színes madarak tátogatják meredt 
csőrüket a fiú lábai előtt. Egy polcról piros és szürke 
könyvek integetnek a jövevénynek : de jó lenne most bele
süppedni egy fotelba, persze hűvös szobában és olvasni, 
olvasni akármit, csak olvasni!

A pillanatnyi, határtalannak tetsző csendet János halk 
hangja szakítja meg:

— En vagyok az új szakácssegéd — és munkakönyvét 
előkotorássza a belsőzsebéből A vizenyős szemek megreb
bennek, a szivar mellett hangok futnak ki a világba, azután 
egy nyári szövetbe hajtott kar nyúl bágyadtan a csengő 
felé.

Messziről halk ciripeléssel éled fel az ézüstcseügő, — 
rendben van — mondja a főnők. János fellélegzik, körülnéz, 
embernek érzi magáf, szereti a vizenyős szemek gazdáját, 
kihúzza a zsebkendőjét, megtörli az orrát, inkább idegesség
ből, mint „muszájból“.

Gyors lépések halnak el az ajtó mögött. A rés meg
tágul, János orrcimpái megremegnek; egy magas, karcsú, 
nem szép, de nem is csúnya lány áll az ajtóban.

— Vezesse a fiatalembert a szobájába — folyik ki a 
hang a főnök fogai között.

A magas, karcsú lány végignéz Jánoson, a szeme 
nevetésbe rándul, két kicsi lyuk nyílik az arcán, biccent a 
fejével: erre tessék! A főnök vizenyős szemei eltűnnek és 
csak a lány hosszúkás arca tölti be a látteret. Az ajtó be
csapódik, a lány előresiet, hátulsó lépcsőház, keskeny szeg
letes műkőlépcsők, földszint, első emelet, második emelet. 
Még feljebb ? János kissé kifullad, de a lány megszokott 
lendülettel siet előtte, majd visszanéz, kacagás ül az ajkain: 
fogj meg, ha tudsz! — gondolja és még jobban siet felfelé.



A  fiú már erősen liheg és a térdei keményen feszülnek a 
lépcsőmászástóh A falakon pókhálók kötik össze az oldal
falat a plafonnak Meleg penésszag lebeg a fülledt levegőben.

— Phüh! — zihál a fiú és fellép az utolsó lépcsőre 
 de magas ez a vendégfogadó — elsüti ezt a régi nótát.

— Naponta tízszer is felszaladok ide, én takarítom a 
személyzeti szobákat. Manci vagyok — csilingel a nevetése
— itt a szobája. Magának szerencséje van. Egyedül lakhat 
a  szobájában. Igaz, hogy kicsi a helyiség — kinyitja az ajtót 
és betessékeli Jánost.

Hosszúkás, egyszerűen bútorozott padlásszoba. Vaságy, 
asztal két székkel, mosdó, alacsony, barnára mázolt szekrény, 
fogas és az éjeliszekrény.

Azelőtt a reggeli fizefőpincér lakott itt — lelkendez a 
lány — de most kihurco-kodtak a pincérek. Tudja, privátim 
laknak. Csak a szakácsok, m egapikkolók vannak itt. A női 
személyzet az udvarban lakik. Hja, a gizda nagyon erköl
csös — nevet a lány és kissé vörös, kidolgozott kezével 
végigsimít a blúzán a mellei felett.

— Mikor mennek be a konyhába? — kérdi János.
— Öt órakor, de maga ne menjen be ma, jó le z ha 

csak holnap kezdi meg a munkáját. — Manci lenéz a földre
— többször is feljövök ide vizet ho7ni, takarítani, ha kell 
valam i. .  .

— No velem nem lesz sok dolga — szerénykedik —- 
nem szeretem a parádét.

— A férfiakkal éppen elég baj van — elborul a lány 
arca — útálom a pincérféléket. Mind disznó, Egy sem nézi 
az embert, csak azt, hogy szoknya van rajtunk. Kell is a 
fenének ilyen tátsaság !

A lány tizenkilenc éves, egyszerű teremtés, már tudja, 
hogy mi az élet, sokat tapasztalt, nem regényszende, az 
életből kivágott hús és vér. János kedvtelve nézi, azután 
jut csak eszébe, hogy még a kalapját sem vetette le — 
nagyon belemelegedtünk a beszélgetésbe — állapítja meg.

— Magával olyan jól esik beszélgetni, mondja a lány



— pedig János eddig alig mondott valamit — na de most 
már megyek, aludjon egyet. Kedvesen mosolyog a lány, 
szinte megszépül, kimegy, becsukja az ajtót. János a fogasra 
akasztja a kabátját, vizet önt a kékmázú lavórba, lehúzza 
az ingét és a hideg, hús vizet hangos szuszogás között 
locsolja, sovány, de izmos testére.

III.

A szoba ajtaján kopognak: Hálló, keljen fel Ján o s! 
Mindjárt hét ó ra . . . nem szabad lustálkodnia — nini, hiszen 
ez Manci. János szempillái szétugranak, ijedten nyújtózkodik, 
ráeszmél az életre, hosszú ásítás feszíti szét a száját, a karja 
nekilendül, kiugrik a tarka ágyneműből.

— Már nem is alszom ! — kiáltja. Nem kap feleletet. 
Még mindig álmos, de azért sietve ráncigálja fel a harisnyáit, 
majd a nadrágját húzza — phű, de meleg van már korán 
reggel — bizonytalan tekintetet vet a derült nyári ég felé
— mi lesz később, délfelé ? Meg lehet sülni a konyhában, 
vagy lefogy az ember, mint Szikár.

Szikár a fő szakács, aki csontos alakja és Zoróhoz ha
sonló arca miatt igazán kiérdemelte ezt a nevet, amelyet 
már régebben ráragasztott valamelyik alkalmazott.

János megmosakszik, magárakapja az ingét, azután 
kiöblíti a száját, néhány fésűhúzással lesimítja a haját. A 
cipőjét gombolja, kiveszi a szekrényből a tiszta kabátkát és 
a kötőt, meg a magas sapkát. A tükör elé áll, amiről félig 
lekopott a foncsor.

Bezárja az ajtót. Leszalad a lépcsőn' Jóreggelt! — 
kiáltja oda az egyik londinernek, akit már ismer. Öt nap 
alatt, amióta az Asztória alkalmazottja, úgyszólván minden
kivel jóban lett- Eleinte nagyon nehéznek és soknak tűnt fel 
neki az a munka, amelyet Szikár, a nagyhangú főszakács, 
akit schéfnek titulálnak, rótt ki rá.

Részint a hidegkonyha, részint pedig a párolthúsok 
összeállítása körül talált János nagy elfoglaltságot és bizony 
három napig olyan izomláza volt, hogy éjszakánként állan



dóan forgolódott. A hosszú munkaszünet ügyetlenné tette 
a kezeit és a kések számtalan sebet ejtettek a tenyerén.

Az egyik seb kis'é gennyezett még az este, de János 
szublimátot hozatott Manóival, aki a kis nyílást ki is mosta. 
A seb behegedt az éjszaka és már csak kicsit sajog.

János keresztülszalad a folyosón, kilendíti a helyéből 
a kávéház csapóajtaját, benn van a füstös teremben, már 
ott áll a kávéskonyha bádogpultjánál: Kérek egy hideg kávét
— mondja a kávéslánynak, aki fehér blúzban ficánkol a 
gázkályha mellett és szeretne Jánossal közelebbi ismeretségbe 
kerülni.

— Itt van la — állítja oda a jeges, hűs kávét a pultra, 
János elé, aki mosolyog, grimászt vág a lányra, majd fel
kapja a bögrét és elsiet.

A  konyhában már a kora reggeli órákban is tűrhetet
len a meleg nyáron. A legyek hangos zümmögéssel repdes- 
nek a polcok körül, a negyvenliteres levesesfazékban pisz* 
kos habot vet a marhahús, a laposorrú kézilány, az Ilka, 
éppen most szedi le a habot egy szűrővel. — Jó  reggelt
— köszön és egykedvű arccal folytatja a munkáját.

János leül az asztal végén, kényelmes szürcsöléssel 
lehörpinti a kávéját, azután feltápászkodik, belekukkant a 
levesesfazékba, félrecsapja a sapkáját, kinyitja a fiókját, 
sorbarakja maga előtt a késeket, az egyiken végighúzza az 
u jjá t: brrr, de életlen! — az ujjak végigszaladnak a kés 
élén, János felhúzott szemöldökkel áll az asztal mellett. A  
kézilány hagymát hoz egy kosárban, a megtisztított fehér 
gombócok szertegurulnak az asztalon, János egyenként fogja 
el őket és hosszú késével apró kockákra metéli a csípős- 
szagú gömböcöket. Azután zsírt tesz egy kékmázú vaslá
bosba, majd amikor a zsír sercegni kezd, beledobja az 
összemetélt hagymát, fakanalat keres elő az egyik fiókból.

Begurul az ajtón a kövér szakácsné, akit itt egyszerűen 
csak Tömzsinek csúfolnak. Kontyos feje, mint zászló a  
templomtornyon, lengedez zsíros nyakán, előtte habfehér 
kötény imbolyog, néhány rozsdafolt terpeszkedik a vásznon,



kékcsíkos mosószoknya veri a bokáját, amely alatt komót- 
cipő súrolja a földet.

Tömzsi hadarva keveri a szavakat, a magyart és a 
horvátot, mert valahonnan a Szerémségből való. Két éve 
dolgozik az Asztóriában, vidám asszony, a munka lelke, 
ellenben a fiatalabb korosztályú másneműek réme. Ugyanis 
van benne valami a ragadozóból és a démonból proletár
kiadásban, szereti a fiatal húst, a lihegő csókokat és a lázas 
ölelést. A ráncok már behálózták feketén égő, hájbaburkolt 
szemét, de a lelke még fiatal. Az ilyenek sokáig vannak len
dületben szerelmi téren, de azután egyszerre összeroppan
nak és mint magukbaroskadt házicselédek, hurcolkodnak ki 
falura, megtakarított pénzükkel.

Tömzsi nagy testét meghazudtoló fürgeséggel száguld 
az asztalához, tesz-vesz, szalad, vágtat, ég a kezében a 
munka, parancsokat ad a kézilánynak. Közben nyílik az 
ajtó és bebukik rajta Szikár is, a hórihorgas főszakács.

— Agy isten — robban ki a szájából a köszönés — 
hol a mészáros?

A többiek halkan röhögnek: Miska alszik — mondja 
Ilka — az éccaka züllött valamelyik tyúknál, asztán most 
nem tud a lábára állni. . .  — csilingel az emberek nevetése, 
a kövér szakácsné szájvonala felfut a füléig, de Szikár 
méregbegurul és nagyokat káromkodik: Ki bontja fel a 
húsokat? Tán én állok majd megint neki? Egye meg a 
fene a fajzatját! Fizetik itt, azufán egykettőre elherdálja a 
pénzét a dögöknél és egyszerűen déüg alszik. Egyszer már 
rendet kell itt teremteni — gyorsan ömlik a szó Szikárból, 
de mint mindig, most is hamarosan lehűl benne a láng és 
maga siet a jégszekrényhez, hogy a fényesen csillogó, fagyos 
húsokat a mészáros asztalára sorakoztassa.

Rohan a munka a konyhában, a nagy meleg szótlan
ságra kényszeríti az embereket. János sietve dobálja a 
lábasokat, meglocsolja a sülteket és szalonnaszeleteket vág.

Szikár a húsokkal mérgelődik, Ilka zöldséget vág sze
letekre, mezitelen lába az asztal alsó deszkáján dobol, a



uap bekukkant a magas ablakon, az emberi vágyak ott 
csúcsosodnak ki, hogy lerázzák a délelőtti robotot, félnek 
a  déli „rumlitól“, János azon töri a fejét: jó volna éppen 
olyan tudatlannak lenni, mint ezek a többiek, akik boldo
gok, ha délután három órára kiszabadulnak ebből a tüzes 
börtönből,

A fényesre köszörült kés motorikusán zakatol a desz
kán és János tovább filozofál: huszonhároméves vagyok, 
tele lendülettel és egy kis műveltség is ragadt rám a könyv
tárnyi könyvből, amelyet gyerekkoromban kiolvastam. Milyen 
kár, hogy mostanában nem olvasok ! De nincs időm , , ,  Vagy 
van időm? Talán ig e n ,, .  Este fáradt vagyok, nagykeserve
sen felmászom a mennyekben lévő fülledt szobámba, lemo
som magamról az izzadtságot, kiszuszogom magam, arra 
gondolok, hogy van egy-két jó könyv a szekrényemben, de 
hamarosan elmegy a kedvem az o]vasástól, ledobom a fehér 
ruhákat, kirohanok az uccára. Teli tüdővel szívom le a fel
locsolt uccák párás levegőjét, nézem a nőket, akik magam
fajta beijedt fiatalemberek elolt úgyszólván elérhetetlen déli
bábként ímbolyognak és selyemharisnyás lábszárukon vidá
man villózik az uccai lámpák fénye. Minden buta ucca- 
seprőnek van nője, felesége vagy barátnője, én meg itt 
kuksolok egész nap és este, amikor — költőiesen szólva — 
megszólalnak a vágy hangjai, tátom a számat, a vérem vadul 
pezseg, a fene majd megesz és végül nagynéha veszek ma
gamnak annyi bátorságot, hogy leszólítsak egy rosszulöltözött 
varrólányt, vagy árúházi kiszolgálónőt,

Jánosban toporzékol az élet, ha ilyen dolgokra gon
dol és a kés bele-belekarmol a bőrébe: felszisszen, de a 
vére tovább piszkálja és lehetetlen lázzal vágyakozik meleg 
asszonyi ölelések után. Olyan anyás nőket szeret, akik dé
delgetik, a fejét az ölükbe rakhatja, megsimogatják a haját, 
amely kissé túlkorán ritkul, de a fürtök még selymes hullá
mokban omlanak le magas, ívelt homlokára,

A  meleg tűrhetetlen, az izzadtság csíp, a legyek zöngve 
mászkálnak a piszkos lámpán, megjönnek a pincérek is:



Egy zónát — kiált a a vörös Pali, aki pózos mozdu
lattal írja fel az összeget a blokkjára.

Tizenegy óra. Szikár bekukkant a konyhába a mé
szároskuckóból, a keze véres, mint egy gyilkosé, de a 
szemeiből bágyadt szelídség sugárzik. A káromkodás soha
sem jön a szivéből. Csupa póz, csupa felesleges sallang ez 
az ember, de nem lehet rá haragudni. Senkinek sem árt. 
Nincs benne szikrányi öntudat sem. A céhvér él benne: 
visszaadom amit kaptam inaskoromban A vér ereje azon
ban kissé megkopott benne, mint a legtöbb hasonló ember
ben és hiába próbál olyan szigorú lenni, mint amilyenek 
vele szemben voltak tanítómesterei, necn engedi ezt az 
evolúció törhetetlen erejű törvénye.

— A „szemet*szemért, fogat fogért“ belénknevelt mon
dásnak egyszer mégis csak le kell kopnia a lelkűnkről. Át 
kell ölelnünk embertársainkat — morfondíroz János, miköz
ben egy szitán mártást tör keresztül — és még erőszak 
árán is meg kell velük értetni, hogy van a földön jó is, 
hogy egyszer mérhetetlen összetartással a földön is lehet 
mennyországot teremteni, hogy nem szabad feneketlen gyű
lölettel tekinteni egymásra, hogy az életcél nem: dolgozni 
és enni. Vannak más, sokkal magasztosabb célok, amelyeket 
nem az anyaszent egyház kupolái alatt kell keresni, amelyek 
nem a véres csaták hősi halottainak utolsó leheletében 
virágzanak ki és amelyeket nem a tülekedés csalóka tük
rében pillanthatunk meg.

János puritán lélek és amíg így filozofál magában^ 
észreveszi, hogy a marhaszelet kissé túlerősen forr. Vizet 
önt a lábasba, egy ismert tangót fütyül, amit este a kávé
házban hallott.

Tömzsi ránevet: János magát mék nem szabad ábrán
dozni, magát még fiatal. Majd ha öregasszony lesz, mint a 
szakácsnéni, akkor szabad álmodni, ha nincs is feküdni.

— Jó  pofa maga, szakácsné — csap át János a boron- 
gósból a nevetősbe és megrántja Tömzsi blúzát. A szakácsné 
felemeli a kanalat, mintha ütni akarna, azután leesik a keze:



menj maga innen, nekem már öreg néni vagyok, neked kell 
lány, aki szereti ugrándozni, meg csókolni, meg flangálni a 
promenádba. — Hangosan nevet, Szikár előbukkan a hát
térből : Na mi az, ez a dog mészáros még mindig a vackán 
van? Eriggy fel hozzá te Ilka, aztán mond meg neki, ha 
én gyövök fel, lesz nemulass! De ne maradj ná*a sokáig! 
Rulad is könnyen lerántja a szoknyát. . .  — vaskosan nevet. 
Ilkának az arcába szalad a vér, a lány tömpe orra remeg, 
azután legyint: mit bánom én, akár rrit is beszéltek — 
majd kiszalad a konyhából.

A munka tovább folyik, az izzadságcsöppek sós párája 
körülöleli a faiakat, az asztal alól két sovány svábbogár 
szalad ki a tűzhely irányába, az óra tizenegyet üt, a sápadt 
felírónő vörös kendője belibeg az ajtón, Szikár előkerül a 
polcok mellől és leül az egyik asztalhoz, hogy összeállítsa 
az étlapot. Mérgesen rágja a ceruzáját, vastag vonalakkal 
betűzi rá a tiszta lapokra az irka-firkáját

Ilka beszalad a konyhába: a mészáros rosszul van, 
telerókázta az ágyat, fene tuggya, mit evett össze az éccaka, 
talán borral szíttá tele magát? Hentereg az ágyban, nem is 
ismer meg

Megélénkül a konyha, a szemek fénye színesebben ég, 
a szájak meggörbülnek, a szenzációéhes fejek összecsopor
tosulnak és a napi robotban elfásult emberek világszenzáció
ként tárgyalják a mészáros „szörnyű tragédiáját“.

Bekukkant az ajtón a gazda, keze Szikár felé lendül, 
aki odamegy hozzá és mindketten eltűnnek az ajtó mögött. 
János kidobálja a sülteket az asztalra, a lét liszttel sűríti, a 
szeme az összeugrott embereken legel : butaság az egész. 
Olyan nagy baj, ha valaki egyszer berúg ? Legalább elfelejti 
a sok rosszat, amelyen naponként átmegy — János régi 
szokásához híven dzsessz-taklust üt ki a fedőkön és a lába 
is szteppesen kopog a padlón.

A pecsenyék barnásán fénylenek a nagy deszkán és a 
zsírjuk forrón sistereg a tepsziben, János fokozza a mun
káját, mert közeledik a déli idő, künn a folyosón már gyű-



lekeznek a cselédlányok, meg házmesternék, akik haza
szállítják a négyszemélyre abonált két adagot és az uccáir 
bakájukkal kísérgettetik el magukat.

Szikár visszajön, végigtekint az ételeken, mint tábor
nok a katonáin a nagy mészárlás előtt.

Tömzsi kiszedi a pléheket a sütőből, felszeleteli a 
tésztát, egy dárab véget dob Bukinak, a topalábú tacsinak, 
amely fogatlan szájával ügyetlenül majszolja az égettcukros 
tésztát.

A Robot, mint egy feneketlen őrlőgép, elnyeli a kony
hát és a lendület a csúcs felé közeledik.

IV.

Az álom messze elkerüli Jánost, aki a színes ágyruhák 
között fetreng. Réges-régen lebukott már a nap a fátyolos 
nyári égről, az idő már éjfél felé jár, a háromemeletes 
épület csöndjét csak néha töri át a kávéházi dzsessz szin- 
kopás hanghulláma, A hangok neki-nekicsapódnak a csend
szikláknak, mint a tenger habjai a parti szirteknek és a csilla
gok, mint távoli város lámpásai, villognak a fekete égkárpiton.

János teste a forró éjszakában nem talál üdülést és 
az éjjeli szekrényre készített jeges limonádé — amelyet a 
maradék kompótlevelekből rögtönöztek a konyhában — 
sem hűti le a melegtől ragadós ágynemű között forgolódó 
testet.

— A négerek nyugodtan alszanak a legforróbb éjsza
kákon is — jut a fiú eszébe — igaz, hogy nekik nincse
nek olyan szerelmi gondjaik, mint nekem. Az ő szekszuális 
életük olyan, mint a rohanó folyó vize, amely tudomásul 
veszi, hogy neki a lejtő alja felé kell futnia és punktum, 
A négerek az ő primitív életkörülményeik között nem csi
nálnak maguknak szerelmi proplémákat. Jumbónak szerelmi 
ingerei támadnak, leteperi a fekete lányt a Niger folyó part- 
ján, ott ahol a cserjés átláthatatlan függönyt alkot és egy
szerű elintézést nyer az egész ügy. Vagy megházasodik a 
néger és azután még az ujja hegyét se mozdítja meg: dől-



gozzon az asszony! Mi européerek, mi kultúrlények, mi a  
civilizáció torzszülöttei, mi erőszakolt kínokat keresünk és 
találunk magunknak és ha az életünk túlságosan síma lefo
lyásúnak Ígérkezik, odaállítjuk magunk elé a konvenció 
aranyborjúját és földig görnyedünk a szent állat előtt. 
Pühh.. . pokoli hőség van — hosszú kortyok futnak le 
János torkán, a fullasztó hőség egy percre enged, de azután 
mégjobban fokozódik.

János felugrik az ágyon — hát ha nem lehet aludni, 
akkor olvasok. Lemászik a vaságyról, felkattantja a villanyt, 
odacsoszog a szekrényhez, benyúl az ingek és harisnyák 
közé. Könyvet vesz ki a fehérneműek összevisszaságából: 
Emberek a holdban. Welszet nagyon szereti. Még rendület
lenül hisz benDe. — Micsoda agy, micsoda fantázia! Az 
emberiség megmentője! Néha ugyan arra gondol, hogy 
Welsz sem tudja eloszlatni azt a sötétséget, amely az embe
rek agyát szorítja, de azután elhesegeti ezeket a gondolato
kat : Fáradt vagyok, nem akarok gondolkozni. . .  de nem 
is érdemes. Mindig csak valami kellemetlenségem szárma
zott abból, ha gondolkoztam A legutóbbi helyemen például 
azon törtem a fejemet, hogy milyen hatökör a direktor és 
úgy bánik az emberekkel, mintha aaok kevesebbel érnének 
nála. Mivel ennek az elgondolásomnak előtte is kifejezést 
adtam, repültem. — Jánosban van humorérzék és éppen ez 
érdekes benne, éppen ez teszi különössé: Melankólia és 
vidorság, költészet és sztepp, tudomány és nemtörődömség, 
szent áhitat és cinizmus találkoztak a fiú lelkében. Es ezek 
az elemek gyakran vívnak véres csatákat ott a szív alatt, 
míg végül is a letargia győz, ez a legkérlelhetetlenebb pro
letárellenség.

— Semmi célja az egész herce-hurcának — gondolja 
János — minek végig verklizni az egész életet ? Hogy eset
leg gyomorbajos főszakács legyek valamelyik vidéki kisvá
rosban, vagy hagyjam itt ezt a pályát és kezdjek úy életet. 
LJj é le te t ... az életet igazán nem lehet újra kezdeni. Ezt 
csak a regényírók találták ki, hogy valami vigaszt lopjanak



be a sötétben tapogatózok leikébe. Én, sajnos, már egészen 
tisztán látok.

János visszefekszík ay ágyb*, fellapozza a könyvet ott, 
ahol még otthon (két héttel ezelőtt) abbahagyta. A sorok 
elfutnak a szemei előtt, anélkül, hogy értene az olvasottak
ból valamit, a lámpa is vibrál: álmos lehetek — állapítja
— és csak a melegtől nem tudok elszunnyadni. Vagy ez 
csak ráfogás!

János elfojtott, forró férfiassága szeretne kiutat találni, 
de a gyávasága görcsösen belekapaszkodik a legelképesztőbb 
elutasító okokba is: Aludj, aludj, a lu d j!!!  — ordítja benne 
valami, de egy másik hang, mély basszus szólamban még 
vadabbul töri belülről a mellét: tépd szét a vágy láncait és 
tipord meg magad alatt a nőt!

A vágy fáj és János eszeveszetten fetreng a tü ze s  pár
nák között: H uh. . .  csak már reggel lenne. . .  de az se 
jó , . .  ilyen dögállapotban dolgozni ? . . .  lehetetlen . . .

Felkel, ismét felkattantja a villanyt, a kancsóból vizet 
önt a lavórba, ledobja magáról az izzadtságos inget. A hideg 
víz belemar a testébe: jaj de jooóó ! — és János azt hiszi, 
most könnyebb lesz.

Tényleg, most mintha hűvösebb lenne. Vagy ez csak 
néhány percig tart ? Könnyű szellő rázza nr g az udvarban 
az eperfa hatalmas lombjait, a léghullám betalál az ablakon 
is és János odaadja neki a testét: Fffffff. . .  . ez már leszi
— de azután a szellő továbbszalad és a meleg ismét meg
támadja a pórusokat.

Cir, cir, cir, cir — kacag valahol egy tücsök és a fiú 
kihajol az ablakon, hogy szembenézzen a végtelennek tetsző 
éjszakával.

Cir, cir, cir — most már a folyosón lévő falikút csap
jából kifolyó víz cincog.

— Ki járhat éjszaka a folyosón ? — a szemöldöke 
kérdő ívben szalad fel a homlokán. — Biztosan valamelyik 
pikkolónak nem készítettek fce nappal vizet és megszomjazott. 
Kinézek a folyosóra.



A zárban halkan csattan a vasnyelv, kitárul a barna 
a jtó, János ing nélkül, alsónadrágban megy ki a hosszú, 
sötét folyosóra: ki van ott? — csattan fel a hangja, de nem 
kap azonnal választ: te vagy az Feri? Mintha motosz
kálna ott valami fehérség - . .  valami hang is hallatszik, vagy 
hallucináció az egész ? N em ! — Ki az olt ?

— Én vagyok. . .  Manci — szólal meg az árny és 
közelebb jön : Jesszus Mária, maga csak így van félmezte
lenül ? — Szégyenpír azonban nincs Mancinak az ajtón 
keresztül kiszűrődő fénnyel megvilágított arcán: Valahol 
elromlott a vízvezeték és most csak itt folyik a víz. Muszáj 
volt ide jönnöm a kancsóval.

János közelebb megy a lányhoz: Nem baj — a lé’eg- 
zete elfullad, vad vágy vár benne robbanásra — nem b a j! A 
lány is liheg. Olyan furcsa az egész, vá atlan. A másik pil
lanatban János elkapja a lány kezét, magáhozrántja a köny- 
üyűruhás testet: nee . . . akarlak! — a hangok lázasan vib
rálnak a beszorult levegőben, a két test még birkózik egy 
pillanatig, azután a fiú kerekedik felül, húzza, vonszolja a 
lánvt az ajtó felé: Ja j meglát valaki — sziszegi a lány 
utolsó mentsvárként, körülnéz, de ő is fogja a f.ú kezeit.

Benn vannak a szobában. Csattan a zár. Nyikorog az 
ágy: drágám, olyan régen vágyakozom utánad — János 
őszintén beszél, nem érdekelte ugyan különösképen, de már 
régen vágyakozott a lány üde teste után.

— Én nekem mindjárt meg etszettél — suttogja a lány 
— csak nem akartam u ánad tolakodni. . .  édes! . .  .

A szavakat felváltja a feneketlen csend és csak két 
vonagló test bágyadt ölelése ad értelmet az életnek.

*

A kapucinusok tornyán kettőt üt az óra. Manci felül 
az ágyban, meztelen testén végigsimít a kezével, Jánost nézi. 
Megsimögatja a haját, azután vigyázó mozdulatokkal felkel 
az ágyból, magárakapja az ingét és a ruháját, lábujjhegyen 
pipískedve lopódzik ki a sötétbe merült szobából. Az ajtót



is halkan nyitja ki, nehogy a „drága1* felébredjen. Nem saj
nálja a történteket, régen kihalt belőle az álszemérenu 
Szegény lány, akinek nincs egyebe csak a becsülete, de 
szentül meg van győződve arról, hogy a becsület és szere
lem egy úton járnak . . .  talán igaza van ?

V.

Az uszodában János szűk, sötét kabint kap, úgy hogy 
alig tud benne mozogni. Pillanatok alatt lerántja magáról az 
átizzadt ruhadarabokat, felköti az úszónadrágot és már is 
ott áll a kosár szélén, a lötyögő hullámok felett.

A sok ember egy kissé idegesíti, de hamarosan meg
szokja a lökdösést és miután kipróbálta, hogy a víz nem 
túlságosan hideg-e, lassan leereszkedik a síkos, moszatos 
lépcsőn.

Brrrr — sziszeg a fogai között, de a nagy hőségben 
hamarosan megszokja a vizet és vékony karjai gyorsan 
szelik a fodrokat. — No itt nem lehet valami kényelmesen 
úszkálni — állapítja meg — kinézek a szabadba

János hatalmas fejessel merül el a szabad vízben é& 
bugyborékolva viteti magát az üdítő hullámokkal. Éhes pil
lantásokat vet a merészvonalú fürdőruhák felé: micsoda jó 
nők vannak ebben a városban ! -  mondja ki a szentenciát, 
mint mindazok, akik új városban, új nőket látnak.

— Eh, fütyülök a nőkre — hosszú vízsugarat fröcsköl 
ki a szájából — mi a fenének kellenek nekem? Marha 
vagyok! Nemrégiben még azon ettem magam, hogy valami 
jó, anyás nő kellene és most itt van . . . Manci nagyszerű 
nő . . .  dédelget és izgató . . . őszinte és salaktalan . . .  teljesen 
kielégít, ha nem is szellemileg, de testileg és most ez a fő. 
Kellenek nekem más nők? Ifjúkori paralizisben szenvedek l 
— János mérgesen vagdalja a vizet, majd kimászik a lép
csőn. Körülnéz, meglepetten felkiált: Jééé . . .  ez a F e r i . .  * 
te F e r i. .  i . .  i . .  i i i !

Egy fekete fej merül ki a vízből, két szem csillog bután 
a csurgó vízpatakok alatt: Szervusz Já n o s ! Tyü a mindenig



hogy hol kell nekünk találkoznunk ? !  — János beleveti 
magát a vízbe és elfogja az ár ellen kapaszkodót. — Hát 
te hogyan kerülsz ide? — Mit csinálsz itt? — A kérdések 
egymást zavarják és a két fiú vizes kézszorítással éviekéi a 
fapart felé.

Feri gyors, ideges lihegéssel, az úszástól fáradtan el
meséli, hogy egy dzsesszben fújja a pisztont. Három nap óta 
itt játszik a City kávéházban: Gyere egyszer el hozzám 
Jancsikám, nagyszerű lesz. — János alig jut szóhoz, de 
végül is kiböki, hogy ő meg két hete van itt az Asztóriában, 
kevés a szabad ideje, este, rumli után azonban ráér: Jó  
majd holnap felkereslek, hol laksz ?

— A City mellett, abban a keskeny, rózsaszínűre 
mázolt házban. Bejössz a kapun, mindjárt balra ott találod 
az ajtót. Külön bejárat, klassz — a kezével is mutatja — 
nem tudsz valami jó nőt ?

— Ereggy a fenébe a jó nőkkel — szégyenkezik János 
és Mancira gondol — neked mindig jó nők kellenek, még 
be sem melegedtél itt. Mikor én ide kerültem, egy hétig azt 
sem tudtam, hogy fiú, vagy lány vagyok.

— Naaa, talán szüzességi fogadalmat tettél vagy a 
szakácsok valamelyik papi rendbe tartoznak? — Feri röhög, 
hogy széles vállai remegnek — phű micsoda hecceket fogunk 
itt csinálni. Lesz nő, amennyit akarsz. . .

— Hát akkor meg, mit kérdezed tőlem, hogy tudok-e 
valami jó nőt? Ugratni akarsz?

— Ereggy a francba — Feri grimaszt vág — csak 
vicceltem, fogadjunk, öt perc múlva tuti nőket kapok horogra ! 
— Kihivóan néz Jánosra.

— Tőlem akár a fél várost meghódíthatod — megrán
dul a válla.

— Na, ne add a bankot, úgy tudom, te sem vagy 
tagja a szűz fiúk klubjának. Emlékszel, amelyet öt év előtt 
Seregi alakított meg. Téged már akkor sem akartak bevenni, 
pedig. . .  engem meg bevettek tagnak a m arhák. . .  — Feri 
szemét elfutja a könny a nagy nevetéstől.



Jánosnak is nevetnie kell. ha eszébe jutnak a régi 
idők: Na azok voltak azután a szép napok. Úgy néztek 
rátok az emberek, mint valami csudára . .  . engem nem akar
tatok bevenni a klubba . . .  életemben nem nevettem olyan 
pom pásat. .

— Fiam, a nevetésből, meg az emlékek előkotorászá 
sából nem lehet megélni, lássunk kenyér után — a kenyér 
alatt a fekete fiú természetesen a nőket érti és vizsga sze
mei már is körülfutnak a fürdőben: Te az elég jóvágású 
nő, valami hivatalnokféle lehet. . .  mi ? . . .  nem eseted? Te, 
én bevágódok ott, azután majd odahívlak, biztosan akad 
egy-két barátnő . .  .

— Kellenek a fenének — legyint János, de Feri már 
el is kacsázik a parton fekvő nő felé.

János erősen szégyeli magát, részben azért, hogy ilyen 
ismerősre akadt, akinek minden gondja a Nő, részben meg 
valami megmagyarázhatatlan erő varázsolta ki a pírt az 
arcára. Odamegy a büfféhez, ahol egy sánta gye ek ajánlja 
a sonkászsemlyéket és sört.

Adj egy zsömlét, öcskös — keze a kis csomag felé 
nyúl és a másik percben már beleharap a részekre osztott 
császárzsemlébe. Nem éhes - furcsa is lenne — inkább 
unalomból és megszokásból falatozik.

— Itt a szökevény — valaki a vállára teszi a kezét. 
Feri áll mögötte a karcsú vörösszőkével, aki az előbb még 
a parton hevert, de Feri — tudj’ isten mimódon — vala
hogyan megismerkedett vele és elhozta:

Doktor Stern — mutatja be Jánost a barátja. A  fiú 
megijed: Hogyan kerül ide a doktori titulus? — Feri kissé 
hátba böki — hebeg valami érthetetlent:. . .  vagyok . . .

A lány már nem is figyel rá, belekapaszkodik Feribe 
és a csibész nem is tiltakozik az új ismeretség ilyen folyta
tása ellen: gyerünk csónakázni — kissé rekedten cseng a 
nő hangja, úrilány, de túlszabados, szőkésvörös haj, szétkú- 
szálva, nem visel fürdősapkát, mintha a pompás hajkoroná
val akarná szédíteni a férfiakat. Bizalmaskodva hajol oda



Ferihez, súg neki valamit, azután belekapaszkodik Jánosba 
is, húzza.

— Nekem már nincs sok időm — hebegi az ijedt 
János — legfeljebb még egy órám . . ,

, . .  annyi éppen elég is a csónakázásból — int a lány 
és a kissé még szabadkozó fiút húzzák a csónakkikötő felé: 
ugyan doktó- úr, ne búzássá m a g á t,.,

Jánosnak furcsa a „doktor“ megszólítás, de mindjárt 
megsejti, hogy itt Feri turpisága játszik főszerepet. Eleinte 
körülnéz, ha a lány doktornak szólítja, de később megszokja 
és csak az arcán égő piros folt mutatja a kényelmetlen
érzést, amely azonban lassanként elkopik.

— Itt van a Tini — a vöröshajú odaránt egy másik 
lányt, akit eddig nem vettek észre, mert a csónakkikötő
mellett ült egy pádon és egy könyv mögött bújt meg az
arca: Doktor Stern, doktor Kállay — mutatja be a fiúkat 
a vörös, a barátnőjének, aki ijedt, tágranyílt szemeivel pil
lanatokig bámulja a jö/evényeket és nem jut szóhoz.

— Ugyan ne vágj már olyan ijedt pofát — mordul rá 
a vörös — nem emberevők ezek . . .  no te éppen a Stern 
doktorhoz illesz . . .  az is megijedt az előbb, amikor a . . . 
a . . .  hogy is . . .  ja a Kállay doktor bemutatott neki. .  . 
Kállayt ugyanis már régebben ismerem — hazudik a vörös 
— tudod tavaly Riminiben . . .

Tini a nagy fekete szemeivel félősen néz Jánosra, aki 
nem tudja mit mondjon: pompás a víz — kezdi valami köz
hellyel ~  de pirul és szótlanul mennek a csónakok felé.

A  vörös viháncol: ajjaí, ilyen kis csónakokban legfel
jebb ketten férünk el, ti szendék, menjetek külön.

— Jó  lesz — szól bele Feri — egész bátran elmehet 
csónakázni a barátommal — xánevet a kis barnára — na
gyon illemtudó gyerek.

— Nekem egész mindegy, hogy a maga barátja illem- 
tudó-e, vagy sem — mondja Tini — én mindenesetre illem
tudó vagyok — azután elszégyeli magát, hogy ilyen buta
ságot mondott és bemászik a kékcsíkos, bilfegő csónakba.



Eloldják a láncot, a faalkotmány kicsúszik a kikötőből 
a szabad vízre.

A fiú evez és szótlan, a lány még mindig a könyvét 
szorongatja: mit olvas ? — rebben fel János szeme . . .

A lány idegszálain végigszaladnak a szavak, nem szól 
semmit, csak odafordítja a könyv fedelét János felé: Bar- 
büsz: Pokol.

— Te jó isten, maga Barbűszt olvas — felébred a 
fiúban a lelkesedés — ne haragudjon, de ezt nem néztem 
ki magából, eh — mérgesen legyint — a Poklot két szem
pontból is lehet olvasni, pornográfia, frivol vágyak ébresz
tése . . .

— Nem — a* lány arca vérpiros — maga téved, Bar- 
büszt csak egyféleképpen lehet olvasni. Szárazon tudomá
nyos ítélkezéssel kell olvasni a könyveket. Nem mondom, 
van úgy néha, hogy minden hülyeségeket összeolvasok. Ha 
ideges vagyok. Itt azonban nyugalom van, napsütés, hideg 
víz, sport. . .  itt nem kellenek a ponyvák. Mondja Jancsi, 
maga mit szokott olvasn;, biztosan sportregényeket, vagy 
Schnitzlert, Bettauert, esetleg Dzsek London". . .

— Részben el alálta — most már János arca felvidult 
és a szíve körül valami banális melegség terjed el, felszívó
dik az ereibe, befurakszik az agyába, bizsergést okoz, kel
lemes érzéseket — Londont szeretem, dús fantázia, valahogy 
közel áll a gondolkozásomhoz, de Betteauert, Schnitzlert 
nem bírom. Hogy miért, arról falán órákat tudnék beszélni, 
de most itt a csónakban nem akarom magát ilyesmivel 
untatni. . .

— Dehogy úntat! — vág a szavába a lány és rózsa- 
piros arcán az öröm játszik tavaszi játékot — nagyon sze
retek könyvekről beszélni. . .  egyedüli barátaim a könyvek...

— No és a fiúk? — Jánosban ébredez a szurkálási 
szellem — azok nullák.

— A fiúk? — a lány elfordítja a fejét és tekintete az 
elfutó parton siklik tova — a fiúk? — ismételi — pilla
natnyi ep izódok ... Nekem nem udvarolnak, engem a fiúk



nem szeretnek, azok közé a nők közé tartozom, akik kívül 
állanak a bűvkörön. Hogy miért nem szeretnek a férfiak ?
— János közbe akar vágni, de a lány kézmozdt^ata elhall
gattatja. — Magam sem tudom mi ennek az oka. Talán 
mert az úgynevezett „nehéz esetek“ közé számítanak. Azt 
mondják, a nő maradjon a főzőkanálnál, én pedig elvi ellen
sége vagyok a főzőkanálnak. Semmi szükségem a főző
kanálra, annyit keresek, hogy eltarthassam magam és fütyü
lök a konvenciókra.

János fokozódó bámulattal nézi a kipirosodott lányt
— Tini, maga egy nagyszerű lány, ennyit igazán nem néz
tem ki magából.

— Dehogy vagyok én nagyszerű lány — ember 
vagyok, dolgozó ember és semmi több. A  szerelmi problé
mák eddigi életemben nagyon kevés szerepet játszottak, 
nem mondom, hogy sohasem voltam szerelmes, hazudnék. 
Ezek az érzések azonban eltűntek minden nyom nélkül. Az 
olvasás az embert gondolkozásra kényszeríti és így az élet
től nem várok sokat, talán a boldogságomat sem találom 
m eg. . .  ki tudja? . . .  — a lányból árad a szó, szinte meg
érzi, hogy János a hű barát, akire élete kincsét is rábízhatja.

— Igazán felesleges, hogy magát ilyesmivel mulattassam
—  mélyet lélegzik Tini de valahogy kikívánkozott belő
lem. Annyi baja, gondja van az embernek. Az iroda, a 
család, az ucca, mind-mind egy valóságos harctér. Küzdenie 
kell az embernek a megszokás, a konvenciók, a banálitás 
ellen és bizony a csatában a legtöbbször az ember marad 
alul

— Teljesen igazat adok magának — János szégyeli, 
hogy doktornak adta ki magát — higyje el az én életem 
sem nyugszik biztos alapokon, de a reményt nem vesztem 
el egykönnyen. Talán egyszer minden jobb lesz. Minden
esetre én küzdők a boldogulásomért, amennyire tőlem telik.

— Maguk férfiak valamivel könnyebben beszélhetnek
— a lány ránéz ez érdeklődő arcú Jánosra — magukat az 
élet vaskapcsai, mintha árnyalattal kevésbé szorongatnák...



— Nincs egészen igaza — Jánosnak vitatkozó kedve 
támad — mert ez a beállítás csak akkor igazságos, ha a 
polgári állapotokat tekintjük alapnak. Azonban nekünk le 
kell mennünk a társadalom legmélyebben fekvő rétegéig, 
mint valami archeológus a föld gyomrába. Nézze a prole^á - 
tömegeket, a munkanélküliek milliói*. Itt a férfi és a nő 
közötti minden különbség elenyészik. A nyomor, nálunk 
európaiaknál, eltűnteti a nemek közötti válaszfalat. Ez persze 
nem ált az úgynevezett barbárabb keleti népcsoportokra.

— Igaza van — mondja a lány elismerően — én ed
dig nem igen foglalkoztam társadalmi problémákkal. Mind
össze tizenkilencéves vagyok és alig-alig szabadultam ki a 
család minden egyéniséget elkoptató járma alól Nagyon 
kicsi az ismeretem ilyen téren, meg nem is juthatok jó 
könyvekhez. Pedig nagyon érdekelnek ezek a problémák.

János csak most veszi jobban szemügyre a lányt, ki
bontakoznak előtte kontúrjai, a sötétkék fürdőruha lágy 
vonalakkal omlik el a fiús alakon. A nyak két idegcsomója 
merészen ugrik ki, amikor Tini oldalt fordítja a fejét. F é
nyes, barna hajának néhány fűrije kikandikál a vékony 
gummi-sapka alól. János szemsugarai gyönyörűséggel cirógat
ják a barnára égett bőrt: Ejnye, de elmúlt az idő — ide- 
látszik a kapucinusok órájának a számlapja. — Fél óra 
múlva fontos dolgom van

— Mi dolga lehet magának ? — a lány kérdő tekin
tetet vet a fiúra — mivel foglalkozik különben? Annyit 
tudok, hogy doktor, de más semmit. Beszéljen m agáról. .  .

János idegesen fészkelődik: Nem régen vagyok itt, 
egy magánhivatalban doldozom — dadog — délelőtt van 
hivatal, kettőig, de ma délután véletlenül valami fontos 
munkám akad t. . sietnem kell — az arca lángragyullad, 
szeretne elsülyedni, ezt meg is tehetné, mert víz van alatta* 
de az gyávaság. . .  és butaság is lenne . . .  ilyen marhaság 
m iatt. . .  fene egye meg azt a féleszű Kállayt. . ,

Mintha a lány gondolatát telepátikus megérzések irá
nyítanák : Hol vannak Babáék ? — körülnéz, jobbtenyerét



ellenzőként rakja a szemei elé — nem látom őket sehol. . .  
talán az a kis pont a csónakjuk ?

A part felé eveznek, az apró vízhullámok gyorsan fut
nak el mellettük, a barna lapátok meg-megmerülnek, a nap* 
fény szembontóan vilió zik a ringó víztükrön. Tini elnéz a 
túlsó part felé, János a céltalan tekintet fonalait kutatja: 
mikor láthatom legközelebb?

— Olyan fontos az magának? — incselkedik a lány, 
akiben az Ember nem tudta egészen legyőzői a Nőt.

— Igen, fontos, kell! — vad akarások lendülnek ki a 
fiú léleksziklái mögül, viharos lázadások serkentik tettre a 
vérét: igen, akarom! — ismételi.

— Majd izenek magának, mi is a címe?
— Az Asztóriában lakom — János összeszoiítja a 

fogait, hogy a hazugság koloncai a szájában maradjanak.
— Ej ha, de jól megy magának, szállodában lakik?
— Olcsó szoba, a második emeleten — János kissé 

belejön a hazudozásba — keresek majd valami albérleti 
szobát magamnak.

A csónak felkunkorodó orra beleütközik a kikötő fa
peremébe. János feláll, felsegíti Tinit: Ju j! de billeg ez a 
csónak, majdnem belepottyantam a vízbe. János ujjai erősen 
tartják a lány kezét, mintha sohasem akarnák elengedni: 
Manci keze izzadni szokott ilyen melegben; Tini keze kel
lemesen hűvös, az ujjai manikürözöttek, de a körmökön 
nincsen lakk. Az egész lány közvetlenül kellemes, szerény, 
okos, de nem raffináltan céltudatos, mint a legtöbb nem
belije. János nagyon jól érzi magát a társaságában: Csóko
lom a kezét — azonban nem csókol neki kezet, soha sen
kinek sem szokott kezetcsókolni, de Tini ezt nem is kíván
hatja, nem olyan lánynak néz ki. Hogyan barátkozhat azzal 
a vörössel? Tini mintha érezné a fel nem adott kérdést: 
Hol lehet ez a Baba olyan sokáig? . . .  Különben nem fon
tos, igazán olyan ritkán jövök össze v ele . . .  egy házban 
lakunk, de más a felfogásunk, más a társaságunk, . ,  isten 
vele Jan c si, . .  majd értesíteni fogom . . .  nagyon elfoglalt nő



vagyok . . bankban dolgozom..  . van egy-két szabad 
délutánom . . .  majd értesítem. . .

A két kéz, a forró és a hűvös, végigsiklanak egymá
son, elválnak. A karcsú lány eltűnik a női kabinok felé, 
János egyhelyben áll és még sokáig néz Tini után, akkor 
is, amikor annak már csak a különös, bódító testszaga vib
rál a levegőben.

V.

A konyhában sisteregve énekel a zsír és János szédül
ten dobja bele a hagymát* Két nap óta nincsen nyugta, foly
ton Tinire gondol és pezsgő vére türelmetlenül ostromolja a 
szívét.

Tegnap este Manci ismét bejött hozzá. Sötét volt és a 
fiú úgy érezte, hogy Tini teste tapad a bőréhez. Remegett 
az izgalomtól és olyan szédülést érzett, amilyent eddig még 
sohasem.

Mancim — mondta lihegve a lánynak és úgy érezte, 
hogy a szerelmi lázban fékeveszett nő primitív szerelme, már 
csak rövid időre tudják felcsigázni a vágyait.

Ma nálad maradok reggelig, — Manci * oha ki nem hülő 
vággyal ölelte át — a mosóné hazament lányához és egyedül 
vagyok a szobámban. Senki sem tudja, hogy mikor megyek 
haza.

János megijedt: Ne, édesem — olyan dög vagyok, szé
dülök, ma ne, menj fiam szépen aludni — fel akar kelni 
az ágyból, de Manci görcsösen húzza magához a vállait: Ne, 
ne küldj el Jancsi, ma itt maradok, mintha a feleséged len
nék, egy egész éjszaka, Beléd őrülök!

A lány feltüzesített vággyal ölelte át Jánost, aki tehe
tetlennek érezte magát a harapó csókok alatt — neee, nem 
bírom, beteg vagyok, éd es.. .

A  hang elhalt a szobában és csak két test vad csatája 
zengte a természet örök törvényeit.

Ján osiak  mindez eszébejut most, de az égett hagyma 
szaga életre ébreszti: a kutyafáját ennek a világnak — az-



titán körülnéz, hogy nem figyel-e oda valaki. Mindenki a 
m a g a  dolgával foglalatoskodik* János az égett hagymát bele
kaparja a tűzbe.

T ini.. Tini . Tini. . . ezt a nevet muzsikálják az össze
ütköző lábasok, a forrásban lévő víz, a guruló gyúrórúd, 
a  szisszenő kés, a tűzhely méhében duruzsoló tűz.

Tini alakja merül elő az élénkzöld spenótból, a fényes 
borjúsült tükréből és a sötéten tátongó sütő hátteréből

Az égre felhők futnak fel, rekkenő a hőség, a sváb
bogarak élénk táncot járnak a farakások körű1, a tűzhely 
környéke valóságos pokol, az ingek undokán tapadnak a 
mellekhez és a lábszárakról viszkettetö ízzadtságcsöppek 
szaladnak le a posztócipőkbe« János az ónban most nem a 
földön jár, nem érdekli a meleg, az izzadtság, a svábboga
rak cirpelése, a falióra tiktakkolása, a forrásban lévő leves 
dalolása, a sápadt felirónő sopánkodása. Szikár zsörtőlődése 
és Tömzsi kanavászszoknyája. Képzelete messze jár, túl a 
falakon, maga sem tudja merre. Tinit, csak — Tinit akarja 
látni, ha csak egy pillanatra is. A legreálisabban zúgó élet 
közepén tele van ez a fiú romantikával, vad elkeseredéssel, 
a  tehetetlenség borzalmas elképzeléseivel: Talán soha többet 
nem találkozhatom Tinivel. És mit mondok neki, ha valahol 
mégis találkozom vele ? Még mindig doktor Stem legyek? 
Utálatos szerep.! Éppen elég volt belőle. Csak meg tudnék 
valahogyan, minden zökkenő nélkül szadadulni a másik 
énemtől, amelyet az a félnadrág Kállai mázolt ráml — J á 
nosban a düh csirái bújnak elő, de a munka realitása csak
hamar visszazökkenti a kerékvágásba.

A konyhában élénkül az élet. Künn a folyosón nagy 
a forgalom. A szállodához épített mozinak is innen nyílik a 
bejárata és délelőttönként a pénztárablak előtt sorfalat álla
nak az emberek jegyért, ha jobban bereklámózott film fut 
a  vásznon.

Jánosnak a legkedvesebb szórakozása, ha végigmust
rálja, analizálja a jegyért siető, tülekedő embereket: Ez 
valószínűleg a mamájától kunyerálta ki a jegy árát. Az a



nagybajúszú, valami sertéskereskedő, az nem ül a „zenepá
holyban“, az a legdrágább jegyet veszi meg magának. Ez a 
töpörödött nénike fiatalságának emlékeit keresi a fehér le
pedőn. . . .

Az ott. . . .  — Jánosban elhül a vér, az arca halott
halvány : T ini. . .

Tini tényleg ott siet el a nagy, kitárt konyhaajtó előtt, 
félpillantást vet a falakon felaggatott lábasokra, azután eltű
nik a pénztár irányában: János levegő után kapkod, a kés 
meredten áll a kezében: Vájjon meglátott-e ? Nem h'szem, 
de mégis. . .  Az is lehet, hogy nem ismert fel ebben a febér 
sapkában. — A lélegzete bizonytalan, a szive lüktet, mint 
egy század katona szürke trappolása: Nem akarom, hogy
megismerjen, mindjárt jön visszafelé — A fiú ijedten
körü’pislog, elsiet a jégszekrény elé, hogy megvárja, amig 
Tini visszamegy az uccára.

— Nem látta a tejfölt? — kérdi Ilkától és úgy teszf 
mintha a jegesben kotorászna.

— Ott van maga előtt — nevet a lány — majdnem 
beleér az orra . • .  János hebeg valamit, azután azt gondolja, 
h^gy Tini már biztosan kiment az uccára, V sszatér a kony
hába, begyulladt tekintetet vet az ajtó fe é. Később mégis 
belefog a munkába, lekapja a nagy fazekat a tűzhelyről, 
leszűri az aranyosan sárgáló levest, a zöldségeket aprórá 
vagdalja. A cselédlányok — mintha a napok összefolynának 
— ismét ott kígyóznak a folyosón.

Valaki bejön a konyhába, idegen: Stern János urat 
keresem — egy borítékot szorongat a kezében.

En vagyok — mondja János és keze idegesen nyúl a 
levél után: feltépi, szemei villámgyorsan futnak el a sorok 
felelt ? Borzasztó I a szive felugrik a nyakába, a szeme 
zöld fényben ég, a lábai remegnek, azután valaki forróság, 
nem olyan, mint amilyent a nap küld be az ablakpn, kú
szik szét a testében. Kétszer olvassa el a levelet, de a  
nyomás, ott a szive tájékán, nem enged:

— Kedves „doktor“ úr!



Mindent tudok, bővebbet este fél tízkor a City kávé- 
házban. Ha nem akar bejönni« akkor tíz órakor a kávéház 
előtt.

Jánrsban kivirágzik a vidámság, Tini illata megremeg
teti az orrc’m páját: Honnan tudja ? . . .  megismert ? . . .  lehe
tetlen ! . . .  milyen hü ye vagyok . . .  mi az hogy hülye . .  . 
tetőtől talpig agyalágyu't! ! ! — János majdnem kiabál és a 
folyosón sorakozó cselédlányok ijedt pillantásokat küldenek 
feléje.

Igen, elmegyek a Citybe — lelkendezik János — de 
miért írta, hogy „ha nem akar odajönni* ? Valami oka lehet 
erre. Mit bánom én! Férfi vagyok! Élek! Szeretem Tinit! 
Drága anggyalkám ! Megbolondultam ? !

— Ilk a ! ! !  — kiált rá a kézilányra, aki majdnem el
ejti a paradicsomos üveget — akar nekem egy nagy szives- 
séget tenni ? Megfizetem! Délután vasalja ki a fekete nad
rágom . . .

— Ugyan — szégyenkezik a lány — csak nem fogadok 
el magától pénzt. . .

— Micsoda beszéd ez ? A munkát meg kell fizetni. 
Itt nem lehet szivességesdit játszani. . .

— Ha tudná, hogy milyen szívesen csinálok magának 
akármit i s . . .

— Most ne vicceljen Ilka, az életemről van s z ó . . .
— Talán csak nem beteg ? — a lány tömpe orra mellől 

ijedt szemek tekintenek rá.
— De igen, beteg vagyok — örömkönnyek csillannak 

meg János szeme szögletében — beteg vagyok, halálosan 
beteg. , .

— No akkor nem kiabálna ilyen jókedvűen. .  .
— Mondja Ilka, van magának szeretője ? — János 

féktelen.
— Ugyan menjen már . . .  nincs énekem senkim , .  • nem 

érek én rá — a tömpeorrú arcát belepi a vér szine.
— Mit szégyeli magát 7 Szeretni igazán nem szégyen, 

legfeljebb néha kellemetlen. No, nem mindig. . .



János a fogafehérjé* mutogatja, a lány érzékisége 
rásugárzik a testére, máskor talán, amikor már únja Manci 
testének lángoló tapadását, talán szívesebben venné a pa
rasztlány egyszerű, szuszogó ölelését. De most, mcst, amikor 
minden idegszála Tinikez fűzi, ahoz a drága emberhez, 
pompás nőhöz, ragyogó élettárshoz. . .  Igen, élettárshoz,, 
ez a legjobb maghatározás, legalább is János szerint. Élet- 
társ, ehhez a szóhoz szorosan hozzátartozik egy másik — a 
házasság. János szemöldöke felrándul, a ráncok összecső
dülnek a homlokán: Házasság — hétszázdináros fizetés, 
ellátással — lebukik a feje a mellérJ : Minden h iá b a ...  
lehetetlen — mormog a magában.. .

Mehet az ebéd — szakítja meg a konyha egyhangú 
zenéjét Szikár. A kések megcsendülnek, a sültek nagyot 
koppannak az asztalon, zörögnek a bádog ételhordók, a 
lányok raj vonala megindul a tálaló felé.

Tömzsi katonás sorba állítja a gyümölcsös tányérokat, 
a kézilány tekintete mélyen beszívja János alakjá', a főze
lékek hangosan pöfékelnek a tűzhelyen.

János zavarodott, mindent fordítva csinál. Házasság — 
hétszáz dinár: — ez jár állandóan az eszében. Ezt zörgik 
a tányérok, ezt a kések, ezt ciripelik most a döngő legyek, 
ezt zakatolja az érverése: Legjobb volna meghalni! — fel
sóhajt, megragadja az egyik csillogóélű kést és mérgesen 
belevág az egyik borjúsültbe . . .

VI.

Az öttagú szálonzenekar Grieg: Szolveig dalát játssza. 
A hangok keiesztülszűrődnek a kerthelyiség fáinak az ágai 
között, megmozgatják a leveleket, mint az esti szellő, amely 
kellemesen borzongatja meg a kivágott ruhákba bújtatott 
női vállakat, meglengeti a könnyű nyári nyakkendőket és 
végigszalad a ruhák alatt, átöleli a meleg combokat, a cson
tosra fogyasztott csípőket, a kerek medencét, a merevre 
erőszakolt női kebleket és a férfiak boltos mellét. A pincé
rek, mint fehér csónakok úszkálnak az asztalok között,



amelyeken tarka ernyők feszülnek. Színes, könny űr uhás 
tömeg tölti meg a helyiséget, a zaj, amelyből ki-kiviüan 
egy-egy hangosabb szó, beleolvad a fülbemászó, az észak 
hideg misztikumával átitatott zenébe.

Az asztalokon hosszúnyakú poharak ágaskodnak, a 
limonádét szalmaszálakon szívják fel a cserepes szájak, az 
emberek a vacsora utáni emésztés lustaságával terpeszked
nek el a lécszékeken, az asszonyok hajából áradó parfőm- 
illat elkeveredik a virágok bódító szagával, fenn ezernyi 
csillag küzd a lámpák fényével, lenn villogófényű harisnyák 
kápráztatják a hímszemeket, a kávéházi teremből billiárd- 
golyók csattogása hallatszik, a söntésben fehérkötényes bácsi 
loccsantja az öblös poharakba a habzó sört, a prímhegedüs 
ütemesen rángatja a vonóját és lakkcipőjével üti a taktust, 
a lelkek belemerülnek a zenébe és a limonádék jeges bor- 
zongatással c úsznak le a száraz torkokon

A bejárat fehérre mázolt szárnyain félénken bújnak 
meg az aranycirádák és a mesterkélten klasszikus kávéházi 
bútordarabok restelkedve pillantanak ki a zúgó vendég
seregre. Az aranycirádák mellől bújik ki János. Tétovázva 
néz körül, kezeit a szemei elé rakja, mert a hirtelen felvil
lanó erős fény megkáprá^tatja. Fekete zakója élesen válik 
el a fehér háttértől és nadrágjának az éle peckes gőggel 
remeg a lábszárán.

János fején nincsen kalap, ezüstcsíkos nyakkendője 
kellemes folytatása a hófehér, nyakpréselő gallérnak: Milyen 
butaság ilyenkor gallért viselni! — de azért mégis felvette, 
mert nincs tisztában azzal, hogy lehet-e ilyen helyen nyáron 
apacsgallérral megjelenni.

A zene sirámai elérkeznek Jánoshoz, a fiú megremeg, 
issza a hangokat, de mindjárt visszazökken a realitásba és 
vizsgáló szemekkel nézi a férfiakat, vájjon akadnak* e itt 
apacsgallérosok:

Bosszús, amikor felfedez több apacsgalléros férfit is — 
most már egészen mindegy!



Végigmegy az asztalok között — m'ndjárt fél tíz — 
izgatottan néz körü l: hol ülnek Tiniék ?

Megbotlik egy széklábban. Leül: Egy sört! — vágja 
oda a rárohanó pincérnek.

Cipői belefúródnak a homokba, ideges várakozással 
hordozza körül a tekintetét a sokaságon: Nem jön, bizto
san nem jön e l ! — valami felsír benne — no és ha itt 
lesz, mit tudom én, hogy szimpátiát érez-e irántam. Tudja, 
hogy nagyon szeretem a könyveket, ő is szeret olvadni, 
elbeszélgetni a könyvekről: Barbüsz, Knut Hamsun, Rodio
nov, talán a klasszikusok is érdeklik. . .  de más érzelem. . . 
Butaság az egész! Egyszer látok valakit és belegabalyodom. 
Mit várok itt? Nem lesz az enyém! Túl tisztességes. Nem 
is volt soha szeretője, vagy mit tudom én, talán barátja is 
van. Miből é l?  Szülei tartják el? Hja, igaz, valami önálló
ságot emlegeteít. Biztosan iroda. Havi ezerkélszáz. Nem 
építették le, mert a főnöke nincs fából. Azután meg ott 
vannak a kollégái. Este hazakíséiik és a kapuban megcsó
kolják — előbb persze óvatosan körülnéznek, nem jön-e 
arra valaki. . .  például a menyasszonyuk, vagy az édes
anyjuk . . .  nagyon kellemetlen lenne, ha észrevennék . .  ilyen 
kevéspénzü lánnyal! Az embernek manapság igazán min
denre tekintettel kell lennie . . .  nem ! az az érzésem, hogy 
Tini rendes lány. Nem mondom, ő is csak nő, de valahogy 
más, mint a többiek. Nem százszázalékosan nő. Em ber! 
Vagy talán bódult fejjel valami magasabbrendűt látok benne ? 
Hideg ez a sö r ! Tini még mindig nem jö n . . .  de . . . de . .  . 
igen ott! — Jánosban pillanatok alatt orkán kerekedik, a 
szíve zakatolva ugrál a mellében, a pincérkabátok összefoly
nak előtte, elfojtott vágya zúgó viharral válaszol az el nem 
mondott szavakra: Tinikém! — leheli, de a lány még nem 
veszi észre.

Tini, egy kövérkés nő és egy joviális bácsi társaságá
ban siklik keresztül az asztalok sikátorain: gardek! — 
dünnyögi János és lenézően legyint — micsoda butaság, 
mintha egy nő nem mehetne egyedül kávéházba, ahol annyi



ember van együtt. De még akkor is, ha egyedül lennének . . .  
konvenciók, ismerősök ősszesúgása, mind butaság. .  . benne 
vagyunk ebben az őrületes körforgásban, útáljuk a környező 
viszonyokat, leköpjük a látszatot és a végén tiszteljük eze
ket a konvenciókat és sokat adunk a látszatra.

Tini észreveszi Jánost, szemei felcsillannak, a két kis 
domb megemelkedik a zöldszínü selyem alatt, a szája mel
lett elhúzódó éles vonal megnyúlik: Tini nevet.

— Jóestét doktor úr — a lány odasiet Jánoshoz, 
hűvös keze belemerül a fiú tenyerébe: Doktor Stern — 
mutatja be a szégyenkező fiút -  a mama és a papa — 
nevet és csilingel az ajkai között, az öreg nagy lendülettel 
ragadja meg János kezé^, az asszony kedvesen mosolyog, 
mint általában a mamák, akik minden fiúban a jövendő 
vöt sejtik Van szerencsém, a lányom már említette doktor 
urat — Jánost a guta környékezi, annyira resteli a hazug
ságot, de most sem tehet semmit. . .

A társaság helyet foglal a színes ernyő alatt, a pincér- 
már fut is a sörre1, meg a két limonádéval — parancsoljon 
Teleki úr, friss csapolás, kevés habbal — a p ncér bután 
neve‘ és Teleki úr elnéző mosollyal legyezge’i János kipi
rult áb ázatát.

János szemeit az égre emeli és nagy lélegzettel odébb
tolja a székét. Beszélni akar, de a szavakat mázsás súly 
tarlja vissza. Még alig ismeri a lányt: — Olyan fu rc sa ...  
tudja ?

— Mindent tudok, maga haszontalan — suttogja Tini, 
mialatt a két öreg a zenére figyel — szégyelje m agát. . .

— Ne haragudjon, édes Tini, tudja K áll a i . . .
— No nem kell azért mentegetőznie. . .
— De honnan tudja, hogy. . .
— Kállaitól tudom, de ne mondja neki vissza, hogy 

elárultam.
— Dehogy — szabadkozik János és felhúzza a 

szemöldökét — hogy képzeli? Örülök, ha már túleshettem 
a dolgon.



Közben a zenekar áttér a klasszikusokról a dzsesszre^ 
A hangok ritmikusan csapódnak a dobhártyákhoz és a
lábak az asztalok alatt kilyuggatják a csillogó homokot*

— Miért írta azt, hogyha nem bírok ide eljönni, akkor 
később kint találkozhatunk?

— Tudom is én ? — vágja oda a lány, de érezni a 
szaván, hogy nem mond igazat. . .

— Kedves Tini, legyen őszinte, kérem mondja meg..^
— Hát igen megmondom, azért írtam azt, mert úgy

gondoltam, hogy nincsen olyan ruhája, amiben ide eljöhetne. 
No nem gondol*am éppen feketére, mert nyáron nem is
k e ll. . .

— Tyhü a mindenit — János meglepett arcot vág —  
látja, én azt hittem, hogy ide csak feketében lehet eljönnie 
Elfelejtettem, hogy nyár van és világos öltöny is megfelelne^

— Nem úgy értettem . . .  — vitatkozik a lány — azt 
hittem, hogy maga szakács, szegény ember és nincs olyat* 
jó ruhája, hogy ilyen lokálokba eljárhat. . .

— Mit gondol m aga? — János önérzetes — hogy a  
szakácsok valami koldúsnépség ? Van énnekem ruhám, ha 
éppen k e ll. . .

— Ne haragudjon — Tini morcoskedvesre változtatja 
az arcát — de életemben sohasem láttam élő szakácsot. 
Eddig valami cselédfélének képzeltem őket. Műveletlen egy
szerű embereknek. . .

— Pedig egészen rendes emberek is vannak közöttünk 
— Jáoos már hahótázik — például az egyik kollégám el
ismert költő és újságokban jelennek meg versei.. .

— Jéééé ! — a lánynak tágra nyílik a szeme ennyi 
csuda hallatára, azután lenéz a földre, selymes szempillát 
eltakarják a pupilláit

A zene belevág a vérükbe: Tud maga táncolni? — 
kérdezi a lány . . .

— Hát úgy, ahogy. Valamikor elég jól táncoltam, de 
kimentem a formából.

— Próbáljuk meg — a lány már fel is ugrik — ré-



mesén szeretek táncolni. Annyian tolonganak a parketton,- 
hogy észre sem veszik, ha valamelyikünk nem áll biztosan 
a lábán.

A fiatalok eltűnnek az asztaltól, a két öreg egyedül 
marad: Te, nagyon fiatalnak látszik ez? M i?

— Biztosan most végezte el az egyetemet — mondja- 
az asszony.

A zenehangok továbbfolynak, a párok, mint Üdére- 
fények imbolyognak a lampionok alatt. János magához 
szorítja Tinit és bizonytalan lépésekkel viszi a forgatag kö
zepe felé. Eleinte zavarodottan lépeget a fiú és idegesen» 
szorítja Tinit fekete zakójához:

Magának jó ritmusérzéke van — állapítja meg a 
lány elismerőleg — hamarosan belejön a táncba.

— Nem olyan nagy tudomány az egész, nálam sokkal 
butábbak is egészen jól táncolnak.

— A táncnak semmi összefüggése a szellemi képessé
gekkel magyarázza Tini.

Jáncs lassanként ráeszmél, hogy már jól megáll a 
lábán. Erősen figyeli a körülötte keringőket, sokszor nem 
is hallja, hogy mit mond neki a parfnernője: Igen - mondja 
olyankor, ha pillanatra elmélázott a tekintete valamerre és 
nem figyel Tini kérdéseire.

— Ejnye, de figyelmetlen! — fortyan fel Tiniben a 
nő. Durcásan elfordítja a fejét Jánostól.

— Ne haragudjon — kérleli a fiú kipirult táncosnőjét, 
akinek forró teste polipszerűen tapad a ruhájához. — Ne 
haragudjon — ismétli János — olyan esetlennek érzem 
magam és figyelnem kell, hogyan mozognak a többiek • . .

A  lány már nevet: Nem haragszom, maga k i s . . .
A  fiú tágramereszti a szemeit és várja, hogy Tini be

fejezze a mondatot, de ez nem történik meg, mert a zene 
hangjai hirtelen elhalnak, Tini áttüzesedett kezét leveszi 
János vállairól. Elsietnek a helyükre.

— Na, kitáncoltátok magatokat gyerekek? — kérdi a  
mama, miközben végigmustrálja Jánost.



— Nagyszerű volt — mondja a kipirúlt lány és ki
tágult orrcimpákkal szívja be az élet illatát.

Üres szavak csengenek az asztal mellett, János szűk
szavú, Tini sem beszél sokat: Egészen jól fest a fekete 
zakóban — ez az egész amit mond, de az öregek annál 
többet mesélnek. Teleki politikai megállapításait szabadítja 
rá Jánosra, aki megértőén bó’ogat, míg Telekiné a rossz 
viszonyok miatt siránkozik.

Ismét felcsendülnek a tánczene hangjai. — János kel 
lemetlenül érzi magát — eg/ hosszú nyápic fiatalember áll 
meg az asztal előtt: Szabad? — kérdi és elvárja, hogy 
Tini vele menjen. A lány rövid pillantást vet Jánosra, 
azután fel áll és elsiet a nyápiccal a parkét felé

János idegesen izeg mozog a helyén. — Igen, csak 
ugyan — mondja többször Telekinek, aki állandóan kérdé
sekkel ostromolja. Az egyik szeme a táncolok között keresi 
a lányt, amig a másik az öregeken futkos: Huh — felsó
hajt: Minek is jöttem ide, kellett ez nekem? Tini kedves 
lány, talán szimpatizál is velem, de szerelem ? !

Tisztán szerelne gondolkozni, de képtelen. Eszébe jut 
nak azok a szerelemmel kapcsolatos meghatározások, ame
lyeket regényekben és tudományos könyvekben olvasott: 
Mind marhaság — ez a megállapítása — fölösleges volt 
valamennyit elolvasni. Semmivel sem lettem okosobb a 
könyvektől. Buta vagyok? okos vagyok? Foga'mam sincsen 
róla. Hogy nem értek a nőkhöz, annyi szent. . .

Alig várja, hogy Tini megérkezzen — elbúcsúzik hol
nap korán reggel fontos dolgom van!

— Pá doktor ú r ! — int a lány és János valami maró 
gúnyt érez a kedveskedő szavak mögött és mialatt kezet 
szorít az öreggel, azt gondolja: ilyen hamar kiábrándultam?

Nem tudja átlátni a helyzetet, nem érti a lányt, nem 
ismeri az életet, nincs benne komolyság, butának érzi magát, 
tapasztalatlannak és esetlennek, pedig csak fiatal és élni 
szeretne.



János szobájának az ablaka a hátsó udvarra nyílik. 
Oda nyílnak még a szálloda udvari szobáinak az ablakai is 
és ezért a szűk helyet rendben kell tartani. Virágágyak ter
peszkednek a falak mellett és a tűző napsugártól tikkadt 
virágok fájdalmasan vonaglanak a sárguló szárakon. Bágyadt 
tétlenség ömlik el mindenfelé és a kertté erőszakolt udvar 
kényszerű pompája valósággal bántja a szemet.

Az udvar nyugati felén húzódnak el a személyzeti 
lakások, jobban mondva: személyzeti lyukak és itt van a 
mosókonyha is, amelynek ablakából egész nap fehér pára 
kapaszkodik fel a tetők felé. Délutánonként a személyzet 
női tagjai kiülnek a szobasor elé, egyikük kézimunkázik, a 
másik harisnyát stoppol, a többiek csak tereferélnek.

Manci és a másik szobalány Mara, sohasem ülnek az 
udvaron. Ok délután — ha nincsen dolguk — bemennek 
valamelyik kiadatlan vendégszobába és ott dűlnek le a dí
vány a. A szobaasszony persze, ezért borzasztóan haragszik 
és olyan lármát csap hogy rekedtes hangja még a kávé
házba is behaUa*szik, de a lányok már megszokták és nem 
sokat törődnek vele. Manci és Mara, a horvát lány, ledob
ják a cipőjüket és ruhástól dőlnek rá a szürkehuzatos dí
ványra, hogy fé’órát ellopjanak az éleiből.

János ilyenkor, ha nem megy le az uszodába, végig
csoszog a végtelen folyosón és benyit a fürdőszobába. Le
dobja magáról a iuhadarabokat, beleugrik a kádba és a 
hideg tuss a^att reszket öt-hat percig. Azután kimászik a 
kádból, licsomagolja az újságpapírból a magával hozott 
törülközőt, szárazra dőrgili magát, közben a tükörben vizs
gálja magát.

Sietnie kell, nehogy valamelyik vetidégnek is éppen 
möíít legyen kedve megfürödni. A folyosón találkozik az 
idős szobaasszonnyal: Hogy van asszonyság? — adja fel a 
megszokott kérdést, azután tovább siet, mielőtt a terebélyes 
kény úr megá'lítaná egy tirádára.



A nap ellenállhatatlan hévvel ostromolja a személyzeti 
lakásokat, a szobákban kibírhatatlan a meleg és így nem is 
tartózkodik benn senki, János lesiet a lépcsőkön, hóna
alatt szorongatja a szennyesét, kimegy a hátsó kijáraton.
Ott áll a hátsóudvarban.

Micsoda hőség van itt! — felsóhajt — no de most
már mindegy, ma nem megyek le fürödni. Van egy kis
dolgom, levelt írok haza, kicsit olvasok, vagy alszom.

Végighalad a virágágyak között, benyit a mosókony
hába. A nagy gőz belecsap az arcába és eleinte nem lát 
semmit, azután megrajzolódnak a teknők, a dézsák, a viccelő 
mosónők, akik — úgy látszik — már megszokták azt a 
gyalázatos levegőt. Átadja a szennyesét, egy darab papírost 
húz elő a zsebéből, amelyre felírja, hogy hány darabot abott 
át mosni: Mikor lesz készen? — kérdi — külünben nem 
olyan nagyon sürgős, jó lesz a jövő héten is.

— Három nap múlva eljöhet érte — vágja oda az 
egyik mosónő, akinek azonban csak a körvonalai látszanak.

János köszön, kimegy a virágágyak közé, magába szívja 
az égett virágok halálszagát, zsebkendőjével letörli hom
lokáról az izzadtságcsöppeket: ilyen helyen lakni mégis csak 
rettenetes, amikor mások hűvös hatszobás lakásban a dívá
nyon hevernek és fogalmuk sincsen arról, hogy milyen is az 
a kellemetlen nyár. Azoknak a nyár nem jelent mást, mint 
fürdést, evezést, hajnali tenniszezést, átmeneti flörtöt. Emezek 
meg tizenkét óra hosszáig izzadnak a munkában és másik 
tizenkét óráig a fülledt szobájukban.

János tovább akar menni, de Manci jön a hátsokijá
raton: Na, János, — nagy szemeit csodálkozóra nyitja — 
magát is lehet látni?

János kedvetlen: Sok a dolgom — vágja oda — leve
leket írok. — Néhány nap óta tényleg nem látta a lányt, 
kerüli, szinte fél tő le . .  T in i. . .  T in i. . ,  mindig ez a buta 
név van az eszében . . .  T ini. . .  T in i. . .  ez az édes női név 
nem ad neki nyugtot.

—Fürödtem egyet — szólal meg a lány — nagyszerű



volt- Elmegyek egy órára sétálni- Tudja mit? — a hangjá
ban lendület van — jöjjön mag is egy kicsit ki a levegőre . - -

— Nem lehet! — János megijed, hátha találkoznak 
Tinivel- — Egy ilyen nővel sétálni? — Pedig egész rendes 
a  külsője, nem is gondolja senki, hogy szobalány. . .  mind
egy — két levelet akarok írni haza -. -

— No talán nem ír egyszerre két levelet is haza. Talán 
az ideáljának ír - -. ne szégyelje m agát. . .  nekem megmond
hatja . -. nem izgat az egész — a hangjában már sírás van, 
de a könnyeit visszatartja . .

— Ne izéljen, Manci - . .  nem gondoltam komolyan . .  . 
nincs nekem senkim — hazudni kényszerül — tudja, hogy 
csak maga kell nekem.

— Maga kegyetlenül hazudik — a lány arca haragos, 
de azután megenyhül — de nem bánom, mondjon, amit 
akar, csak még egy kicsit szeressen. Szóval nem jön velem 
sétálni. -. nem b a j! . .  szégyel. . .  ez se b a j ! . .

— Ugyan, menjen ilyen butaságokkal — mondja János 
és tudja hogy Mancinak igaza van — miért szégyelném 
magát ?

— Jöjjön be a szobába, adok magának valamit — a 
lány szégyenlősen elpirul, mint egy tizennégyéves csitri.

— Nekem? — János arca csodálkozóvá válik — mi 
lehet a z ?

— Ne legyen olyan kíváncsi, hamar megöregszik — 
megfogja János karját és behúzza a szobába. A szoba fülledt, 
az ágyak vetetlenek, de Manci nem törődik ezzel: Ne 
nézzen körül, borzasztó a rendetlenség, nem volt ma még 
annyi időm- hogy a saját szobámat rendbetegyem.

Odamegy a barnára mázolt rozoga szekrényhez, ki
nyitja, félénk tekintetet vet Ján o sra : Itt — van, egy hímzett 
zsebkendőtt tart a tenyerében — én csináltam, emlékbe adom.

— Manci! — János nem tud szóhoz jutni — Manci! 
—  kiáltja és átveszi a zsebkendőt. Meghatottság szorítja 
össze a mellét: M anci! — suttogja most már sokkal halkab
ban és átöleli a leányt-



— N e ..  e . .  e . . — Manci boldog, hózzásímul János
hoz és nem gondol arra, hogy naponta hatkor kel, vörösre 
dolgozza a kezeit, összeszorított ököllel hallgatja a szoba- 
asszony szidalmait, nem gondol semmire: Jánoskám ! — 
rebegi és felakadt szemhéjakkal engedi, hogy János beledobja 
az ágyba! Te — csak ennyit mond, azután a félig nyitott ajtó 
felé pillant. János észreveszi ezt a pillantást, felegyenesedik, 
odamegy az ajtóhoz, behúzza és bekattantja a zárat.

A  forróság még forróbb lesz és a pillanatnyi gyönyör 
letörli az élet palatáblájáról a rákrétázott gondokat.

VIII.

De jó volna egyet futballozni. — János egy délután 
kimegy az egyik futballpályára. A zöldbeborult fák összes 
hajolnak feje felett, a sétány kavicsos útján néhány frajlejn 
visszafordul, egy kis bébi csöppnyi kezeivel integet feléje,. 
János mosolyog, dübörög körülötte az élet és a konyhaszag; 
kelemetlenül terjeng ruhája körül.

A futballpályán vidám fiúk vágják a bőrdarabot, János: 
lelke elszabadul és a kapu mögé kiszálló labdát gyerekes 
hévvel rúgja vissza. Fiatal combjai megnyúlnak, tüdeje meg
— meglendül, karjai szerteszaladnak, félcipőjéről eltűnik a 
máz, kiskabátját is ledobja és nekifeszült inakkal fut a lab
dával.

' — Egész jól játszik az a fiú ott — mutat rá az egyik 
csjkósdresszes. — Helló, beállhat egy kicsit kétkapuzni!

János kap az alkalmon, hogy tespedt izmait megdol
goztathatja és beáll a futballisták közé. Rohan a labda után,, 
beleütközik a vele szemben törtető testekbe, megbotlik, el
esik,. azutáü újra rohan és hamarosan eltelik a délután.

Honnan való m aga? — kérdi tőle az egyik fiú* 
egy munkásféle —  ráér estére ? Jöjjön velünk, elvezetem 
egy jobb helyre, tudom hogy maga nem idevaló. . .

— Fáradt vagyok — mondja János, de meggondolja
— este kilenckor találkozunk a korzón.

Tyhű, de régen voltam fiúkkal. Jó  lesz egy lógás.



Egyszer már nekem is szabad kirúgnom a hámból. Kár hogy 
nem iszom bort. Itt pedig nagy ivás van a láthatáron. Az
után általános rosszullét. Holnap dolgoznom kell, nem ihatom, 
Nem megyek e l . . .

*

János este kilenc órakor a korzón van, kissé korán 
lógott el a konyhából, Szikár biztosan káromkodik.: Mit 
bánom én, dobjanak ki! — vállat von.

— Jóestét fiatalember — egy sötét alak megszorítja 
a kezét — a futballpályán elfelejtettem bemutatkozni: Bérei 
vagyok.

— Stern vagyok — János örül, hogy ismerősökre 
tett szert az idegen nagyvárosban

— Siessünk — mondja a jövevény, a nyurga, stuccolt 
bajúszú fiatalember, aki most egészen másként fest, mint 
futballista „ kosztümben„.

— Mióta van nálunk — folytatja — már úgy értem 
a városunkban?

— Egy hónappal ezelőtt jöttem ide, szakácssegéd va
gyok az Asztóriában.

Az új barát, úgy látszik nem lepődik meg a kissé 
furcsa foglalkozáson, mert egykedvűen mondja: én meg 
ékszerész vagyok, a Décseinál dolgozom, nem rossz mester
ség, igaz hogy a mi brancsunkban is sok a munkanélküli, 
de én egyelőre biztosan ülök a nyeregben. Lánckészítés a  
specialitásom és ebben kevés versenytársam van. No, azért 
nem fizetnek busásan — teszi hozzá — sohasem szenvedek 
pénztúltengésben — nevet — mindjárt ott leszünk. . .

Hová megyünk tulajdonképpen? — kérdezi János és 
valami bizonytalanság eszi bele magát a leikébe.

— Nem vezetem rossz útra, ne féljen — Bérei felnevet — 
egy lányos házhoz megyünk. Rendezünk egy jó murit. A  
fiúk már ott vannak.

— Miféle fiúk ? — János kérdő tekintetet vet Béreire,
— Hát a fiúk a csapatból, futballisták. Maga egyéb

ként hol játszott eddig?



János elmondja, hogy eddig melyik csapatban játszott. 
Bérei elégedett: Úgy sincs jobbszélsőnk — gon d olja .,,

— Csuda szeretek futballozni — lelkesedik János — 
kár azonban, hogy nincs időm trenírozni, .  .

— Hogy — hogy ? . .  .
— Hát egész nap a konyhában gürcölök, délután kevés 

a szabad időm, este meg ugye, már nem lehet?
— Pecch, no de mijd csak megcsiníjuk valahogyan, 

délutánonként egy keveset trenírozhat. . ,
— De úgy sem látszhatom meccsen, mert vasárnap is 

dolgozom . . .
— Tyhű a mindenit, ez aztán nagy baj — Bérei ször- 

nyűlködik — csuda nagy b a j . .  . Különben ide megyünk . .  , 
bújjon csak be az a jtó n .. .

Idétlen, szürke külvársi ház, apró ablakokkal, a sötét
ségbe merülő kapun halvány fény szűrődik át. Egy alaposan 
kihasznált gramofon recsegő hangjai bátorítják v belépőket. 
János előre tuszkol ja Béreit: No ne féljen — röhög amaz 
— nem a pokol tornácába megyünk — jót mulat a saját 
szellemességén.

A sötét, nyirkos kapualjából benyitnak egy konyhafé
lébe. Meleg van, ételszag terjeng, a zene erősebben hallat
szik. Azután jön egy nagy szoba, amelyben a villanylámpa 
égőjét sűrű dohányfüst burkolja.

Óriási ricsaj, szervuszok, éljenek hallatszanak, Jánost 
lerántják a lábáról. . .

— Cuni, ne edd meg ezt a fiút — Bérei benyomja 
az egyik sarokba, ahol rozzant dívány rogyadozik a fiatalság 
alatt. János szomszédnöje, molett, erős lány valósággal bele
könyököl a fiú gyomrába, miközben a gramofonnal énekel:

Szeretem a sötét szemed,
Szeretem a pici kezed . . .
A gramofon bőszülten vinnyog, néhányan félretólják 

az asztalt és táncolnak, a János mellett ülő zilálthajú lány 
kihúzza a könyökét János gyomrából és elmegy táncolni 
egy égimeszelő kereskedősegéddel.



Jánost egyelőre nyugton hagyják. Új ember a társa
ságban, nem melegedett bele — gondolják és egy borospo
harat nyomnak a kezébe. János nem szereti a bort, de 
azért immel — ámmal belemártogatja a nyelvét a savanykás 
italba. Körülnéz, analizálja a szomszédait, lerészletez min
denkit, de végül is nem állapít meg semmit.

Az első pohár bor a lábába szalad : brrr, nem iszom 
többet — jelenti ki; miközben lehajtja a másik pohár bort 
s : Bort inni nyáron, még is csak lehetetlen . . .

Talán pezsgőt inna? — kérdi nevetve a kócos, miután 
ismét elfoglalta a helyét János gyomrában. . .

Nem is lenne bolondság — János lassanként beleme
legszik és halkan dúdol a gramofonnal.

Maga kis tehetetlen — röhög Lunci és szemei végig
futnak János körvonalain — maga nem táncol?

Bizony nem nagyon táncolok, csak ha éppen kell — 
válaszól János és arra gondol hogy milyen jó volna Tinivel 
tangózni.

— Na, ne affektáljon — invitálja a lány — jöjjön! 
János feltápászkodik, hozzásimul a moletthez, aki szinte 
beleolvad a fiú testébe. A zene krákog, a párok imbolyog- 
nak.

A kócoshajú molett, a fejét ráhajtja János vállára, 
brillantínszag csapja meg a fiú orrát, csuda kedve támad: 
Ujjé! — ordítja, elengedi a táncosnőjét, elkap egy poharat 
és nagy lendülettel kiissza.

A molett vadul rántja magához a párját, János ráesik 
a lányra, aki beleharap a fiú szájába. János hagyja magát, 
mindenki részeg: Ugyan hagyd a gyereket! — mordul rá 
a termetes nőre Bérei, aki meglehetősen bírja az itókát.

— Eriggy a fenébe! — vágja vissza a lány és combjai 
átölelik a fiú térdeit: Pofám; ölelj meg jobban! — Már nem 
táncolnak, csak ölelkeznek, János haja az arcába lóg, a 
brillantín-szag émelygős, a dívány recseg, Bérei az asztal 
alatt tapogatja az egyik mámorosszemű lány combjait, a 
gramofon indulót harsog: Dehogy megyünk innen el — or



dít valaki és erre az egész társaság elénekli a „nem, nem, 
nem, nem megyünk mi innen el"-t.

A részeges hangok ártikulátlanul ömlenek ki a szájakon, 
valaki bort hoz, poharak koccannak, sóhajok szállnak a 
fülledt levegőben, a füst átvághatatlan, János és a molett a 
rozzant dívány mellett a földön ülnek. János kezei a lány 
melleit keresik: Juuuj! — a lány odakap a blúzához — 
ne vicceljen! — azért hagyja, hogy János dús melleit simo
gassa.

A fiúba beleerőszakolnak még egy pohár bort, János 
nem tírja az italt, de egyelőre még nem veszi észre, vadul 
viháncol a szakadt pokrócon és a molett nyakát harapdálja. 
Amaz hagyji magát, mert teljesen részeg és nem tudja, 
hogy mi történik vele.

CsaUanás hallatszik, egy pohár szilánkjai szertereb
bennek a szobában; Csuhaj! — ordítja Bérei, aki már meg
unta az asztal alatti tapogatást. A nagy ricsaj azonban las
sanként alább hagy, mert már többen tökrészegek, de Bérei 
még csuhajos kedvvel önti magába a nedűt, amely vad or
giára bőszíli az embereket.

Jánosban valami felvillan Tini!!! — ordítja, de a töb
biek nem is figyelnek oda, a molett legyint és tovább alszik
— Tini!! — ordít mégegyszer János és a lelkében mintha 
derengene valami, azután az ujjait végighúzza a haján, a  
dívány alá köp, lecsuklik a feje, rábukik a molett kigombolt 
blúzára, elterül a földön, szuszog, alszik,

*
Bérei viszi haza Jánost egy döcögő konflison, mert a  

borgőzös álmát lehetetlen megzavarni. Három óra, a portás 
álmosan siet elő: Mi a csuda, így becsípett a fiatalember?
— nevet — pedig olyan szolidnak nézett ki. Egyszer min
denkit elfog a nyavalya!

Nagynehezen felcipelik Jáncst a szobájába, levetkőz
tetik, ráfektetik az ágyra, eloltják a villanyt. Csönd.

János szédült álmokat álnodik, a 1 ezei tehetetlenül 
lógnak le áz ágyról.



János félálomban nyög, rosszul van. Az élet csak las
san száll belé. A gyomra rettenetesen émelyeg: Minek kel
lett nekem bort* innom, mikor tudom, hogy nem bírom?! 
Ja j! Ja j! — Émelyeg a gyomra, rettenetesen szenved: és 
nincs itt senki. Kellett ez nekem? ~ Szemrehányással illeti 
magát, de ez most vajmi keveset használ. Felkel az ágyból, 
a  lábai alig bírják, nagynehezen odatámolyog az ablakhoz, 
de nem talál enyhülést és elrohan a lavórhoz .

Most valamivel jobban van. Elmúlt a nyomás a gyomra 
körül. Visszafekszik az ágyba. Fáradt, nagyon fáradt. . .  
hamarosan elalszik . . .

*

— Jáááános! — Manci elnyújtott hangon költögeti 
Jánost, aki tovább alszik. — Jááános — a lány megrázza 
János vállait.

— N aaa . . .  — mondja János és lassan felnyitja a 
szemeit, nyújtózkodik. A feje még erősen lüktet és lusta is, 
hiszen alig aludt:

— Maga az Manci? . . .  jaj de kutyául érzem magam . . .
brrrr!

— Mi történt magával? — kérdi ijedten a lány, azután 
letérdel az ágy mellé.

— Kirúgtam a hámból, züllöttem, marha vagyok, 
rosszul lettem.

— No nem olyan nagy b a j. .  . furcsa . , .  nem is tud
tam, hogy maga inni is szokott. . .

— Dehogy is szoktam, hiszen éppen ez a baj. Nem 
szoktam inni, de az este mégis ittam.. .

— Édes kisfiam . . .  — a lány megsímogatja Jánost, 
odabújik féltesttel hozzá, megcsókolja a nyakát, megsímo
gatja beesett arcát, amelyben, mint két reflektor, égnek a 
szemek.

— Te olyan jó vagy hozzám — zsírosra válik János 
hangja — hidd el, nem érdemiem m eg. -.



— Ugyan menj már — hirtelen tegezik egymást, de 
észre sem veszik. — Siess édesem, mérges lesz a Szikár. . .

— Egye meg a fene az egész társaságot — János 
bosszúsan feltápászkodik, a lány segít neki az öltözködésben.

— Délután ne menj sehova Jánoskám, feküdj le 
aludni. Nem tesz neked jót az ivás. Úgy nézel ki, mint 
valami sírból jö tt . .  .

János fejébecsapja a sapkáját, azután megcsókolja 
Mancit: drága! — majd levánszorog a lépcsőn. Zú\ a feje, 
a lábai alig bírják, a keze sem biztos és amint nekifog, 
hogy felszeleteljen egy nagyobb húsdarabot, többször meg
vágja magát: Brrr — reszket benne az idegesség-— ez volt 
az utolsó kimaradásom — szögezi le, de úgy érzi, hogy 
nem mond igazat. Unalmas itt, nincs ismerőse, csak a szál
loda falain belül. Kell valaki, kell valaki!!!

Most ismét eszébe jut Tini. Rettenetesen vágyakozik 
utána: Nem mondta meg, hogy mikor találkozunk... talán 
sohasem . . .  négy napja nem láttam . . .  — János lustán dol
gozik. — Maga talán alszik? — mondja Szikár, aki éppen 
most bújik elő az éléskamrából. . .

János nem is felel, csak tovább szeleteli a húst és az 
esze Tinin jár. Most, szeptember elsején valamivel elvisel
hetőbb már a hőség, János beleszokott a munkába, meg
szokta a munkarendet és az arcokat. Úgyszólván, gépiesen 
folyik keze alatt a munka.

Hamarosan eljön a dél. Az ételhordó lányok sora be
vonul a konyhába. Azután a pincérfutkosás kezdődik el, 
majd a személyzet is megebédel. Jánosnak nincs étvágya és 
csak ímmel-ámmal csipeget a tésztából.

*

A másodemeleti szobában tűrhető az élet. Nem kibír
hatatlan a meleg, az ablakot is le lehet függönyözni, az ágy 
hűvösen húzódik meg a kékes-szürkére festett kopott fal 
alatt.

János ledobja magáról a ruhákat és ingben bukik a  
tarka ágyra: Hüh, de jó lesz egyet aludni. Rám fé r . . .



— állapítja meg és elhelyezkedik a lepedőn. Álmosan nyúj
tózik, a tenyerét az arca alá teszi, aludni próbák Egyelőre 
nem m egy. . .

Halkan nyílik az ajtó, Manci jön be lábujjhegyen.
— János, nem alszol? — odamegy az ágyhoz és meg- 

círogatja a fiú fejét-
— Csak szeretnék aludni — mondja János — nem 

megy, nappal nem tudok aludni, pedig olyan döglött vagyok-
— Meséld el; merre jártál az éjszaka — kérleli a lány, 

aki közben bezárja az ajtót és odacsúszik János mellé — 
tudod, hogy engem minden érdekel. . .

— Hagyj engem a fenébe Manci — Jánosra rájön a 
megbánás — nem érdemiem meg a jóságodat. Olyan lehe
tetlen vagyok — átöleli Mancit — hülye vagyok- Meg
csallak . .  .

— Neeee — sír a lány és a tenyerét János szájára 
tapasztja — neeee!

— Igen megcsallak — vadul ordít a fiú és a melle 
lihegve zihál — az este is, mit tudom én, hogy mi volt 
velem? . . .  nem emlékszem semmire . -. valami kövér lányba 
csimpaszkodtam b e le - ., nem tudom, hogy volt-e valam i-..

— Édesem — a lány könnyei elapadnak, szereti 
Jánost és nincs benne iránta a legcsekélyebb harag sem — 
Jánoskám . . .  jó vagy . . .  jó vagy . .  .

— Kutya vagyok. . .  te vagy a jó . . .  mindent ideadsz 
nekem, amit egy lány adhat a férfinek, de é n . . .  minden 
gondolatom egy lányé, aki f a lá n .. .  dehogy talán, biztosan! 
sohasem lesz az enyém . . -

— Vágyakozol haza? Otthon van a nagy „ő “-d ?  — 
kérdi felcsudálkozva Manci.

— Dehogy — int Jáftos és égeti a lány teste — itt 
van a városban. . .  itt van a hátad mögött. . .  Tininek hiv- 
ják . .  - nem ismered . . .  bár én sem ismerném . . .  egy ba
rátom mutatott be n ek i. . .  kellett ez nekem? Azelőtt semmi 
bajom sem volt- Te voltál a mindenem - -. mostanában való
sággal megbolondultam. . .



— Jánoskám .— a lány arca megenyhül — Jánoskám, 
ne edd magad . . .  már hetek óta látom, hogy szenvedsz . . .  
nem szabad . . .  te nagyon okos vagy . .  . hogy is lettél sza
kács? . .  . hivatalba kellene járnod — a lány azt hiszi, hogy 
a  hivatalnok valami felsőbb lény. Egyszerű, de tiszta gon
dolkozást! agya megérzi, hogy János sokkal, sokkal feljebb 
van nála. Ezt érzi és tudja azt is, hogy a fiú hamarosan 
itthagyja, ráún, vagy elutazik . . .  mindegy . . .

Az ágy alól kikandikálnak a lány piros papucsai, a 
felgyűrődő nyári mosószoknya mögül előfehérlenek, halvány 
erekkel aláfuttatott hosszúkás combjai, izmos karjai szorosan 
tartják Jánost, aki szinte elaléltan temetkezik bele gesztenye
színű hajába Édes — János egyre csak ezt a szót suttogja 
és balkeze végigfut a lány derekán — édes!

— Miért is lettél szakács? — kérdi a lány megint — 
nagy butaság. Soha sincs rendes szabadidő, gyenge a fizetés, 
rossz levegő, nyáron valóságos szenvedés, egész nap buta, 
bárgyú emberek között forogni. .  . nem való ez neked . .  . 
én egy egyszerű lány vagyok . . .  három elemit jártam . . .  
azután kivettek az iskolából, mert a mostohám azt mondta, 
hogy a mai világban úgysem a tanult embereké a s z ó . . .  
talán igaza is volt? ! . . .  Jánoskám . . .  menj el innen . . .  
most még lehet. . .  elég fiatal vagy . . .  még kereshetsz ma
gadnak valami más foglalkozást — vadul zihál a lány tüdeje, 
láz környékezi, a mindent adó, de semmit sem követelő 
szerelem csodás láza. Ilyen láz csak az alacsonyabb társa
dalmi lépcsőfokon tengődőket fogja el néha. . .  de nagyon 
néha. A létért való kíméletlen harc között jön rá az emberre 
az ilyen láz.

János az éjszakai fáradtságtól és a lány erősbödő öle
lésétől bódult: Édes — ismét csak azt a buta szót mondja 
és érzi, hogy a vére, mint eszeveszett láva rohan keresztül 
— kasul a testében. . .  — Csak te kellesz most — hörgi 
benne a hím és János gyáva, gyerekes énjét legyőzi ez a 
hím — édes, édes!! Vadul tépi a lányt és minden porcikája



a  természetes, de a civilizáció által jobbára meghamisított 
extázisbán reszket. Szinte alig hallható szavak jönnek ki a 
torkából: Tini, Tini!!!

X.

A nyár utolsó akkordjai is elhaltak a végtelen meg
ismétlődés reszkető húrjain A levelek még zöldek, de a 
száruk már elsárgul, a hőség is csökken, az aszfalt már 
nem gőzölög és a legyek lejebb húzódnak a falakon.

János lelkében sem viharzik a szerelem olyan erővel, 
mint eddig. Valami sötét letargia szántotta föl érzéseinek 
ugarát és a beletörődés magjai még nem futottak szárba. 
Egykedvűen végzi napi munkáját, felteszi a levest, megtűz
deli a sülteket, lesózza a sütésre váró, égnek meredt lábú 
csirkéket, paradicsomot önt a barnámártáshoz, felszeli a 
párolthúst, telerakja a bádogéthordókat és nagyokat sóhajt.

Tinivel még mindig nem találkozott A lány nem je
lentkezik. Talán elutazott? — vagy nem akar róla tudni — 
mit akarok egy ilyen finom úrilánytól, én a szakács, az étel- 
szagú ember, aki egybeforrt a fizikai munkával, aki csak a 
retkeslábú mosogatólánynak kell, aki nem is tudja, mit 
kezdjen a leheletfinom selyemkombinéval?!

Lassan belemerül a munkába és a hártyás hús szét
verése feledteti vele a künn zúgó életet. Telnek a napok 
és az éjszakák. A nappalt a munka forgataga fogja át, az 
éjszakákat a fizikai szerelem újra, meg újra tomboló extá- 
zisa tölti meg gyönyörűséges fájdalommal. János valósággal 
belemerül Manci lényébe. Manci egyszerű eszével gondol
kozik, Manci a gyámja, Manci a mindene. A primitív ember 
vágyaival érzi meg a lány, hogy Jánosnak mindenképpen 
szüksége van rá az indulatok levezetéséhez, amelyeket a 
titkos, de sokszor sajgó vágyakozás Tini után, ojtott belé.

Manci anyáskodik és a szerelmi téboly fogcsikorgató 
pillanataiban is csak azzal törődik, hogy mindent megadhas
son Jánosnak. János nem túlságosan hálás szerelmi partner, 
Zsörtölődik és kicsinyes, nem értékeli a lány odaadását és



sokszor bizony könnyes elválások tesznek poniot az éjszak a 
tombolások sorára.

Manci mindezzel nem sokat törődik. Legalább is nem 
mutatja Jánosnak, hogy fáj neki a viselkedése.

Tini képe fokozstosan halványul János lelkének fe
hér lepedőjén, azonban ez a nyugalom csak az újra el- 
ömlő betegség biztos jele. Jánosban még benn rágódik a 
féktelen szerelem kívánása, amelyet nem találhat meg Manci 
vörös karjai között és ha a Tini utáni vágyakozás órákra 
el is ül, a Mancival való szeretkezés idegtépázó pillanata
iban úgy villan fel képzeletében a finom úrilány képe, mint 
egy tussrajz.

A délutánok rohanva futnak el. János a tarka ágynemű 
között hempereg és fiatalságának féket nem ismerő lendüle
tével veti magát neki az olvasásnak. A magával hozott 
könyveket kiolvasta és így más forrás után kellett néznie. 
A napokban sokáig eltúrkált egy piszkos könyvkereskedés 
pultján, amíg összeszedett könyveket, amelyeknek színes cím
lapjai felkeltették az érdeklődését. Télikabát is kellene, de a 
könyvek drágák, megeszik a télikabát felét. . .  jó lesz az 
idén a régi i s . • majd jövőre . . .  talán akkor lehet. . .

Nekifekszik a könyveknek és egyenletes nekilendülé
sekkel szívja magába tartalmukat. Eleinte csak a mese vál
tozatossága érdekli, de később a tendencia és a lényeg is 
megkapja. Fogékony fiatal lelke belekapaszkodik az írók 
gondolataiba, megforgatja azokat tapasztalatainak zsemlye
morzsáiban: lelkesedik a hősökért, de már nem veti meg az 
élet elesettjeit sem. Az emberi szenvedélyek végtelen skálája 
megdöbbenti először, de lassanként rájön, hogy a mindennek 
mozgatója sokkal mélyebben van az emberi indulatoknál. 
Vad morgás tör fel a föld alól, a láva elindul és mindent 
elsöprő erővel pusztít a felszínen. János sokáig töri a fejét, 
hogy hol is vannak elrejtőzve a mindent irányító Titánok, az 
emberi érzések, akarások eme nagy lenditői. Már megsejti, 
hogy valami nincs egészen rendjén és amikor magától is 
rájön, hogy minden bűn és jó között okozati összefüggés



van, összeszorul az ökle és oda akar állani a barrikádok 
elé, hogy: itt vagyok emberek, veletek vagyok !!

A könyvek longyos alakjai óriásokká nőnek, az uccára 
taszítottak körülhordják a szent fáklyákat és a munka már
tírjai feltámadnak a robotsírokból. Az élet kitavaszodik, az 
elefántcsontkeblű szűz lány ok odahullanak a megtermékenyü- 
lés virágágyaira és a méhükben az eljövendő megváltás 
rózsái fakadnak föl.

János alaposan nekidurálja magát az olvasásnak és 
ijedten rezzen össze, am ikora szomszéd szobában lakó pik- 
koló bekopog az ajtón: fél hat van szakács ú r !

Minden délután egyforma, Jánosban azonban változnak 
a szenvedélyek. Manci mellette van és János gyerekes szen
vedéllyel szívja be a hajának kissé paraszti illatát. Olyan 
szenvedéllyel szereti Mancit, mint a gyerek a piros, ragadós 
cukrot: Nem is gondol rá, de amikor meglátja az anyja 
kezében, felcsillan a szeme és reszketve kap utána. Jánosban 
mindig benn lappang a szenvedély és kitör belőle a leg
különbözőbb formákban. Szenvedélyesen futballozik, szen
vedélyesen úszik, szenvedélyesen olvassa a könyveket 
és szenvedélyesen bukik rá az utolsó uccai lány ványadt 
testére is.

Egy hűvösebb délután — délelőtt eső szitált — a 
szomszéd szobában lakó pikkoló bekopogtat Jánoshoz: — 
Szakács úr egy levél. . .  A fiú feltépi a szürke boríték 
szélét és kirántja belőle a fehér vonalazott papírost, szétte
ríti az asztalon, tekintete végigszalad a sorokon, amelyek 
rapszódikus betűkből tevődtek össze. A pikkoló kimegy, 
János félhang^n o lvas:

— Kedves János, elfoglaltságom miatt nem találkoz
hattam magával, most pedig két napra elutazom, kérem, 
látogasson meg szüleim lakásán kedden délután három óra
kor. Ha akar? Ha még nem felejtett e l?

Üdvözli Tini.



János ujjai idegesen túrkálnak a haját aD, az orrcim- 
pái remegnek, ijedt öröm íéktelenkedik benne: Tini — mondja 
el már ezredszer és a levelet ötször is elolvassa: Kedden ?
— kérdezi sajátmagától — most szombat v an . , .  két napig 
nem lesz itthon . . ,  kedden elmegyek ..  * igen ! elmegyek! — 
táncot jár örömében és akkor sem áll meg, amikor Manci 
bejön a szobába: Mi van veled? Kutya jókedved van. Mit 
lebegtetsz a kezedben?

János csak most tér magához: Itt hazudni kell — gon
dolja — Hazulról kaptam levelet, már olyan régen írtak . , .

A lány hisz Jánosnak: Mit írtak?
Jó l vannak . . .  majd erőszakolt szellemességgel hozzá

teszi : tisztelteinek téged . . .
— Ugyan menj innen a vicceiddel. . .  mindig viccelsz . . .  

észre sem vennének nálatok engem. . .
— Ugyan, hogy képzeled ezt — Jánosnak durcásra 

görbül az arca, de tudja, hogy Mancinak igaza van — mi 
is csak szegény prolik vagyunk. . .

A hűvös szellő betör az ablakon, meglengeti a vilany- 
lámpát, belekap a lány kócos hajába, végigcírógatja János 
arcát.

— Csuda lehűlt az idő — állapítja meg a fiú és 
összeborzong. A levélre gondol cs Mancit látja maga előtt
— mi újság?

— Dolgozom és hallgatom a szipirtyó zsörtölődését. 
Nem a legkellemesebb ezt csinálni heteken, hónapokon, 
éveken át, de mit tegyek? Öngyilkos legyek ? Sokkal gyávább 
vagyok. Meg aztán itt vagy te, nem akarlak elhagyni. — 
Manci szemeiből a végtelen szerelem sugara tűz János felé. 
A  fiú érzi ezt és szégyli magát:

— Tinit szeretem, annyi szent és közben ennek a 
szegény lánynak is csavargatom a f e jé t . . .  igaz, hogy ő 
jött hozzám. .  . érzi is, hogy nem szeretem, csak kívánom, 
de úgylátszik ezzel nem sokat törődik. Mit csináljak ?. Em
ber vagyok, férfi vagyok. Kell a nő. Kell a nő:

Leülnek az ágy szélére, Manci odahúzódzkodik János



mellé, megfogja a kézé*, megsímogatja az arcát, megcsókolja 
a haját. A  fiú elernyedten hagyja magát, mint mindig, ha 
hozzáér. Manci odhajtja a fejét a fiú ölébe, felnéz az arcába, 
fátyolos tekintetettel figyeli a fiú szemeit, cikcakos száját, 
keskeny állát. Kissé vöröses keze felszalad János derekán 
a válláig, kigombolja az ingét és a nyak alatti ereket simo
gatja. Gyöngéd szavakat gügyög, mint egy kisgyermek és 
amikor látja, hogy Jánosban is pezsegni kezd a vér, magá
hoz rántja a fiút és beleharap az állába: Huh — jajdul fel 
János, de a fájás csak pillanatig tait, régi rögeszméjének 
az árnyéka ismét kirajzolódik benne: Manciban ismét Tinit 
látja, Tinit szereti, Tinit öleli. Manci eltűnik a szemei elől 
és ott áll felkínálkozóan a gyerekes Tini, az elérhetetlen, a 
szent, aki csak azért születet, hogy fériak vágyát korbácsolja 
pokollá és azután, amikor a vágy a beteljesülést követeli, 
eltűnik, mint a róna délibábja. János fantáziája viharosan 
működik, lecsap a lányra, mint a kőszálisas a védtelen 
bárányra. A lány tényleg védtelen. A vak szerelme teszi 
védtelené a hímmel szemben.

A kapucinusok órája ötöt üt, de sem János, sem 
Manci nem hallják a kondulásokat.

XI.

Vasárnap este van. János kiszabadult a konyhából és 
azon töri fejét, hogy hova menjen: Hoppá, moziban még 
nem is voltam, pedig a házban van. — Felkapja a kalapját, 
fejébenyomja és leszáguld a lépcsőn.

— János kiáltja valaki — és a fiú azonnal megismeri 
Manci hangját — hová olyan vágtatva?

— Moziba megyek — mondja János és igyekszik 
meglógni.

— Jó  darabot adnak, tegnap láttam, sírtam is benne, 
maga nem szokott sírni?

— Én ? Nem sírok én soh a. , .
— Jó  mulatást — mondja a lány, azután körülnéz és 

a szája odatapad János arcához.



A fiú jegyet kér a pénztárnál.
— Már régen elkezdődött — mondja a szemüveges 

pénztáros — körülbelül \íi perce.
— Annyi baj legyen, legfeljebb nem látom a reklámot, 

vagy a zsurnált. .  Megkapja a jegyet, odasiet az ajtóhoz, 
ahol letépik a szelvényt.
Sötét van a teremben és csak a mélységben él világosság, 
A gépházból kiáradó fény megrajzolja a szürke porszeme
ket, amelyek levegőben úszkálnak és rámázolódik a fehér 
lepedőre. Jánost leültetik egy széksor szélére, éppen akkor, 
amikor vége szakad a világhíradónak és előtűnk a tulajdon
képpeni darab reklám ja:

Küzdelem a szerelemért — olvassa János és tudja 
hogy valami unalmas szerelmi mesét pergetnek le majd 
előtte. A film unalmasan indul, vontatott a cselekmény, de 
lassanként alakul a helyzet és János észreveszi, hogy fe
szülten várja a kialakulást: Ócska nyárspolgár vagyok — álla
pítja meg — minden hülyeségnek bedűlök, A film valósággal 
megmérgezi az emberek lelkét. Kellemes csomagolású sztrich- 
nin. Szerelem, gyönyör, pompás díszletek, csodás nők, izgató 
zene, nagyszerű lokálok, élvezetes élet, a hős mindenkor 
megtalálja boldogulását, vagy legalább is a szíve választottját. 
Éppen ellenkezője az életnek. Narkotikum. . .  de még mi
lyen ártalmas narkotikum! A film több embert tesz tönkre, 
mint a tüdőbaj bacilusa. Az ember a hatása "alá kerül és 
rohan lefelé a lejtőn. Rabja lesz a pompa utáni vágyako
zásnak . .  Álmában a selyem suhogását hallja, a krumplifő
zelék mellett pástétomokról ábrándozik. A film behatol a 
családba, megbolygatja a megszokott rendet, boldogtalansá
gok kútforrása és hiú ábrándok előidézője.

A film pereg, János vágyás szemekkel issza be a 
csodás tájakat, amelyek örök álmai maradnak, tekintete 
megsímogatja a pompás nők selyemharisnyáit ás fantáziájá
ban lázas ölelkezések születnek,

Egyszerre csak végeszakad a filmnek, János visszazök
ken a valóságba, a szemei fájnak, az agya kábult, szeretne



még ülni, de az emberek áradata nagy lendülettel viszi 
kifelé: Ha én egyszer elutazhatnék Tinivel Nizzába — sóhajt 
fel, bár maga is tudja, hogy ez eléiheletlen. — Bolondság 
az egész! — de azért a vágya még sokáig ott röpköd a mo
ziban látott pálmás tájak felett.

Az áradat kiröppenti Jánost a bejárat elé. Körültekint 
a tömegen. Kipirult arcok, beszélő szájak, a világosságtól 
elkápráztatott szemek imbölyognak körülötte. János elnézi, 
hogy az emberek megszokás vonzó hatása alatt sietnek 
haza. Mindegyiknek van otthona, családja. Vannak szegények, 
akik nehezen kuporgalják össze a garast a mozira, vannak, 
akiknek hatfogásos vacsora utáa jut eszükbe, hogy: nincs 
más programom, elmegyek a moziba.

János á !mos léptekkel megy fel a lépcsőn, minden 
lépés után erősen megfogja a korlátod, befordul a személy
zeti lakások folyosójára, beleteszi a k acso t a zárba, nem 
fog a k u lc s .. .  nyitva van az ajtói csak nem felejtetem 
nyitva ? — kérdi magától félhangosan . . .

Óvatosan kémlel be a sötét szobába, odasom'ordál az 
ágyhoz, ahonnan halk lélegzést hall. Szemei hamarosan 
megszokják a sötétséget. Manci fekszik az ágyon elnyúlva, 
mély álomban, a ruhái egy széken hevernek, két erős melle 
egyenletes ütemben emelkedik és visszaesik. Jánosban valami 
hideg fut végig, nincs most kedve Manci öleléséhez, fáradt, 
aludni szeretne : Mit akar ez a lány tőlem ? — kérdi magában 
bosszúsad — éppen elegem van már belőle. Hogyan fogok 
én most aladni? M§g is sajnálom felkelteni. — Körülnéz, 
hogy miként lehetne valahogy elhelyezkedni a szobában. 
Azután levetkőzik, egymásután rakja a székre a kabátot a 
nadrágot, az inget és a harisnyákat, a villanyt nem gyújtja 
fel, nehogy felébredjen a lány. Odaül az ágy szélére, nézi 
a félhomályban kirajzolódó friss lánytestet, elálmosodik, feje 
lebukik a párnára Manci kócos haja mellé.

Öt perc múlva két fiatal test egyenletes lélegzése sza
kítja meg az éjszaka csendjét.



Háromat üt a fárad zengésű harang. Végtelen csend 
terpeszkedik a város felett, az Asztória szálló kókuszsző- 
nyeges folyosóin, mint apró bogarak, villognak az ajtók fölé 
erősietett villanylámpák. A küszöbresorakoztatott cip5k egy
kedvű nemtörődömséggel várják a reggelt, amikor kemény- 
bőrű munkáskezek szétmázolják i aj tűk a lekvárszerű pépet. 
A félhomályban egyetlen lélek sem mutatkozik és csak egyik 
— másik ajtó mögül hallatszik ki valamelyik vendég hangos 
horkolása.

A folyosó végén, a fürdőszobában minden másodperc
ben leesik egy vizcsepp a kádba, a nyitott ablakon keresztül 
besír a tücskök ciipelése, a lágyan muzsikáló szél megre
megteti az udvar fáit.

A lépcsőház felöl halk nesz repül szét a levegőbe. A  
nesz erősödik, lépésekké nő, valaki jár o tt !

Hirtelen elővillan a szobaasszony alakja. Hosszú kendő 
fedi a vállát és vigyáz, nehogy lépteit meghallja valaki: 
Megfogom, ha addig élek is! — mondja magába és irigyen 
gondol arra, hogy Manci Jánosnál tölti az éjszakát: Megfo
gom! — mondja mégegyszer — ha reggelig is itt ülök. 
Azonban már nincs nagy türelme, mert régen itt csőszkö- 
dik és vágyakozva gondol az ágyára.

Nem sokáig kell azonban várakoznia. Ismét nesz hal
latszik. Fenn csukódik egy ajtó és Manci igyekszik lefelé 
nagyóvatosan. Ijedtén körülnéz a szobasoron, mintha érezné, 
hogy valami veszély fenyegeti, azután vállat von és tovább 
indul.

A szobaasszony most nem csap le rá. Nem lehet éj
szaka lármát csapni, mert felébrednek a vendégek. Majd 
reggel, majd reggel!: Megállj csak, megállj! — fenyegeti a 
lányt, aki „erkölcstelen“ és éjszaka férfiakhoz jár.

A szélescsípőjű, marcona szobaasszony, mérges tekin
tetet vet a lépcsőházra, mintha Manci még mindig ott állana* 
azután elindul a folyosó sötét vége felé.



Másnap Jánost behívatják a  főnőkhöz A  vizenyős 
szemek rámerednek a fiúra, akinek fogalma sincs arról, hogy 
mit is akarhat tőle a „gazda“: Talán nincsenek megelégedve
a munkámmal? — gondolja — Vagy fizetésemelést akarnak
adni? Az utóbbi lehetetlenebb . . piert hol van manapság 
olyan főnök, aki emelni akar. Százszór kell könyörögni min
den garasért, nem hogy még magá'ól emelne.

— F á m  — így kezdi a vizenyősszemű — nem tart
hatna maga szeretőket a házon kívül ?

Jánosban meghűl a vár: Éti . . . éti? — akadozik — 
szeretőket? — azután azt hiszi, fcogy viccel a főnöke és az 
arca nevetésre torzul.

— Mit nevet? — szól rá a v zenyős komolyan — itt 
egyáltalán nincs mit nevetni — a hangja erősödik — vegye 
tudomásul, hogy ez itt nem bordélyház. É z egy tisztességes 
üzlet. En nem azért fizetem a személyzet, hogy szerelmes
kedjen, hanem azért, hogy dolgozz n! Micsoda dolog . . .

— De kérem . . . én . . .
— Semmi én, semmi én! Maga egyébként rendes em

bernek néz ki, a munkájával is meg vagyunk elégedve — y 
többes számban mondja — igen, meg vagyunk elégedve . ,  ̂
de kérem . . .  a szobalányokkal . . . egész éjszaka . . .  €z 
botrányos . . .  — János szóhoz sem jut, a vizenyős szemű int*, 
hogy elmehet. Lassan kiballag, beszélni szeretne még, de 
csak vállat von: Főnök úr — ezt kellene most mondani —  ̂
hát én tehetek róla, vagy tehet ő róla, hogy - . hogy . ... 
Hát megérti ezt, megértheti ezt a főnök. Kisebb gondja j s  
nagyobb enné).

Szomorú arccal dolgozik a konyhában. . Künn szitál a£ 
eső, hátul a mosogatóban csörömpölnek az edényekkel, 
a mészáros jeget tör a jégszekrény. tejeién, Szikár írja a^ 
étlapot, Tömzsi habot ver a grízhaluskának, a tömpeorrú ké
zilány az asztal alját sikálja, az ételszag az ^jtóp keresztül 
az étterem felé illan, a pincérek beszélgetése beb átlátszik - 
az étteremből, a folyosón az emberek járnak a mozipénz-



tárhoz, a vizenyős egy pillanatra bekukkant az ajtón és 
fejbiccentéssel köszön vissza Szikárnak, János megfordítja a 
sütőben a sülteket és nemtörődömös arccal, egykedvűen 
törli meg a kezét a köténye övéből lelógó konyharuhával,

— Hallotta Manci esetét — mondja Tömzsi az asztal 
alját súroló Ilkának — halottá?

— Nem hallottam én semmit -  felel a görnyedő lány,
— Hát kivágták, mint a huszonegyet — mutatja a ke

zével — szegény már pakol s
— Oszt m ért dobták ki? Jó  lány volt az. Vagy itt 

már senki sem elég jó? — Ilka méltatlankodik.
— Hát a szeretőjit beengedte a szobába, vagy bemá

szott valamell khez itt a házban — sokatmondóan néz kö
rül, de nem tudja, hogy k.vel adja össze a szegény lányt.

— Hát aztán az is baj, ha a szegénylány szeret vala
kit? Kell az neki! Talán nem akart jóba lenni a vize
nyőssel?

Tömzsi vállat von és a habot összekeveri a kikavart 
tojássárgával.

— Az ember dolgozzon, mint a marha — folytatta 
Ilka — reggeltől estig gürcöljön és még azzal is törődnek, 
hogy kivel hál. A fene beléjük!

Jánoshoz is elérnek a szavak, megretten, mert eddig 
még nem gondolt erre az eshetőségre. Sejtette, hogy vala
mire rájöttek, mert a főnök is csak ezért hívatta be az iro
dába, de nem gondolt arra, hogy a szegény Mancinak is 
baja lehet a dologból. Ijedt tekintetet vet az asszonyokra, 
kérdezni szeretne valamit, de nem mer. Azt akarja kér
dezni, hogy: könnyen találhat egy leány itt a városban ál
lást? Azonban nem kérdez semmit, csak érzi, hogy valami 
felsajog benne. Inkább sajnálja a lányt, mint szereti, de 
önző vágyak is felüvöltenek benne: Most azután tényleg 
nem lesz senkim.

Képtelen dolgozni és alig várja, hogy eljöjjön a há
rom óra.



János kitekint az ablakon. Nézi a sárguló falombokat, 
a-halálba induló természetet* a röpködő verebeket, a mo- 
sókonyhából kigomolygó füstös gőzt.

Jánoskám! — toppan be Manci és János ijedten reb
ben fel.

Manci! — a hangja sírósan vibrál és ijedt tekintettel 
•cirógatja a lányt.

Leülnek az ágy széláre, János torkában megakad a 
szó. — Jánoskám . , Elmegyek — a lány fájdalmas hangja 
belevág János érzékeny leikébe — Jánoskám, itthagylak.

— Miért? — kiált fel János és feje lecsuklik a vállára*
— Miért?! Hát nem tudod? Kivágtak! Kidobtak, mert 

szerettük egymást.
Azért nem szabad valakit kidobni — méltatlanko

dik János — hát hogyan képzelik az ügyet? Csak úgy ok- 
nélkül, vagy ilyen okkal kid;bnak egy egyedülálló szegény 
lányt?

— Ne mérge’ődj Jánoskám, majd csak találok másik 
helyet — Manci vigasztalni próbálta Jánost.

— Másik helyet? Az nem könnyű dolog. Ezren is je
lentkeznek, ha egy üresedésben lévő állás akad. Elbocsáta
nak mindenünnen, minden feleslegesnek tartott munkaerőt. 
Képtelenség . . .  én is megyek . . . nem b:rom itt ki nél
küled . . .

— Nem Jánoskám — a lány nyugodtan beszél — te 
szépen itt maradsz. Én találok helyet, legfeljebb nem szál
lodában, hanem privát helyen. De te? . . . Hol akarsz elhe
lyezkedni? Ebben a városban egy fél szakács sem tudna 
munkához jutni. Maradj csak szépen nyugton. Majd talál
kozunk . . . vagy elfelejtesz? . . .

— Én? — János felhorkan — én, sohasem felejtelek 
-el. Olyan édes voítál . . . Olyan drága — átöleli a lány iz
mos testét — most nélküled follyon tovább az életem? 
Rettenetes!

— Jánoskám, ne esséi kétségbe. Annyi, de annyi lány



van itt . . . különben ne is kezdj ki az itteniekkel, ebbőí 
csak bajod származhat. Van a városban még sok szép lány...- 
és a Tini . . .  — Manci félősen pislant Jánosra.

— Tini? . . .  — leheli eltűnődve János — Tini? . . - 
sohasem lehet az enyém . . .

— Ugyan ne beszélj butaságokat. Hát azt hiszed, hogy 
az a lány fából van? Hidd el, hogy éppen olyan, mint a> 
többi. Hogy okosabb/ hogy szebb, az lehet , . . biztosan na
gyon okcs és szép lány lehet, ha annyira bolondulsz érte..,- 
de ö is csak nő . . . ha kicsit akarod, a tiéd lesz . . .

— Ugyan ereggy innen . . . ilyen butaságokat . . . hogy 
lehetne az enyém egy ilyen finom lány? Nem is merek hoz
zányúlni. Te, olyan finom ruhái vannak!

Mancinak minden szó fáj,de egy arc»zma sem rándut 
meg, amikor János a szerelméről beszél.

— Te Manci — Jánosnak mintha eszébe ötlene va^ 
lami — lehet, hogy ez a Tini nem szeret engem, lehet, hogy 
ez a Tini valami rettenetes nő, lehet, hegy csak el akarja 
csavarni a fejem . . . olyan buta vagyok az ilyen dolgok
ban . . .  te mégis csak jobban ismered a nőket . . . mit csi
náljak? Szeretem!

— Minden szerelemnek végeszakad egyszer — mondja 
a lány — ennek is.

— De addig, de addig?! sok rossz éjszakám lesz. Eh*> 
hagyjuk az egészet. . .  az embernek csak belefájdul a feje . .  . 
Mikor hagyod itt a helyed?

— Még ma megyek. Már ki is fizették a kéthetemet. 
Elmegyek a nagynénémhez addig, amig másik helyet nem 
találok magamnak. Majd csak lesz valahogy — felsóhajt és- 
inegsímogatja János a ’ cát.

— Istenem . . .  ha arra gondolok, hegy ma vagy nálam 
utoljára, sírni tudnék. Hogy elmúlt az idő! Édes pofám . . .

Manci látja, hogy János már elborult szemekkel nézi. 
Most nem akar komplikációkat: Megyek édesem, sietnem 
kell. Van még egy kis dolgom, azután összecsomagolok . . ,



— Neeee, ne menj — kérleli János és nagy erővef 
öleli át a lány derekát.

— Hagyj Jánoskám! . . — a lány könyörgése hiába
való, mert Jánosban már régen megmozdult a vér, amely 
kiutat keres: érzi, hogy a párja elhagyja és az utolsó tom-

, ,bt lás százszorozott gyönyöreit akarja fenékig élveznb
— Drágám — leheli és a lányt ledobja az ágyra.
— Nem akarom . . . most ne . . . — a lány védeke

zik és már félig fel is kel, de János újult erővel veti neki 
tnagá1, l e t e p e r i  a párnákra, a térdei szétfeszítik a  combjait, 
a  fogai belemélyednek a leány mellébe, az egyik kezével a 
«derekát fogja, a másikkal lenn viaskodik a fehérneművel. • .

— N e ! — kéri a lány Jánost, de már semmi erő sincs
benne, a kezei elfeküsznek az ágyon, a két térd szétszalad,
a  mellei erősen zihálnak, János vakon küzd még, azután . . .

*

A fiú fáradtan hevert az ágyán, az egyik karja lelóg az 
ágyról, a  levegőbe izzadtság párázik, az ágyneműn érzik 
Manci testének kesernyés illata, künn szürkén szitál az eső, 
Ján o s szempillái leragadnak. Mélyen alszik fél hatig és vágy- 
ialanul ébred fel.
Manci tegnap délután, mikor Jánostól elment, azonnal ösz- 
szecsomagolt és elhagyta a szállodát: Itt a cimem — egy 
•darab papírost adott oda a fiúnak — akármikor megláto
gathatsz. Bátran gyere, a nagynénémnél vagyok, mintha ot - 
bon lennék. Látogass meg bármikor, ha ráérsz.

— Elmegyek édesem — válaszolta János és Manci 
iecsüngő haját felsímította a homlokáról.

— Aztán azt a Tinit verd ki a fejedből! Hidd el, nem 
•érdemes enni magad . . . van még annyi nő a városban. . .

— Nem kell énnekem senki • . . hiszen nem utazol el, 
«elmegyek majd hozzád.

János agyán végigfut a búcsúzkodás perce most, hogy 
ott üli a nagy park egyik árnyas fája alatt. Kedvetlen és bú- 
á&n lógatja a fejét, mint egy párjavesztet madár. Gondolkozik*



— Rendesen dolgozom, meg vannak elégedve a munkám
mal, van tűrhető lakásom, ruhám, ennivalóm . . .  nő is van 
éppen ha* kell . . .  de engem mégis megesz: valami bu*a 
bánat. Mi lehet ennek az oka? Honvágy, ami mindig elfog 
ha hosszabb ideig távol vág/ok hazulról. De utó végre feL- 
nőtt ember vagyok, akinek ott az otthona, ahol éppen tar
tózkodik. Mégis . . . meg azután itt a Tini-eset . . . kellett 
êz nekem? . . . sokkal jobban tenném, ha nem törődnék a  
dologgal. Mit csináljak? Szeretem . . .  a bolondulásig sze
retem! . , « kivánom . . . meddig mehet ez? . . . nem me
gyek el hozzá . . .  de mégis, el kell mennem . . . udva
riasság . . .

János fázóssan rázkódik össze és töpreng, a koraőszi 
szél megrázza a fákat és sárguló levelek odahullanak a lá 
bai e lé : Itt az enyészet — állapítja meg — lehullanak a fák 
levele5, amint elszáradt a mi életünk is. A különbség csak 
annyi, hogy a fák életében van tavasz és nyár is, a küzkö- 
dő ember életében pedig csak tél van. Tél, tél * . . tél . . . 
hullanak az életek a lét terebélyes fájáról . . . hullanak . . .. 
lassan, de állandóan hullanak.

— Eh! — tér magához János — mit töröm én a fe- 
iem az élet nagy problémám. Hát érdemes gondolkozni? 
Sokszor valóságos fizikai rosszullét áll elő a gondolkozástól. 
Mért nem találták ki már azt a szerkezetet, amellyel lega
lább egy időre ki lehetne kapcsolni az agy működését Ez 
sokkal fontosabb lenne, mint a rádió, a film, a v.tamin. De 
jó lenne n$m gondolkozni!

Valamivel rövidebbek már a napok és a lebukott arany* 
korong sugarai véres hátteret festenek a rohanó felhők mö
gé. A park sétányain vasárnapiasra cicomázott lányok gye
rekkocsikat tolnak, a teniszpálya felől csilingelő nevetés« 
szűrődik át a fák ágain, a folyó vizének a csobogása is ide- 
hallatszik, a város felett ködpára leng a házak sárga töme
ge összefolyik, mint valami visszamaradt pocsolya és János
nak is el kell indulnia, hogy ne késsen el az esti munkáróL



A muuka, a munka . . . mindig c?ak a munka. A 
robotosoknak minden idegszála a szabadságot kívánja, itthagy
ni a várost és a magas hegyek közé meneküln*, jó mélye
ket lélegzeni, nagyokat nevetni, gond'alanul viháncolni . .
A mupka azonban, mint a mágnes, húzza magához a dol
gozódat. Nincs szabadulás !

János nekidől a pad hátfájának és elnézi a proletárlá
nyokat, akik szeretőjükkel, Jvagy barátnőjükkel sétálnak a 
parkban. Az olcsó ruhák alatt ványadt városi testek szívják 
magukba a kéményekből kiáradó füstöt, az útburkolatról 
leváló port és a fiús sapkák alól kikandikáló hajfürtök sely
mesen csillannak meg a letűnő nap >örös fényében. A lá
nyok közül egyik-másik végignézi Jánost, odasú^ valamit a  
barátnőjének, visszaford^nak,^ nevetgélnek, vállat vonnak, 
majd továbbmennek. János egykedvűén bámul maga elé és 
alig vesz tudomást az előtte sétálókról.

— Csicsis bubus — egy gyerekkocsi kerül János mellé 
és ezzel együtt egy kéksapkás karcsú lány — Csicsis bu
bus — dúdolja a lány a kicsinek, akinek pufók arca vido- 
ran nevet szembe a világgal.

János eleinte nem vesz tudomást a dudoló lányról és 
a gőgyicselő gyerekről, de lassanként megunja a csícsis-ba- 
bust és mérgesen néz a lányra: Nem énekelne valami mást?

A lány ijedt tekintettel néz Jánosra: Tessék? — azu
tán mintha el akarna menni: Talán nem tetszik a hangom? 
— van a fellépésében valami szemtelenség, de határozottan 
jól áll neki.

— No nem akartam megsérteni — János mosolyog és 
ismerkedni akar. Csak nagyon muzikális vagyok, tudja és . . -

— Csak nem gondolja, hogy Beethoven kilencedik szim
fóniáját fogom énekelni a gyereknek? . . .

— Mért ne? Meglehetősen jó hangja van . . .
— Valamikor énekelni tanultam . . .
— Ugyan? — János csodálkozik — Maga énekelni 

tanult?



— Hál olyan lehetetlen az« ha valaki énekelni tanul? 
—  a szempillái szétszaladnak — Maga még nem is hallotta« 
hogy valaki énekelni tanuljon? — nevet — Talán azt hitte« 

.hogy az ember« mint kész kamaraénekesnő jön a világra?
— Hát azt éppen nem gondoltam« de . . . de . . .  a 

gyermekdajkáláshoz aligha szükséges a kamaraénekesnői ké
pesítés.

— Hja úgy, hát innen fúj a szél? Maga azt hiszi, hogy 
valami bonne vagyok? UgiT-e? — a lány szélesen nevet, kicsit 
iannak hófehér fogai és a mellei is megremjgnek.

— H it nem dajka maga?
— Nem én! —- mondja a leány hetykén — csak az

öcsköst hoztam sétálni egy kicsit . . *
— Ne haragudjon — János szégyeli magát — ne ha

ragudjon, de azt hittem.... .
— Nem tesz az semmit, csak soha ne történjen na

gyobb kellemetlensége. Jelenleg, sajnos, nincs más elfoglalt
ságom és így törődhetek a gyerekkel . . .

János elfogódott és szeretne elmenni valamerre. Nyug- 
talanul izeg mozog a helyén és a lány észreveszi ezt: Illene, 
hogy bemutatkoznék kedves, hogy is hívják?

— Stern vagyok — János nevetségesen pukedlizik és 
vérpiros arca a lány felé fordul.

— . . .  én meg Kerényi Jolán, ha megengedi — gúny 
van a hangjában.

— Tudja egyáltalán nem volt szándékomban a meg
ismerkedés, csak . . .

— Talán már megbánta az ügyet? — kérdi a lány 
hamiskás mosollyal.

— Dehogy bántam, csak olyan furcsa . . .  én . . .  én 
nem szoktam ismeretségeket kötni . . .

— Nohát ez csuda jó . . . maga nem szokott ismeret
ségeket kötni uccán? . . . csuda jó . . . mintha valami drá
mai szendét hallanék beszélni . . .

— No nem vagyok éppen drámai, sőt szende sem de 
a  fene tudja ilyen a természetem . . .  talán gyáva vagyok . .  ^



-vagy a körülmények . . .
— Utóvégre ez nem valami nagy baj — a lány vi

gasztalni próbálja. — Azért ne haragudjon, hogy olyan bá
tor voltam és megismerkedtem magával — a lány merész 
és nagyranyílt szemeiből az őszinteség szokatlan sugarai 
nyúlnak ki János felé. Az őszinteség csápjai belemásznak az 
idegszála;ba, felkavarják a vérét és valami furcsa érzése 
támad:

— Szóval a kicsi, öcsköse — János odaha;ol a gye
rekkocsihoz és élénk mozdulatokkal vidítja a gyereket — 
■Hogy hívják a kicsit?

— Gyurka — mondja a lány — de ő csak Dzulká- 
inak nevezi magát.

— Hód vad Dzulka ? Csípi, csípi! — János magáról 
ímegfeledkezetten viháncol a gyermekkocsi előtt. Gyurka na
gyokat nevet, de a lány is mosolyog.

— Szereti a gyerekeket? — kérdi a leány . . .
— De még mennyire!
A lány hirtelen elkezd nevetni, kogy a könnyei is ki

élnek a szemei köré.
— Mit nevet annyira — kérdi János elcsodálk* zva.
— Azt nevetem, hogy maga dadának nézett. . . 

íhahaha . . .
— Hát az olyan különös? De külőmben sem olyan 

lehetetlen az, hogy egy ilyen fiatal lány, ha nincs más mun
kája . . . munkanélküli . • . gyermekdajkálásra adja a fejét. 
Higgye el, sok intelligens lány keresi meg így ma a ke
nyerét.

— Ebben teljesen igaza van — ad igazat a lány J á 
nosnak — de azért mégis olyan furcsa • . .

Valahol üt az óra, János összerezzen: Mennem
.kell . . .

— Hová siet? Maga nem munkanélküli? Azt hittem..*
— Nem vagyok munkanélküli — majd hozzáteszi — 

egyelőre . . .
— Mi a foglalkozása? — a lány erősen kíváncsiskodik.



— Fontos az magának? Egy ember vagyok a parkból 
— nevet és megszorító a lány erezett kezét — majd egy
szer elmondom . . .

— Mikor? — kérdi a lány és szemöldökeit kérdően 
felhúzza.

— Majd egyszer . . . mit tudom én, mikor — János 
köszön, még egy nevetséges grimászt vág a kicsire, azután 
-elsiet a város felé.

Valahol egy hajókürt mélyen felbúg, a kicsi a kétéve
sek nyelvén gőgicsél magában, a lány még hosszasan elnéz 
arra, amerre János elment: Kaland — mondja magában — 
pillanat és vége. Az ember kilendül a mindennapi kerékvá
gásból, azután visszazökken a régi nyomra. Gyerünk Dzulka 
haza — ráhúzza a takarót a gyerek hasikájára, mert a szél 
mindinkább erősödik, felkel, lesímítja a szoknyáját, letép 
egy* egy virágot a pázsit szegélyéről, azután „megindítja a 
nyikkanó kocsit a kavicsos úton.

*

János szorongó érzéssel nyitja ki a nagy, barna régi
módi épület rézveretes kapuját. A tiszta, műmárvány lép
csőház kispolgári kanyarulatain János lendülettel mászik feL 
Tekintete ráfut az ajtóra rögzített feliratokra:

Dr. Beiényi J . ügyvéd. Pákozdi Bálint nyug. tanítód 
Teleki Antal városi főlevéltáros igen ez az — János 
mélyet lélegzik, raégegyszer végigtekint magán, a szeme 
megakad egy pihén, amely a nadrágja szegélyén libeg- le- 
fricskázza, a2 után a tenyere ránehezedik a fényesre szido- 
lozott kilincsre . . . zárva van az ajtó . . . hol a csengő? 
János megnyomja a kis fehér gombot. Valahol gyengén sír 
a villanyharangocska, azután csend lesz. Jánosnak úgy tű
nik fel, mintha évtizedek rohannának cl, mint póznák a ro
bogó vonat mellett, lábai idegesen topognak a betonon r 
Végre! — valami összefut benne és a lélegzetével csatázik.

Tárul az ajtó, a nyílásban kékkendős parasztlány szok
nyája zizeg: Kit tetszik keresni?



— Itthon van Tini kisasszony? — szakad fel a szó 
Jánosban.

— Ja , a kisasszonyt keresi az úr? Igen, itthon van. 
Tessék bejÖDni.

János mögött bezárul az üvegezett ajtó, vele szemközt 
pedig egy másik ajtó tátja ki a száját és ott áll Tni.

— Tini! — jön ki a felforrósodott lehelet János szá
jából és ölelésre ívelő karjai feljebb emélkednek, azután két 
lépést tesz előre! Kezét csókolom — megfogja Tini kezét.

— Azt hittem, hogy nem jön el — nevet a lány és 
fogai mögött kivöröslik a foghúsa.

— Ugyan, csak nem képzeli, hogy otthon maradok? 
Igazán . . .

Azt hittem, hogy már teljes n megfeledkezett rólam...
— Én? — János lelke szárúyakra kap — én meg azt 

hittem . . .
Tini betuszkolja Jánost egy tágas szobába, amelynek 

nyárspolgárias bútordarabjai közül élesen kierőszakoskodik 
egy barna piaoino. A zöldhuzatos dívány lila cirádái gúny
kacajt szúrnak János fülébe és a falakra aggatott képek vad 
táncot járnak a szemei e ott.

— Foglaljon helyet — cseng a- lány üde hangja és János 
belesüpped a díványba. — A szüleim elmentek moziba, de 
melegen üdvözlik magát. Ok nem tudják, hógy maga nem < 
doktor . . .

János vére az arcába szökik.
— . . .  nagyon maradi emberek. De én sem vagyok vala

mi haladó nézetű lány. Mindössze a látszat mutat annak. 
Dolgozom, mert széf etem a munkát és nem is esik rosszul, 
ha elsején leolvassák elém a jólmegérdemelt . . .  a túlmeg
érdemelt fizetést. Egyébként . . . konzervatív gondolkodású 
vagyok . . .

— Látja ezt nem tételeztem volna fel magáról . . . azt 
hittem, hogy maga modern lány . . . flapper . . . nem flap- 
per: dolgozónő, akiben már kisarjadt az az öntudat, amelyet



a múlt évszázadokban alaposan kitépáztak.
Tini és János közel ülnek egyáshoz, hogy a lélekzetük 

is összekeveredik a levegőben és a zöld függönyökön átszű
rődő világosság a fiatalokat, mint valami művészi képet, 
emeli ki a színes-tarka háttérből.

— Maga nagyrabecsülheti a dolgozó nőket—ismeri el Tini.
— Igen, csakis a dolgozó nőnek van létjogosultsága 

— János nekihevül és kipirult arcai magyaráz — Igen, a 
dolgozó nőnek van létjogosultsága — ismétli — és lényeg
telen a munka neme. Higye el Tini, épen annyira kell b e 
csülnünk azt a nőt, aki a forró konyhába gondoskodik a 
családja, vagy a más családja jólétéről, mint azt aki az író
gép mellet görbíti meg a hátgerincét, vagy a zongorázás tu 
dományát veri bele érdektelen gyerekek buksi fejébe, vagy 
a rettenetes cselédsorban várja, hogy megöregedjen, a keze 
meggyengüljön és mint alkalmatlant, a szegényházba utalják...

— Engedje meg, de nem mindenben osztom a néze
tét. Például a társadalmi lépcsőfokok alján robotolók nem 
érdemelnek túlságos kiméletet. Művetlenek, buták, rosszaka- 
ratúak . . . magának például fogalma sincs, hogy mire képes 
egy cseléd . . .

— Nem értem a maga gondolkozását Hát honnan 
vegyen műveltséget egy mindenes ? Maguk például mit szól
nának ahoz, ha a Rozijuk, vagy Lidijük, vagy mit tudom 
én hogy hívják, egy szép napon leülne a zongorához ská
lázni, vagy megkérné magát, hogy tanítsa meg az összetett

»könyvvitelre?
— Hát ez mégis csak nevetséges lenne . . .
— Nem szabad lerántania a saját nemét — János ne

vet és vitatkozó kedve lelóhad. Hosszasan elnéz maga elé. 
Ne 21 tudja miről beszéljen, nincs is kedve beszélgetni. Va
lami más robajlik belül, a szíve táján, de nincs meg a bá
torsága, hogy előrukkoljon vele.

— Maga zongorázik?
Mit játszik? — érdeklődik a fiú.



— Olyan butaságokat játszom, hogy kinevet, ha el
mondom. Nem veszem komolyan. Három évig tanultam, de
tucjja isten, lusta voltam tovább . . .

János nevet: Én is így vagyok valahogy . . . két évig
tanultam hegedülni, de . . . abbahagytam és csak úgy dilié- 
tánskodom.

Leginkább táncdolgokkal szomorítom a szomszédokat
— kivillognak a fogai — meglehetősen ritkán nyaggatom a 
klavirt.

A beszélgetés megszakad. Tini lenéz a földre, de nem 
látja a szőnyeg tarka mintáit, János a falakon lógó képe
ket vizsgálgatja, de érzékei Tini felé lendítik.

— Hű de sokat beszél — jegyzi meg végre a lány
— mindig ilyen bőbeszédű?

— Miért kell az embernek mindig beszélni? . . . néha 
. . . néha . . .  a jiallgatás is beszél . . .

— Milyen romantikus maga! Nem is tudtam, hogy a 
szakácsok ilyen költői lelkek. . .

— Tini, ne gúnyolódjon — Jancsiban toporzékolnak 
az elfojtott vágyak — hiszen tudja . . . hiszen tudja , . . 
hogy . . .

A lány lehajtja a fejét, János közelebb húzódik hoz
zá, a képek elmerülnek a falon . . . János még egy pillana- 
natig küzd magával, azután a karjai kilendülnek, átöleli a 
lányt mélyen beszívja a szőke haj mámorító illatát, a szája 
részegen tapad az égő ajkakra : Tini! — alig hallatszik a hang
ja és a lány lecsukódott szemei remegnek a meg-megujuló 
csókorkánban.

János eszeveszetten csókolja Tini száját, állát, arcát, 
majd lejebb csúszik a nyakára, azután a mellek felé siklik. 
A lányon villamos áram fut keresztül, az ajka felnyílik, a 
félig lecsukott szemhéjak mögül hisztériás fény bújik ki. A 
fiú kezei tartják Tini derekát, a vad szerelmi csata alatt 
azonban az egyik tenyere lassan lejebb csúszik a. csípőkön, 
megsímogatja a lány medencéjét, azután a remegő combok



körvonalain vibrál már a szoknya szélén van, megmarkolja 
a gömbölyű térdet, majd felszalad a lány mellére, azután 
ismét a térd felett bocsátkozik bizonytalannak ígérkező ka
landba:

— Na, ca — szisszen fel Tini, de János süketen tom- 
i bol a teste felett és elakadó lélegzettel marja véresre a lány
nyakát. A zöld függöny tovább szűri a napsugarakat, a ké
pek eltűnnek a talon, János gondolatai paránnyá zsugorod
nak és csak reflex mozdulatokkal lebeg az űrben.

— Na — sikolt ja a lány, lázasan felnyög János kar
jaiban, a következő pillanatban, mintha öntudatra ébredne, 
ellöki a fiút, felugrik a díványról, az arca tűzvörös, a haja 
zilált, nehezen lélegzik:

— Maga . . . maga . . . szemtelen! — magából kikelve 
kiabál, azután ijedten kémlel az a-jtó felé — mit gondol 
maga, kivel van dolga? — most már halk, fojtott hangon 
beszél — Mégis csak disznóság, hogy a férfiak miket en
gednek meg maguknak. Én tisztességes nő vagyok. Igen! 
Vegye tudomásul, hogy én tisz ességes nő vagyok — liheg — 
Igen, ez kell maguknak: Ártatlanság, liliomtiprás, irodalom, 
zene és más ürügyek alatt.

Jánosban bennakad a szó és csak tágranyílt szemei 
égnek feltűnő lázzal: Msga . . .

— Még magának áll feljebb? Szemtelen paraszt! T a
karodjon ki! János csak áll tovább egyhelyben, a homloká
ról izzadságcseppek gurulnak alá, a kezei elernyedten lóg
nak és agyának kerekei megállnak egy pillana'ra: Mi ez? 
— kérdi inkább önmagától és amikor nen kap feleletet és 
csak a lány dühös*gőgös tekintetét látja, felrobban benne a 
ki nem elégített hím haragja:

— Hahahaha — állatias röhej tör ki a torkából — 
•hahaha! Ez az a bizonyos szerelem. Új Jókai regény. Sze
relem mind a vérpadig helyett: Szerelem mind a térdkalá

c s ig . Csókok kellenek, símogatások, a végtelenségig, a pat- 
; tanásig felajzott vágyak, céltalan vágyak, öncélú vágyak . . *



— Micsoda szemtelenség, még van pofája . . . — vág 
te le  a lány János szavaiba, ce az sem. hagyja magát:

— Hát itt vagyok, kiabáljon . . . mit bánom én! Kü
lönben felesleges a kidobá*, megyek én magamtól is. Ismét 
tanultam valamit. Az utóbbit inkább magában mondja. Mintha 
a lány is elszégyelné magát, nem szól semmit, csak idegesen 
figyeli az aj*óv:

— A lány biztosan hallott valamit . . . borzasztó! . . .
— Többször nem fogja hallani, biztosítom. Ide sem te

szem be még egyszer a lábam —- A fejéhez kap és gyilko
sán rángatja a haját: Te jó Isten, hát ilyesmi is előfordul
hat — elindul kifelé. — Rettenetesen naív vagyok — a lány 
felé fordul — nagyon szerettem magát Tini, nem haragszom^ 
talán volna okom . . .  de nem tudok magára haragudni . . . 
nagyon szerettem magát . . . vállat von — mindegy, most 
már egészen mindegy . . . ilyesmi is előfordulhat?

A falon függő képek meglendülnek a térben, a zöld 
függöny kiúszik az uccára, a díványból apró bogár lesz, 
Tini péirásan libeg a levegőben, János mögött becsukódik 
az ajtó. A nikkelezett fogasról leemeli a kalapját, a kókusz
szőnyegen elhalnak a lépései, nekifeszül az ajtónak, a k i
lincs nyekken és a lépcsőház János elé tárul.

János úgy érzi magát, mint amikor egyszer felült a 
hullámvasútra és a lezuhanások pillanataiban azt hitte, hogy 
elvesztette a gyomrát. A feje kavarog, a lábai reszketnek, 
szájában keserű nyál fut össze: Vagy én vagyok rettenete
sen bu*a és naív, vagy megbolondult a világ. - Lassú, billegő 
lépésekkel megy le János a lépcsőn, kitárja a kaput. Fel
csapódik az ticca zaja, a villamosok csengője belesír a 
közeli malom állandó kattogásába, egy kerékpár kerekein 
játékosan csillan meg a délutáni napsugár, az üzletek kira
katai mögött ténfergő alkalmazottak kilesnek az uccára és 
a piszkos háztetők homályosan emelkednek ki a szürke
ségből.

János egyenetlen, bizonytalan lépésekkel topog a jár-



dán, nekimegy egy asszonynak: nem tud vigyázni! mond ái 
a  feketekendős pa'asztasszony: Pardon — rebegi János hirte
len, mintha felébredne, de azután ismét véres erővel Villan
nak fel benne az elmúlt percek eseményei:

— Sok.mindenen át kell mennie egy embernek, amíg: 
eljut odáig. Odáig? Hol is az az oda? — töpreng — Vám 
egyáltalán oda? Azt hiszem nincs az életben oda . . . soha- 
sem jutunk el odáig.

XIV.
Mi van magával mostanában? — röffen rá Jánosra 

Szikár.
— Velem? — János ijedt arcot v ág — nincsen veleim 

semmi.
— Nekem ne mondja, ismerem már ezt a nyavalyát !■ 

Öreg huszár vagyok én — magabízón legyint — valami 
szerelmi história? M i?

— Ugyan herr séf, ne v'cceljen . . . micsoda szere- 
lem ? . . .

— Nó jól van, nem bolygatom, Fiatal, teheti. Majd 
ha olyan tatakorabeli lesz, mint én, akkor máson jár az 
esze, nem a szoknyákon . • .

— Ugyan ne adja a bankot. . . maga is megnyalja 
még a s ó t . . .

— En ? — rebben fel Szikár — én ? Nem mondhat
nám . . . lehet. . .  na csak dolgozzon tovább . . .

— János keserűen lendül neki a munkának! Tin%. 
Tini, — még mindig ezt kalapálja itt minden, de Jánosban 
ébredez a büszkeség is : — Kivágott, mint egy iongyott, 
Ez a szerelem? Köszönöm az ilyen szerelmet. Éppen ele
gem van belőle . . . ilyen lány mint ez a Tini ¡„Ringyó! Mit 
akart ez tőlem ? így megbolondulni ? !  . . .  A szemeiben sze
relem csillog és a közeledő extázis pillanataiban arra figyel,, 
hogy nem jön-e be a Mari, meg hogy a szoknyája ne gyű- 
rődjön össze, meg hogy . . , mit tudom én ?

A munka el-elakad János kezében, szórakozott. Be



rakta a sülteket a sütőcsőbe, lecsapja a vasajtót, valami bar
nás mártást áttör a szitán és odatámaszkodik az asztalhoz- 
A kezefejét végighuzza a homlokán, a lüktető halántékán, 
a szemhéjjain, az eres nyakán, orrcimpái megtágulnak az 
idegességtől, feltekint a homályos ablakra, nézi az őszi pá
rától szédülő legyeket, a glédába állított kanalakat, a per
gamenbőrű kaszírnőt, a sürgölődő Tömzsit, a kopaszfejű mé
szárost, a tömpeorrú kézilányt, az emajlos vizeskannát, a 
bekukkantó vizenyősszeműt - . . azután az alakok összefut
nak a szemei előtt, egy fekete pók táncol a fejében, hosszú 
karmai benyomulnak az agyába - . -

János felrántja a kezeit, a konyha forogni kezd vele..- 
sötétség... sötétség... sötétség...

— János pihegő mellel alszik a tarka ágynemű között- 
Beteg. Délelőtt elájult a konyhában.

A Tömzsi elrohant vízért. Szikár ecetes üveget nyo
mott az orra alá. A maró szag belecsipett az agyába és 
megmozdította az elfekvő kerekeket. János elfehéredett arca 
némán feküdt Szikár csontos karján és a beszivárgó vilá
gosság kísérteties színt varázsolt gipsz-színű bőrére,

— No ennek elege van — mondotta a mészáros és 
kigombolta a fiú kabátját, azután erősen dörzsölni kezdte 
a mellét.

János szempillái megrebbentek, a fénytelen héjjak kö
zött rés támadt, a szája lefittyedt és Tömzsi beleöntötte a 
vizet. A folyadék lefolyt a száj szélén és a fiú nyeldeklő- 
jén csak néhány csepp csurgóit keresztül. A beteg meg
mozdult, keserveset nyögött és balkezével, amelybe lassan 
visszaszállt az élet, megsimogatta homlokát.

Közben összecsődültek a pincérek, sőt a szobalányok 
is lejöttek az emeletről. Ketten megfogták a sápadt fiút és 
felvitték a szobájába.

János mély lélekzettel szívja a levegőt, a feje félrefor
dul, hullámos haja rászemtelenkedik sápadt arcára, a kezei-



kétoldalt terpeszkednek a paplanon. Az éjjeliszekrényen 
pohár víz, kegyegő óra, kis doboz, amelyben aszpirin van*

Egy légy János orra körül lavíroz, a nap rásüt a 
szomszédos eresz fényezett pléhjére és a visszavetített su
garak a szoba falán játszanak. A fiú melle felszalad és 
visszaesik, a szájaszéle cserepesen biggyed le, kilátszanak a 
fogai és az elfehéredett nyelv.

Nyílik az ajtó, lábújjhegyen belép a szomszéd szobá
ban lakó pikkoló. Odamegy az ágyhoz, megáll, hátratett 
kezekkel nézi Jánost.

A fiú szempillái megrebbennek, szétnyílnak, János 
ismét él, a nyelve végignyal kiszáradt szájaszélén, nagyot 
sóhajt, kezeit behúzza a paplan alá:

— Mi az újság Feri? — a hangja alig hallatszik és 
a nyakerei megdagadiiak az erőlködétől.

— Nem szabad beszélnie — figyelmezteti a pikkoló 
— itt van víz, igyon —  odaemeli a poharat a fiú szájá
hoz. János szomjasan nyeli az italt és visszatér belé az 
élet szine.

— Mi a fene van velem? — kérdi.
— Hát mi volna magával szakács ú r? Beteg. Itt volt 

a doktor, egy öreg bácsi és azt mondta, hogy vérszegény, 
nagyfokú vérszegénység, meg ideges. Irt is valami receptet, 
a Szikár engem szalasztott el a patikába. Itt az orvosság — 
az éjjeliszekrényen lévő dobozra mutat — naponta háromat 
kell bevenni.

— U h ! Olyan fáradt vagyok... meddig voltam rosz- 
szul? Mi volt velem?

— Egy óra hosszáig feküdt ájultan, azután magához- 
tért, éppen akkor ért ide a doktor, de akkor sem ébredt 
fel, hanem tovább aludt.

János kinyújtózik, körülhordozza tekintetét a szobá
ban: Hány óra van?

— Háromnegyed négy — a pikkoló az éjjeliszekré
nyen ketyegő órára pillant.

Borzasztó dolog a betegség...



— Nem olyan veszedelmes, csak pihenni kell...
— Nem is a ves2 edelmességgen van itt a súlypont 

öcskös, hanem azon, hogy annyira egyedül vagyok, nincs 
senkim. Nem is írom meg haza, hogy betegen fekszem. 
Csak megijednek! Minek az ? Holnap felkelek és dolgozni 
fogok...

— Azt már nem! A doktor azt mondta Szikárnak, 
hogy legalább három-négy napig pihennie kell...

— Na jól néznék ki... három napig itt kuksolni az 
ágyban — felül — nincs nekem türelmem itt vacakolni.

— Ha valamire szükség van, csak zörögjön itt a falon, 
áthallatszik hozzám. Később majd benézek, — megy kifelé 
— jónapot. Jobbulást.

— Köszünöm öcskös — János visszahanyatlik az ágyra, 
a  halántéka ütemesen lüktet, a kezei szétrepülnek a paplanon.

— Mi is történt? — összegezni próbálja az elmúlt 
eseményeket, de az agya fáradtan működik és csak zava- 
rossan jelennek meg a képek előtte:

Tini... Tini... innen indul ki minden... a zöld függöny, 
képek a falon, az égő száj, a felgyűcődő szoknyaszél, a 
vérforgatag.... azután: szemtelen paraszt... tisztességes lány 
vagyok!... a szülei egyedül hagyták otthon... velem... velem... 
nem értem... úgy zúg a fejem...

Szeptember vége van, János petyhüdt testtel fekszik 
az ágyán, nagyon egyedül van. Vágyik valaki után, aki 
ápolná.

— Szentimentalizmus, romantika, nyárspolgári gondol
kozás — szédül a feje —  nem tudom, mi ez ! Buta vagyok, 
gyerek vagyok, huszonháromé vés kiskorú vagyok. A ta
pasztalataimon leszűrt igazságoknak és a beszívott tudo
mánynak egyáltalában semmi hasznát sem veszem... mi
nek?... miért?... Eh! — felsóhajt — Tini... Tini... nem!... 
inkább Manci... Manci nagyon jó lány... Ha itt ülne mel
lettem és megsímogatna, vagy borogatást rakna a fejemre... 
jó hideg borogatást., itt nincs senki, aki gondol rám... talán 
még vacsorát sem kapok?!... mindegy...



A fiú szemei lecsukódnak, még küzd az elalvással, 
még szerelné láfni az ablakon keresztül a szomszéd tetőre 
rászálló galambokat... azután... kinyílik a szája és egyenletes 
lélegzettel alszik.

A pohár szélére rászáll egy légy, a nyitott ablakon 
keresztül be-bekukkant az udvarból a mosókonyha párája.

•

János két napig nyomja az ágyat. Még gyenge, de 
nincs türelme tovább munkátlanságban tespedni. Lemegy a 
konyhába. Szikár vállat vont, sokáig nézi a fiú sápadt arcát, 
azután bemegy a mészáros fülkéjébe a húsokért.

A legyek már egészen lehúzódnak a tűzhely köré, a 
lábasokból kiszálló gőz az ablak felé iramlik. A munka ze
néje belesír a fülekbe és az asztalok alatt gyorslábú sváb
bogarak futkároznak.

Jánosnak a feje fáj és segítséget hív a levesesfazék 
leemeléséhez, holott azelőtt egyedül is lerántotta a földre. 
Most nincsen elegendő ereje és a tömpeorrú kézilány ra
gadja meg a vasfazék másik fülét.

János fáradtan szeleteli a húst, az adagok nagyon 
egyenlőtlenek és Szikár dühös pillantásokat dob feléje. 
Nem megy a munka. A fiú úgy érzi, hogy a konyhában 
rekkenő a hőség, pedig már elmúltak a meleg idők és tűr
hető a hőmérséklet. Ez a képzelt meleg később még foko
zódik és János szédeleg. Nem bírom tovább — felnyög és 
a kezét végighúzza gyöngyöző homlokán, azután odamegy 
Szikárhoz.

— Nem tudok dolgozni — sápadt arcából ijedt sze
mek kandikálnak ki — nem tudok dolgozni. Gyenge va
gyok... alig birom magam vonszolni...

— Nehéz eset ! — Szikár megvakarja a fejét. — Ma 
este van egy ötvenszemélyes bankett. Rengeteg a dolog, nem 
lehet kisegítőt sem kapni. Mi a fenét csináljak ? Hát ha 
rosszul érzi magát... — megenyhül Démileg — menjen és 
feküdjön le...



János végigtekint a konyhán, kellemetlen sejtelmei 
támadnak, mintha utoljára látná ezt a környezetet.

Mit tudom én, meddig leszek beteg... talán még 
sohasem voltam komolyan beteg és éppen ezért kapott le 
annyira a lábamról. Hallottam már másokról is, hogy vér
szegények, de egy sem volt ennyire oda... inkább ideges
ség... nyugtalanság ez... — nehezen kapaszkodik felfelé
a lépcsőn: rossz előérzetem van, valami fog itt történni..* 
nem tudom, hogy mi...

Benyit az ajtón, ledobja a ruháját a székre, lefekszik. 
Megpróbálkozik azzal, hogy gondolatait távol tartsa, de 
nem sikerül: Tini... Manci... én úgy szeretem magát!... 
selyemharisnyás combok... szemtelen paraszt!... vörösen 
izzó harapásfolt egy bársonyos női nyakon... én vagyok 
az új szakács.. csak nem gondolja, hogy Beethoven kilen
cedik szimfóniáját énekelem a gyereknek ?... emlékbe adom 
ezt a kis zsebkendőt... két borjúsült... eltéped a ruhám!... 
phű de részeg vagyok!.. Jolán!... valahol felzúg a hajó
kürt... sárga villamosok futkosnak az uccán... Szikár előbú- 
,ik a mészároskuckóból... szereti Dzsek Londont?... úgy 
szégyelem magam, én nem vagyok doktor... ne rendetlen 
kedj Dzsulka!... ilyen film, talán szentimentális nyárspolgár 
vagyok?... olyan jó, hűvös a kezed., akarlak!,., anyám, én 
nem akarok tovább a terhetekre lenni... egy fiú vagyok a 
parkból... ból... ból...

János arca kitüzesedik, lázas, kicserepesedik a szája- 
széle, lelógatja a kezét az ágy szélén, fetreng, zihálva lé
legzik...

János inkább lelkibetegsége, mint vérszegénysége miatt 
két napig tesped az ágyban. Egyszer meglátogatja a i orvos 
is, beleerőszakol valami keserű folyadékot, fáj az egyedüllét, 
csak a sromszédszobában lakó pikkoló látogat el hozzá, 
majdnem minden órában.

Néha bedugja a fejét az ajtón a vizenyősszemű is, 
de nem lépi át a küszöböt, csak vállat von és tovább megy.



A pikkoló egy levelet tesz az éjjeliszekrényre, felfrissíti a  
vizet a pohárban, kinyitja az ablakot, felrázza a paplantr 
azután kimegy.

Október elseje van, künn a levelek már sárga lepelt 
vonnak az udvar földjére, a mosókonyhából kiáradó gőz is 
sötétebb, János forró teste élettelenül nyúlik el a tarka 
ágyon, az éjjeliszekrényen egy levél vár felbontásra.

XV.
János egyik nap dolgozik, a másikon beteg. így tart 

ez két hétig. Azután magához tér, de most meg nincs ked
ve a munkához. Nem tudja pontossan magyarázatát adni, 
hogy mi az oka ennek a jelenségnek: még benne lappang 
a betegség, vagy Tini?

Az éjjeliszekrényről elkallódott a levél és a fiú csak 
most akadt rá a fiókban. Manci irta : kéri Jánost, hogy lá
togassa meg. Gyerekes betűk dűlnek egymásra, néhány tinta- 
csöpp is éktelenkedik a papiros szélén. János örül a levélnek* 

Künn hűvösre fordult az idő, két nap óta erősen fúj a 
szél és a falevelek fokozott tempóban ugrálnak le az ágak
ról. János munka után felkapaszkodik az emeletre, kikészíti 
a szürke ruháját: jaj, egy kis folt van a kihajtóján.,, nem 
baj... odaadom a tisztítóba a héten — tiszta gallért keres el& 
a szekrényből, kölnivizet önt a tenyerébe, megdörgölí vele 
az arcát, a hiányos fésűvel egyenesre kényszeríti a hajszálait* 

Az uccán porháton lovagol a szél, János minduntalan 
a szemeihez kap, mert az ucca piszka megkeveredik a le
vegőben és a nedves szemekhez ragad. A város szürke és 
szomorú, a villamosok egykedvűen csilingelnek, az ember
áradat végighömpölyög az aszfalton. Sokan a kenyerük 
után futnak, a legtöbben munkanélkül ténferegnek és csak 
vitetik magukat az áradattal. János sajnálja a rongyosruhájú 
embereket és sejtelmes érzése támad: te is ide kerülsz.

— Ugyan — vigasztalja magát — nekem most egé
szen rendes állásom van, sokan megnyalnák a tíz ujjúkat* 
ha ilyen helyzetben lennének. Semmi gondom, nem éhezem*



nem járok rongyossan... mi kell még?... egyszer azonban 
kieshetek az állomásból... mit lehet tudni?... ma minden 
olyan bizonytalan... holnap beadhatja a kulcsot az üzem... 
leépítenek... megmarad a kávéház és a szálloda, ellenben 
az éttermet, amely keveset jövedelmez, bezárják... Mit fo
gok akkor csinálni? Hazamegyek a szüleim vállaira, a sze
gényes kenyeret enni, vagy elmegyek harisnyaügynöknek. 
Ügynöknek? É n? Ez szinte lehetetlen... ilyen mentalitással... 
ilyen beijedt pofával.. szép kis ügynök lennék! — tessék 
nagyságos asszonyom, talán ebből, nagyon olcsó és emellett 
praktikus, vagy: nézze nénémasszony, vegyen ebből a pa
mutharisnyából, nem drága és rendkivül tartós... azután, ha 
valamit ellenvetnek, elhal bennem a szó, a lábamba száll a 
bátorság és mehetnek a fenébe...

János befordul egy szűk uccába, az apró meszeltfalú 
házak ijedten húzódnak el mellőle. Az utat árkok szegélye
zik, amelyekben maszatos gyerekek gilisztát keresnek:

—  Jaj, de jó játék ez — gondolja János — valaha 
sok gilisztát szedtem a gyerekekkel. Lementünk a tópartra 
halászni. Ami azt illeti, — vallja be — nem sok halat fog
tam életemben. Tuggyisten, valahogy nem jöttek a hor
gomra...

Benyit egy szürke, színesaljú házba, mint amilyen 
száz van az uccában. Ételszag üti meg az orrát. Útálattal 
ráncolja össze a homlokát. A szálloda konyhájában nem is 
tűnnek már fel neki a slagok különböző árnyalatai, de 
most, hogy a falusias uccából belép egy idegen házba, szo
katlanul kellemetlen az ételbűz.

— Özvegy Macákné — olvassa le János egy lecsem- 
pült üvegnévjegyről.

Lenyomja a vaskilincset...
— Szent Isten, te vagy az ? — sikolt fel egy női hang 

a szobában. János előrendül és átöleli Mancit:
— Te . . .  — csak ennyit mond, de ez alatt a szó 

alatt valóságos vihar dúl és ár hömpölyög.
— Te — rebegi mégegyszer és lehúnyt szemekkel



fogja át Manci derekát...
— Azt hittem, már teljesen elfelejtettél — pityeredik 

el a lány. Tarka háziruha van rajta. Kissé rendetlen és 
gesztenyés ínű haja kócosán bukik le a fülére :

— Mi volt veled?
— Beteg voltam.
— Csak nem! — ijed meg a lány — mi bajod volt?
— Semmi... a doktor a7t mondta, hogy nagyfokú 

vérszegénység... már elmúlt...
— És én ezt nem tudtam! meglátogattalak volna... 

ki ápolt? Ki gondoskodott rólad?
— Senki. — János legyint és megrándul a válla.
— Borzasztó lehetett...
— Bizony nem kellemes dolog két hétig nyomni az 

ágyat...
— Gyere be... ebbe a kis szobába.. itt lakom — 

behú/.za a fiút egy sötét szobába, amelynek minden bútor
zata egy sárga ágy, asztal, két szék, mosdó, éjjeliszekrény, 
egy rozzant almárium, egy tiktakoló falióra és két olaj
nyomat.

János szorongva néz körül: Vesd le a kabátod, ne 
légy olyan félénk — a lány bátorítja.

A fiú leveszi a kabátját, lefekteti az egyik székre, 
leteszi a kalapját és leül: Van állásod? — kérdezi Mancitől.

— Vasalni jártam eddig egy penzióba, de visszajött a 
régi vasalónő, engem meg elbocsájtottak.

— Tyhű a mindenit, kellemetlen így munka nélkül. 
Miből élsz ?

— Egyelőre a levegőből. Nagyon szeret a nagynéném 
és még örül, ha nála vagyok...

— Na, de azért mégis csak más, ha a saját lábadon 
meg tudsz állni...

— Persze, persze., jobb lenne... nem mondom...
János szégyenlősen nyúl a zsebébe, előkotorja a pénz

tárcáját.



— Talán fényképet csináltattál? — a lány gyanútlanul 
kíváncsiskodik.

— Nem — János szava alig hallatszik — tessék —
egy nagyobb papírpénzt ad oda a lánynak.

— Te... de biz isten hozzád vágom!... ne izélj... nem 
kell nekem a te pénzed... mit gondolsz?... tisztességes lány 
vagyok!...

— Hát nem úgy gondoltam — a fiú dadog — azt
hittem... azt hittem, szükséged van rá...

— Na hallod, éppen tetőled fogadnék el pénzt!?...
A lány odamegy az ablakoz, hogy felhúzza a füg

gönyt, János villámgyorsan körülnéz a szobában, odalép az 
almáriumhoz, levesz onnan egy gipszmalacot és beleteszi a 
pénzt. Mire Manci megfordul, János már nyugodtan ül a 
széken.

Manci is leül és meleg tekintettel simogatja a fiút, az 
„ő fiúját“ :...

— Édesem, olyan régen láttalak... mintha száz év 
telt volna el...

Bizony, nekem is nehezemre esett — kö/elebb húzza 
a  székét: Te, úgy kívántalak — a tenyere végigszalad a 
vállán.

— Ne... ne... — a lány ijedten néz az ablak felé — 
most ne... gyere el máskor... a fiúban visszahúzódik a vágy, 
felhúiza a szemöldökét, megrántja a vállát, nem szól semmit.

Benéihetnek az ablakon, meg a néném is bejöhet a 
konyhából. Most nem lehet. Úgy sajnállak... nagyon hiá
nyoztam ?

— De még mennyire, mindig csak rád gondoltam — 
és János közben arra gondol, hogy Tini, Jolán és más nők 
aktjai vonultak fel előtte az utóbbi hetek lázas éjszakáin, 
— nincs sok időm ma, még egy üzletbe is elakarok menni, 
cipőt veszek magamnak...

— Cipőt... milyen cipőt? — a lány lukas harisnyái 
félősen kukucskálnak ki egy szék mögül.



— Fekete magasszárút veszek — kényelmetlen ül érzi 
magát, mert a lányon szakadt blúz van. Feláll...

— Maradj még egy kicsit — kérleli a lány, — azután 
odahúzza a fiút a szoba sötétebb szögletébe, belekapasz
kodik a vállaiba, ráesik a szájára, a fogai belekoccannak 
János fogaiba és két húsos melle odatapad a fiú testéhez: 
Ügy kívánlak... de most nem lehet...

János érzi a melleket, a lány csókjai égetik a száját. 
Érzi azonban a lány testének fanyar szagát is.

— Sietek — vágja oda a lánynak és gyöngéden el- 
taszitja magától Mancit.

— Ne légy olyan vad — a lány durcás arcot vág — 
pont most kell sietned?

— Kell! — János szabadulni szeretne, felveszi a ka
bátját, mély lélegzetet vesz, nekiesik a lánynak, végigcsó
kolja az arcát. Azután fejére teszi a kalapját:

— Isten veled Mancikám — már a kilincset fogja — 
nemsokára eljövök — érzi, hogy hazudik.

Az uccán gondolkozni próbál: Manci rendes nő. Néha 
kissé túlságosan érzik rajta az izzadságszag, de rendes nő, 
igazán nagyon rendes. Mit akarok én tulajdonképpen a 
nőktől? Fizikai munkás vagyok. Proletár. Milyen nőket 
akarok tulajdonképpen? Illatos, selyemkombinés asszonyo
kat, akik Tolsztojt és Colettet olvassák, zongoráznak és 
tenniszeznek, mindent nekem adnak és szemérmesek, meg
fordulnak a legjobb társaságban és minden délután velem 
sétálnak a parkban. Ez lehetetlen. Ilyen nők nincsennek ! 
Vagy vannak, de én még nem találkoztam velük... bolond 
vagyok... rohadt ez az élet — köp egyet.

XVI.
Minden délben kevesebb és kevesebb vendég foglal 

helyet az Asztoria éttermében lelógó abroszok mellett. A 
konyhában visszamarad az étel és Szikár bosszúsan járatja 
végig tekintetét a teli lábasokon:

— Holnap kevesebb vendégre készülünk — mondja



Jánosnak és ezt minden nap el kell ismételnie, mert nincsen 
nap, hogy a lábasokban előkészített étel nagyobb része vissza 
ne maradna.

A pincérek csak elvétve jönnek be a konyhába és a 
felírónőnek sem akad valami sok dolga. Egyszer bejön a 
vizenyősszemü, összesúg Szikárral, azután kimegy a konyhá
ból Néhány perccel ezután a vöröshajú ételhordó az iro
dába invitálja a konyha egész személyzetét,

János ránéz Szikkára, azután tekintetével körülöleli a 
konyhát: Mi lesz itt? — nem tud feleletet adni.

Az irodában már régóta nem járt János. Itt még min
den a régi: a szőnyegek a padlón, a képek a falon, a két 
vizenyős szem az íróasztal felett:

— Gazdasági helyzet... a gazdasági helyzet kényszerít 
tulajdonképen engem, hogy bezárjam az éttermet — a 
vizenyős szaval — azonban tisztán arra való tekintettel, 
hogy nem akarom az egész személyzetet az uccára juttatni,, 
még sem szüntettem meg az üzemet, de kénytelen vagyok a 
fölös személyzetet leépiteni. Egyelőre három embert bocsáj- 
tok el a konyhából.. a többi maradhat... a neveket majd 
később közlöm... elmehetnek.

Az emberek lógó orral mennek ki az irodából, János 
érzi, hogy ő is az elbocsájtottak között van, vállat von- 
mit csináljak ? proletársors: az ember dolgozik, dolgozik^ 
azután egy szép napon kiteszik a szűrét.

János nemsokára megtudja, hogy a szakácsnőt, az 
egyik mosogatólányt és őt bocsájtották el. Egykedvűen veszi 
tudomásul: Majd csak lesz valahogyan — felsóhajt, úgy 
érzi, hogy valami megszakadt benne.

Gépiesen végzi a munkáját: bedobja a sülteket a sü
tőcsőbe, beleszórja a tésztát a levesbe, hagymát vág, sza
lonnát tűzdel egy darabb húsba és áttöri a barnamártást 
a szitán.

*

— Hová is menjek? — kérdi János önmagától, mi
közben ruháit belerakja a nagy sárga kofferba — egyelőre



nem megyek haza... hónaposszobát fogok kivenni és meg
próbálok munkát keresni... nehéz lesz, de talán mégis sike
rül... ejnye, nem fér bele a kabátom a kofferba... sorba- 
járom a szállodákat, valahol majd csak felvesznek... nem 
ismerek senkit a szakmában... kár... kénytelen leszek papí
rosba csomagolni a kabátomat... Feri említett valami olcsó 
szobát, megnézem... kicsit messze van, de egyelőre jó lesz... 
nem írom meg haza, hogy kivágtak... elég otthon a baj így 
is, még éppen ez kellene...

A koffer teljesen megtelik, a télikabát pakolópapírosba 
kerül. János már elbúcsúzott mindenkitől és így egyszerű 
az ügy: kimegy a kapun és slussz...

Fejébe nyomja a kalapját, felveszi a felöltőjét, meg
fogja a sárga koffer lekopott mázú fülét, a papíroscsomagot 
a másik karjára veszi és kimegy a szobából.

A munkanélküliek tábora eggyel megnővekedett. János 
nem esik kétségbe. Nem mintha nagy kilátásokkal indulna 
tovább az életbe, hanem mert valami álomkorszerű tünet 
tesped a lelkén. A koffer nehéz, az őszi nap utolsó erejét 
próbálja ki a járókelőkön, Jánosnak melege van, lassan 
bandukol a célja felé. Még alig látta a kirakatokat, pedig 
több, mint három hónapot töltött el ebben a nagy városban:

Milyen szép lehet az élet? — felsóhajt — lehet... le
het... nekem semmi esetre sem szép — fütyül, mint mindig, 
ha valami kellemetlenség éri — csak az bánt — állapítja 
meg — hogy sokkal butább emberek ülnek az autókban, 
pompás szeretőket tartanak, havonként új ruhát csináltatnak, 
nyáron elutaznak valamelyik divatos fürdőhelyre... talán 
nem is buták ezek az emberek... talán az életművészethez 
is kell intelligencia, ész... talán... eddig ezt nem tapasztaltam 
ugyan, de mit tudom én...

János mellett sípogva futnak el a fényezett autók a 
villamosok csilingelnek és zörögnek, az emberek egyked
vűen sietnek a munkájuk után... ez az egykedvűség csak 
látszat... minden ember egy-egy külön világ, a maga kör



forgásával« tele gondokkal és gondolatokkal János homlokára 
ráncok futnak fel, keserűen gondol arra a sok könyvre, 
amelyeknek tartalmát úgyszólván kiszívta: hát érdemes volt?

Elnyeli egy sarok, amelyen kiugró tábla hirdeti: Vá
sároljon Pálma gummisarkot!



I



MÁSODIK RÉSZ





Nap ucca tizenkettő. Hervadt levelii akácfák, por, sár
gára mázolt vertház, mélyen lefutó eresz, apró ablakok, 
amelyeken a világosság csak nagy tusa után juthat be a 
szobákba, a háztető cserepein — mert nem fazsindely, 
hanem valódi cseréptető fedi a házat — vastagon ágyazta 
be magát a piszkoszöld moha. A kopott kapu szánalmas 
bizonytalansággal lóg a sarokvason és a nyitott folyosó 
falaiból, a telefirkált mészréteg mögül néhány szalmaszál 
kandikál ki.

Az udvaron roggyant deszkázatú ól szemérmetlenkedik, 
két sovány sertés dugja az orrát a moslékosvályuba, hátul 
néhány szétturt virágágy bújik meg a kerítés alatt, a fü már 
sárgul és a virágszárak is bután, elkeseredetten lógatják 
fejüket a csirkepiszkos anyaföld felé.

Az októberi csönd, amelyet nem zavar a lehulló levelek 
zörgése sem, mélyen felszívódik a külváros házaiba, mintha 
erre a végtelennek tetsző csendre éppen csak a proletár
városrész háztömbjeinek lenne jogalapjuk. Pedig éppen ez a 
nagy csend, ez az idegekre mászó mélaság rejti magában a 
jövő nagy viadalait, a semmiből kiugró hősöket, az ökölbe
szorult kezek lendületét, a vad vágyakozást, amely pattanásig 
feszül a proletáragyakban. A vad vágyakozást, amely a ka
lapácsot tartó csontos kezek erezetében kering. A vad 
vágyakozást, amely megkopottan él a könyvekben, de amely 
egyszer kirobban a föld méhéből és vulkánikus erővel rázza 
meg a világóriást.

A csönd szürke lepedője alatt élnek a lakatosok, akik 
a felszabadulás kulcsait kovácsolják az osztályöntudat üllőjén, 
itt élnek a bejárónők, akik hajnalban elfutnak hazulról és 
csak este érkeznek haza, amikor már munkakedvük bele
süpped a lámpátlan sötétségbe, itt laknak a fehérkötényes 
pincérek, akik a pénzbálvány tövében százszorosán érzik, 
hogy Jézus még sem váltotta meg az emberiséget, a gépíró
lányok, akiknek a testén nyálas vágyak söpörnek végig,



kereskedősegédek, akiknek ráncos melleik a nyomor szema
forjai, gyerekek, akik a könnyek vesszőfutásában, lekváros
kenyérrel járják végig a kötelező négy elemit, lányok, akik 
egy műselyemharisnyáért, keresztrefeszíttetik magukat a 
vaságyakban, ahol összeharapott szájjal adják oda testüket 
öregedő kiskereskedőknek. Itt laknak a koldusok, a nyomo
rékok, a munkanélküliek, a megvetettek fegyvertelen katonái.

A terpeszkedő csend csak a féktelen szenvedélyek 
takarója. A proletáröntudat ott parázslik a siralmas virág
ágyak alatt, a penészszobák mélyén, a porfelhős padlásokon 
és a nedvesfalú konyhákban, a rozzant díványokon és a 
piszkos szekrények polcain.

Nap ucca tizenkettő. Egy piszkosfalú ház a többi kö
zött. Orrfacsaró bűz ömlik ki a konyhából: fokhagymaszag, 
égett zsír illata, pörkölődő bőr bűze. Asszonyhangok törik 
meg a kínos csendet:

— Mit csináljak? Az uccára nem dobhatom k i?
— Miért ne?! Hallja Matákné, maga nagyon vajszívű 

asszony, maga emiatt fog a szegényházba kerülni.
— Ugyan kagyja! Ha nem volnék ilyen, tán plüsdi 

ványon érne utol a halál ?
— Nézze Matákné, maga csak nem veheti nyakára 

más gondját'baját. Nem elég magának a maga gondja, a 
gyerekek, a szegény vak férje, meg Rozi ? — az asszonynyelv 
tovább pereg, Matákné leveszi a lábast a rozsdás tűzhelyről:

— Mondja, mit tegyek ? Lobozárné, mondja mit tegyek? 
—  Matákné fájós szemeiben anyás fájdalom könnye csillog.

— Mit tegyen ? Mindig ez a tehetetlenség! — a szom
szédasszony csípőre teszi a kezét. — Mondja meg a szoba
urának, hogy „nagyon sajnálom, de nekem nincs módomban 
várakozni a pénzre, tessék máshol lakást keresni". Két hétig 
ingyen lakni mégsem lehet. Nem kívánhatja ilyen szegény 
asszonytól...

— De nincs munkája... amikor kilépett az Asztóriából, 
azt hitte, hogy hamarosan akad valami más munkája. Aztán 
két hétig járta a közvetítőhelyeket, meg a szállodákat, meg



a  kocsmákat, aztán sehol semmi... az a kis pénz, amit ki
lépéskor kapott, hamarosan elillant, fuccs! — szeplős kezével 
a mennyezet felé mutat.

— Na és maga most örökké ingyen akarja tartani?...
— Majd csak akad valami munkája... azt mondta, ha 

minden kötél szakad, otthonról kér segítséget...
—  Az csak olyan mese... — a csontos Lobozárné 

kesernyésen nevet — az csak olyan mese...
—  Miért? A Stern ur nagyon rendes embernek néz 

ki. Nem?
— Rendes ember, rendes ember... mindenki rendes 

ember, amig pénze van, de amikor itt áll egy büdös vas 
nélkül, akkor a „rendes ember“ titulus egy-kettőre le
kopik róla...

— Nézze Lobozárné, emlékezzen csak vissza, hogy a 
maga ura is munkanélkül ténfergett fél évig... akkor maga 
egész nap sirt... azután meg a szegény ura fülét rágta: lusta 
vagy, nem tudsz magadnak munkát találni? Abból a pár 
garasból akarsz eltengődni, amit a mosással keresek? így 
ment ez maguknál naponként... akkor maga meg az ura 
voltak bajban, most meg ez az én szobauram esett bele a 
lekvárba... mit csináljon szegény proli? Az egyik ruháját, 
azt a szép feketét már eladta a Marcinak, tudja annak a 
pincérnek, aki Qyárfáséknál lakik... abból fizette ki a tar
tozását... Hova siet? A maga ura későn jön haza?

—  Itthon van a lányom, hazajött két napra a faluból. 
Lehet, hogy Józsi is hamarabb hazajön ma.

— Tán nagykanállal esznek maguknál? Csuhaj... és 
még maga beszél? No csak viccelek — Matákné engedékeny
— tudom, hogy nem lesz sült csirke...

— Nem bizony, mert marhapaprikás lesz... nagyon 
drága a baromfi... jó nekünk a marhahús is... Isten á ld ja !
—  Lobozárné sebbel lobbal kilendül a nyikorgó ajtón, a 
iokhagymaszag utána rohan és kint összekeveredik a hal
dokló virágok illatával.

Matákné kenyérkockákat pirít a köménymagosleveshez:



Itthon lehetne már a szobaur... mindjárt hat óra — a re
kedten ketyegő faliórára pillant. —  Szegény ember... éppen 
elég baja van... egy hónappal ezelőtt vesztette el a helyét, 
azóta futkos, szaladgál, állás után. Hja, ugylátszik ő még 
nem járta meg a munkanélküliség iskoláját. Tűrni és szen
vedni kell... sokáig... sokáig... meddig?... M eddig?!!

Az asszony benyit a szobába, amelynek szerény bú
torzata óvatosan lapul meg a meszelt fal tövében, azután 
egy másik szoba ajtaját tárja fel: Be kell csukni az ablako
kat, a levegő máris hűvös. Hiába, itt az ősz... azután nem
sokára itt lesz a tél is — Matákné magában morfondíroz 
és a kicserepesedett szájaszéle lassan mozog.

A szobába is behatol a kellemetlen konyhaszag, a szél 
az uccáról sárguló leveleket repit az ablakpárkányra. Ma
tákné lesöpri a leveleket a járdára, tekintetét végigfuttatja a  
szalma és szindelytetős házsoron, azután behúzza az ablak- 
szárnyakat, majd a reteszt lekattant ja.

A magasra vetett ágyon végigszalad ráncos proletárkeze, 
megigazítja a félrecsuszott párnát: kár ezért az intelligencs 
emberért — mondja magában, azután vállat von: hja, ilyen 
az é le t!

*

János csodálatosan megváltozott az utóbbi hetekben. 
A nyaka köré szoruló hurok — látszatra jót tett neki. Az 
arca megtelt és egy kis pirosság bujt meg a szája körül.

A lépései most is bizonytalanok, a jobbkeze néha 
vitatkozva lendül fel az ég felé, mintha tetemre hívná a 
láthatatlan hatalmasságokat. A homlokán több a ránc, mint 
eddig és a szeme körül is hajszálnyi barázdák futnak lefelé. 
A cipője hegye erősen felkunkorodik a sok járástól, a nad
rágja belső pereméből szövetszálak ugrálnak ki, mert 
állandóan összeüti a bokáját — rossz szokás — a világos- 
szürke őszi-tavaszi ruhája vasalatlan és a térde felett furcsa 
négyszögek bizonyítják, hogy avatatlan kezek vették kezelés 
alá a foszlásnak induló anyagot. Az átmeneti kabát is gyűrött 
és az egyik, a bal, szélesen kirojtozódott.



János munka után szaladgál, de mindenünnen elkül- 
dik, m ert: nekünk sincsen munkánk... magunknak is kell a 
a  kenyér... nem szerezhetne vendégeket is... még ingyen 
sem kell... szakács ? Kinek kell ma szakács ? Megteszik a 
szakácsnők is . . A  fiú kedvetlenül és ökölbeszorult tenyérrel 
rója az uccákat nap-nap után és most arra gondol, hogy 
utolsó garasát adta ki bélyegre... haza irt... végre haza irt... 
ez nem mehet igy tovább: Küldjétek pénzt útiköltségre, 
azonnal hazamegyek... mindent hiába.,, letörtem... nincs 
munka... nem birom tovább. A  levele az utolsó mentsvára 
és a választ, vagy az útiköltséget úgy várja, mint hajótörött 
a  horizonton feltűnő vitorlát.

Az ucca pora felkavarodik mögötte, amint a szél vé
gigsöpör a külváros maszatos kövezetén. A  rohanó szél 
felkavarja a sárga erezetű leveleket és János gondolatait is:

— Ide jutottam — legyint — ide kellett jutnom. A 
magam bűne, az erélytelenségem és akaratnélküliségem átka. 
Vagy talán mégsem? Talán a körülmények robotos utján 
kerültem ide? A körülmények? Mik is azok a körülmé
nyek? Kimaradok a hatodik gimnáziumból... valami mes
terséget kell tanulnom... odaadnak asztalosnak... mindenki 
iparosnak adja a fiát... két évig inaskodtam... segéd vagyok., 
nincs munka, de nincs megállás sem... kisegitő raktárnoknak 
felvettek egy gyárban... felügyelő a répakampányban... biz
tosítási ügynök... ilyen elpiruló pofával... inaskodás egy 
másodrendű konyhában... piszkos munka... nehéz fizikai 
munka... többször munkanélkül, de rövid ideig... otthon... 
a vaságy... a billiárdpartik... Kérek egy pár garast mozira!... 
könyvek... Bébel... Marx.. Engels... Menger... kosszabb mun
kanélküli tengődés, de ismét csak otthon... megint könyvek... 
és billiárd és futball... és limonádékönyvek... talán irni kel
lene valamit?... versek... olyan buta együgyü versek... sok 
fürdés a tó hüs vizében... Pitigrilli, Maupassant. Vicki Baum... 
burgonyafózelék és burgonyafőzelék... betegség... Vasasarzént 
szedjen!... könyvek: Knut Hamsun, Upton Sinclair: Az ács 
fiának hívnak... igen., könyvek, könyvek... proletár vagyok!



proletár vagyok!... Elvtársak!... burgonyafőzelék... bil- 
liárdparti...

A por belecsap János szemeibe.
...Anna is proli... varr... blúzokat varr és kurcmálere- 

ket olvas... édes pofikám és ezerszer is édes pofikám... de 
mi lesz akkor, ha az édespofikám elkopik? bordélyház.., 
fetrengés a vaságyban... micsoda teste van annak a nőnek! 
... álmok, amelyek belevájkálnak a valóságba... sexuális 
problémák, amelyek gyors) inakkal futamodnak meg előlünk... 
Anna! Akarsz az enyém lenni?... mint a feleséged, igen!... 
hahaha!... a feleségem? miből?... állás?... talán legyek uc- 
casarki hordár, — hogy kirobbanó vágyaimat befogad
hassa lányöled?... munka... ismét munka... kilátások... hét
száz dinár... ellátás... elutazni... Anna mégis csak az enyém 
volt... extázisos Ígéretek... majd, majd feleségül veszlek... 
igen... állásom lesz... milyen édes vagy!... olyan borotválat- 
lan az arcod... szeretném, ha mindig szép nyakkendő fi
tyegne a gallérodon... nézd a többi fiút... olyan rendesek... 
nem elég az, ha szorosan ölelsz és okos vagy... más is kell... 
tudod, hogy szeretlek... Anna! ., a levegőből nem lehet meg
élni... ne harapj!... meglátszik a fogad helye... bánom is 
én!... ott a térded felett akarom megcsókolni... feljebb... 
vigyázz! jön valaki!... bánja a fene... bolond vagy... azután 
megint krumplifőzelék és grizestészta...

János megrázkodik, a múlt árnyai beleolvadnak a 
szürke, piszkos falakba, a szél megrázza a bánatosan bó
biskoló fákat, a kéményekből kiáradó füst, mint éhes ölyv 
csap le az uccára, belecsip az emberek szemébe, azután 
ismét fellendül a vihar szárnyán, fel, fel a magasba. János 
vonszolt lépései egyenletes tempóban tapossák a külvárosi 
„aszfalt“ elomlo porát, valahonnan a belvárosból betör a 
csendbe egy gyársziréna fájdalmas jajgatása. János lelógó 
fejjel baktat a Nap ucca tizenkettő felé, rojtosujju kabátját 
meg-meglibbenti a hancurozó szél:

— Ha nem kapom meg az útiköltséget, megdöglöm... 
különben is el kell adnom az órámat, hogy Matáknét kifi



zethessem... nem olyan nagy ősszeggel tartozom, de ha 
nincs... hetekig hiába koptattam a kövezetei, a szállodák 
irodájának a kilincseit, a közvetitők küszöbét.. nemrégen 
még Mancit sajnáltam... pénzt is adtam neki... titokban 
odatettem valami váza, vagy nem is tudom mi alá... most 
Manci sajnálhatna engem, ha látna... éppen a város másik 
felében lakik... eh! talán jobb, hogy nem lát igy züllötten... 
Nő ?!... ez a szó az utóbbi napokban valósággal meghalt 
bennem... a sok nyomorúság... gond... néha éheztem is... 
nem mondom, Matákné aránylag elég jól főz, de... csak meg
kapnám a pénzt.

János odaér a Nap-ucca tizenkettőhöz, megáll a kapu 
előtt, töpreng:

Mit is mondjak Matáknénak ? Nincs semmi! Ezt már 
annyiszor elmondtam neki...

Kinyitja az ijedten nyikorgó kaput, megcsapja a fog
hagyma éles szaga.

V égre! Megjött a pénz. Valamivel több is, mint 
amennyit János várt.

— Talán nem is kell az órámat elzálogositani — 
János töpreng — kifizethetem Matáknét anélkül is.

Számol, számol, azután elrohan hazulról..: megváltom 
az irodában a jegyet a vasútra... holnap utazom — tekin
tete végigszalad a háztömbök felett, a száguldó felhők alatt, 
a kéklő hegyeken át — haza.

— Végre otthon lehetek — felsóhajt — sivár kilátá
sok, burgonyafözelék és grizmetélt, de otthon. Otthon — ez 
a szó úgy szánt bele a leikébe, mint a számum karja a 
homokpusztaság porába. A lépéseit meggyorsítja, kopott, 
vásott félcipője gyors egymásutánban kopog a kövezeten.

Otthon? Otthon? — János pillanatra meglasitja a 
lendületet — Pénztelenség, kevés nyugdij... fiam, tizenötödike 
van és nincs egy garasunk... az öcsédnek rongyos a nad
rágja, uj ruha kellene neki... meccsre akarsz menni, amikor 
itthon éhesek vagyunk... Anna... nem k e ll!... de Ízléstelenül



öltözöl!... megtanultál táncolni ?... nincs pénzem egy feketére 
a kafában...

Jánosban valami a pattanásig feszül, mintha valahol 
meghúznának egy drótkötelet: jaj, elszakad! János kabátjá
nak a szárnyát meg-meglengeti az északnyugati szél; a 
házak félösen bújnak meg az ólmos felhőskoszorú alatt:

— Hát haza mehetek? Kölönc vagyok! Kölönc vagyok! 
— belső sírás zúg fel a fiúban. — Mit akarok otthon? Itt 
is megdögölhetek egész nyugodtan... nem megyek haza... 
nem megyek h aza !

János mellett csodálkozva állnak meg az emberek: 
bolond ez? — kérdik maguktól, mert a fiú két keze neki
nekilendül és a szája széle is mozog, mint az alvajáróknak.

— Nini, te vagy az Ján o s? — egy ismerős női hang 
ad Jánosnak életet.

— Te vagy az... te vagy az Manci ?...
— Teljes egészben... igen én vagyok... — Manci ele

gáns és valami kesernyés parfőm illata leng körülötte — 
Mit csudálkozol? Mintha sohasem láttál volna. Na ne izélj... 
nevess...

— János megroggyant térdekkel áll Manci előtt és 
nem szól semmit.

— Na, Jánoskám... mi bajod van? Beteg vagy. . te 
jóságos... és milyen gondozatlanul nézel ki... beszélj...

— Mit mondhatok? Leégtem... megyek haza... vagy 
talán nem is megyek haza... elindultam, hogy vasúti jegyet 
vegyek magamnak...

Manci arca kifakul a pirosfesték alatt: Csak nem akarsz 
elutazni... komolyan mondod?

— Egészen komolyan. Mit csináljak itt?
— Hát már nem dolgozol az Asztóriában?
— Már egy hónapja, hogy kivágtak a konyhából...
— ... és most? — a lány szemöldöke kérdőleg fut fel

a homlokára ?
— Most, most... semmi... nincs munka... eggyel több a

munkanélküliek száma...
— Na de mégis...



— Most kaptam pénzt hazulról... útiköltségre...
— Borzasztó... hát sohasem látlak többé?...
— Úgy látszik...
— Nem, ne! maradj itt..
— No és miből tengődjem ?
— Majd csak találsz valami munkát, addig gyere 

hozzám...
— Hozzád... Na és te... hozzád?...
— Nekem most van állásom... tudod — lehorgasztja a 

fejét —  elég jól keresek...
Jánosban a céltalan düh dohog: Hogyan képzeled te 

ezt? Talán rajtad élősködjem? Selyemfiu, m i? Alig van 
betevő falatod és éppen még én kellek... — keserűen fel
nevet — éppen én kellek... éppen még én...

— Ugyan te buta — anyás vágyakozás ömlik a lány 
ereiben — ne butáskodj. Csak egy pár napról lenne szó... 
találsz majd munkát... talán tudok neked szerezni... legrosz- 
szab esetben egy hét múlva is haza utazhatsz a szüléidét 
nyomorítani...

János összeroppan a szavak hatása alatt és bizonyta
lanul kérdezi: M aradjak? Jó l van, maradok még, elmegyek 
hozzád, de csak három napra... legfeljebb három napra...

— Gyere édes pofikám — Manci megragadja János 
karját, a fiú nem ellenkezik, hagyja magát... mit is esi* 
nálhatna ?

— Jaj, először elmegyek a csomagomért...
— Dehogy engedlek el fiam... még meglógnál. Veled 

megyek! — Manci határozott és Jánossal együtt siet a 
poros külvárosi uccák felé.

Nap ucca tizenkettő. Majd én kint megvárlak, de ne 
maradj sokáig.

János bemegy a kapun, Manci idegesen jár az egyik 
fától a másikig, János tiz perc múlva kijön. Most aztán 
kész vagyok... nem is tudnék hazautazni... nem maradt 
annyi pénzem...

— Majd adok, ha kell...



— De jól megy neked!... Nem is kérdeztem hogy hol 
vagy állásban.

— Egy orvosnál „dolgozom“... olyan városzobás va
gyok... fogadom a paciencseket — úgy mondja, hogy 0pa- 
ciencseket“ — csuda ember a főnököm...

— Na de mégis, csak nem hull hozzád esőstől a pénz? — 
János és a sárga koffer egymás mellett haladnak a sárgult 
levelek temetőjén.

— Nem panaszkodhatom... borravalókat is szoktam 
kapni... a múltkor is...

— Hol van a lakásod? Még mindig a nagynénédet 
boldogítod ?

— A, dehogy! Benn lakom a központban. Elég rendes 
a tanyám. — János csodálkozik, hogy Manci milyen hamar 
felszedte ezeket a jasszkifejezéseket, de csak vállat von és 
tovább bandukol: Három napig nálad maradok, azután 
hazautazom... vagy megbolondulok... nem tudom, mit csi
náljak — összevissza beszél, — Manci villanó selyemharis
nyái után megfordulnak ez emberek: De jó nő ez — üti 
meg János fület, de a hang nem jut el az agyáig.

— Itt vagyunk — Manci rámutat egy földszintes 
házra, amelynek kiugró ablakai a középkori lovagvárakat 
juttatják János eszébe. Manci kinyitja a retiküljét, kulcsot 
kotorász elő a sok lim-lom közül, bedugja a zárba: Gye
rünk ! — Jánost betuszkolja a födött kapualjba: Nézd* 
mindjárt itt a szobám... n«>m bomba eset?

A sötét kapualjból, mindjárt az elején, egy tapétaajtó 
vezet Manci világos szobájába:

— De jóképű lakásod van., te ez nekem gyanús!./
— Ugyan ereggy a fenébe... most is viccelsz? — bele- 

vörösödik és nem mer János szemei közé tekinteni.
— Tedd a kofferodat a szekrényre, a kalapdoboz 

mellé...
— János fellendíti a nehéz koffert, por szál fel a 

szekrény tetejéről: Na, igy n i! — János liheg, leveti a  
kabátját, leül a díványra: Éppen elég nehéz volt ez a kof-



fér. — Közben Manci is ledobja magáról a köpönyegét, 
kalapját leteszi a szekrénybe. Azután felrántja szoknyáját a 
fejére, lehúzza, ott áll szürkészöld kombinéban János előtt, 
akiben a sok gond mellett most csak nehezen ébred fel a 
férfiassága: Jó  nő ez a Manci — gondolja — és én marha 
csak most veszem ezt észre? Vagy talán a nélkülözés teszi 
vonzóbbá? Lehet — elfordítja a tekintetét, de félszeme 
végigsiklik a félmeztelen lány combján, fel a kigömböiyödő 
hasa felé, körülszalad ott, ahol a két remegő mell kikiván- 
kozik a selyem mögül. Azelőtt nem volt ennek a nőnek 
ilyen finom fehérneműje — állapítja meg — érthetetlen 
az egész.

János elheveredik a díványon: olyan fáradt vagyok*
— Csak aludj aranyom, én most elmegyek a rende

lőbe, hét órakor hazajövök. Hozok valami vacsorát...
János felül: Itt van egy kis pénz, vacsorára — a 

mellényzsebében kotorász.
— Ugyan ne butáskodj — Manci durcás — szükséged 

lesz még neked arra a pénzre... tedd csak el...
— Csak nem gondolod, hogy rajtad akarok élősködni? 

— János felpattan, de érzi, hogy semmi, éppen semmi 
energia sincs benne.

— Ne légy bolond... bizd csak rám az egészet — 
Manci közben másik ruhát vesz fel, sokáig babrál a haris
nyakötőivel, János visszadül a díványra, a fal felé [fordul, 
aludni próbál, de a gondolatai nem adnak neki pillanatnyi 
nyugtot sem: Mi lesz ebből? — kérdi —  Hová jutok? 
Eh, nem törődöm semmivel. Lesz, ahogy lesz ! végignyúlik 
a színes huzaton. Manci kék sapkát vesz fel, odahajlik J á 
noshoz, megcsókolja az arcát: pá fiacskám... ha el akarsz 
menni valahova, tedd a kulcsot az ajtó melletti szegre, a 
kapukulcsot ott találod egy szögön, zárás után tedd a kapu 
alá... nekem másik kulcsom van...

— János előtt csak halványan imbolyognak Manci 
mellei, a fejében valami fájdalmas sötétség lesz úrrá: Nent 
bírom, nem birom!... — a szavak lassanként elvesztik az.



értelmüket, künn halkan kattan a zár, a sárgaerezetü fal 
belemászik János agyába, villamos csönget, sötét felhők 
rohannak az égen, a szél szomorúan búg, valahol proletár- 
lejek összebújva várnak... várnak...

*
János még mindig Mancinál lakik. Két hét rohant el. 

János eleinte kapálózott és minden áron haza akart utazni, 
<le a pénze lassanként elfogyott és erősen rászorult Manci 
jótékonyságára. A lánynak csodálatosképpen mindig van 
pénze: sok borravalót kapok a betegektől — mondja olyan
kor, ha János érdeklődő tekintetet vet rá, amikor belenyúl 
retiküljébe.

János ilyenkor vállat von, kinéz az ablakon és nem 
szól semmit.

III.
Keserves egyhangúsággal rohannak a napok, János az 

ablak előtt ül és a levegőbe bámul. Manci minden délben 
kis csomagban fölszeltet, vagy füstölthust hoz, ez az ebéd, 
a  vacsora ugyanaz.

János mindkevesebbet tud magáról: teljesen elfásult és 
az éjszakák izgalamai sem öntenek bele életet. Manci sem 
a régi. Sokkal kevesebb a tűz benne, mint azelőtt, sokkal 
gépiesebbek a dédelgetései. János az ölelések alatt vissza
gondol az Asztóriában együtt töltött lázas éjszakákra, a 
lihegő szerelmi csatákra, a fizikai formák változatosságára: 
Eh, mit törődöm a múlttal ? Mi közöm az egészhez ? — 
Olyan fáradt vagyok...

Manci sokszor nagyon későn vetődik haza. Ijedten 
tekint János kérdő arcába, de miután a fiú nem szól 
semmit, ö is hallgat. Ezek az esetek mind gyakoriabbakká 
válnak és János most már a kérdő tekintetet is elhagyja.

— Ma nem jövök haza — jelenti ki Manci egy délu
tán —  elmegyek a nagynénémhez aludni... elutazott a lánya 
és... és megkért, hogy töltsem nála az éjszakát... fél 
«egyedül...

— Miért kell annyira exkuzálnod magad? — kérdi



János — Hát parancsolok én neked, hogy hol töltsed az 
éjszakát? Tőlem...

— Mi van veled? Kételkedsz talán bennem...
— Mondom, hogy nem törődöm, akárhol alszol,..
— Rémes ember vagy — Manci arca lángragyul.

De tényleg, mi közöd ahoz, hogy hova megyek?... Nem> 
adsz te nekem kenyeret... rajtam lógsz, azután még kétel
kedni mersz bennem... lehetetlen ember vagy... lehetetlen...

— Na hallod... — János is éledez — miféle hangot 
engedsz meg magadnak velemszemben ?

— Miféle hangot? — Manci arca eltorzul — Miféle 
hangot?... He...

— Igen miféle hangot? Vedd tudomásul, hogy elme
gyek... igen elmegyek...

— Hahaha... elmegy... a kis fiúcska... elmegy... mintha 
eddig is erőszakkal tartottam volna itt... menj a fenébe 
barátom ?

— De...
— Vedd tudomásul, hogy kitartottalak és vedd tudo

másul, hogy ma éjszaka a szeretőmhöz megyek és vedd 
tudomásul, hogy a szeretőmtől kaptam azt a pénzt amely
ből tartottalak...

— Tartottál?..
— Igen kitartottalak... selyemfiú... belémcsipaszkodtál... 

mint a mesebeli fúriából, úgy jönnek a szavak a megvadult 
lányból — nem kellessz! most már nem kellessz! elég volt 
belőled... — János megrémültén hallgat — elég volt a jeges 
ölelésből... elég volt az anyámasszony-katonáskodásból, 
elég volt a munkátlanságból... mintha bizony nem tudna 
munkát találni, aki dolgozni akar?!

— Meg vagy bolondulva? Miket beszélsz itt össze
vissza ?

— Semmi közöd hozzá! Takarodj innen! — a bö- 
szült lány, hisztériás kézrángatásokkal kiséri a beszédét és 
az ajtó felé mutat.

— No jól van — János kijózanodik — nem kell



-azért annyira ordítozni. . ezt meg lehet mondani tisztességes 
hangon is...

— Tisztességes... te vagy tisztességes?... neked kell 
tisztességes hang? Selyemfiú vagy... ereggy innen...

— Bolond nőstény vagy — János odamegy a szek
rényhez, ideges kézzel rángatja ki a holmiját és belegyömö
szöli a sárga, kopott kofferba.

Manci remeg az izgalomtól, vadul liheg, a mellei fel 
és alá járnak a kombinéja alatt: de! — csak ennyit mond, 
azután odarogy a díványra, beleharapja magát a színes 
huzatba és vonagló sirás szakad fel belőle, női sirás, könny- 
telen, hisztériás, tomboló sirás.

János kellemetlenül érzi magát. Nem szereti a siró 
nőket: Bolond ez. Hisztériás. Itt hagyom... hova megyek? 
nem tudom... megyek!

A lány sírása belevág az idegeibe, remegő kézzel 
nyomja a kalapját a fejébe, mégegyszer visszatekint a meg
szokott szobára, a diványon siró, hisztériás nőre, a csipkés 
ágyra, amelyhez an.iyi mámor tapad... azután... lehorgasztott 
fejjel kitámolyog az ajtón...

A lány tovább sír...

János ism^t hozzánő a kopott, sárga kofferhoz. Ez a 
sorsa. János és a koffer vándorolnak az uccán. János és a 
koffer vándorolnak az élet göröngyös utján.

A fiú agyában sötét fal emelkedik a gondolatok fölé: 
Nincs más hátra, mint hogy kimegyek a parkba és egy fára 
felhúzom magam. — A gondolatokra összerázkodik, szájá
ban kesernyés nyál fut össze. Ragaszkodik az élethez, de 
a  halál gondolata borzalmas arccal emelkedik ki a hát
térből :

A szüleim... a szüleim... nem lehet!... még én is... 
minek?... élni akarok! miből?... m iből?... honnan szerzem 
meg a mai napra valót is? — János szemeiből könnycsep 
pék sajtolódnak ki... úgy fáj, úgy fáj ott a szive alatt... 
mit lehet tenni? mit lehet itt tenni?... Térdei megroggyan



nak, a gyomra émelyeg az izgatottságtól. Céltalan léptei 
belemerülnek az ucca mindent elfullasztó forgatagába.

János nézi a kirakatokat, de nem látja azokat, János 
hallja a villamosok zörgését, de a hangok nem jutnak el az 
agyáig. Megy... megy céltalanul... valami felsír benne... resz
ketve szorongatja a sárga koffert, sorsának osztályosát... 
megy...

A nap kibukkan a felhők mögül és fénye sárgásán 
villog a kirakatok üvegtömbjein. Egy kéz nehezedik a fiú 
vállára:

Tyhü, a mindenit magának... de régen láttam! — magas 
barna fiú csúszik elő a háttérből, János azonnal megismeri: 
Berci., maga az?  Atyám!... már azt hittem elhurcolkodott 
a  városból...

— Ugyan... dolgozom... és maga ?
Jánosnak lékókad a fe je : En csak szeretnék dolgozni... 

kivágtak az Asztóriából...
— M iért?
— Miért?... miért vágnak ki bennünket mindenün

nen?... leépítés... leépít bennünket a társadalom... nem kel
lünk a társadalomnak — Jánosban elömlik a keserűség — 
nincs munka, nincs szükséglet — azután gúnyosan teszi 
hozzá — az emberek valószínűleg nem esznek....

— Ne legyen már olyan elkámficsorodott... nem kell 
mindent feketén látni... mire való ez az elkeseredés?... majd 
kitalálunk valamit...

— Ugyan mit? Nem mondaná m ég? Közel két hó
napja koptatom az aszfaltot és nem találok munkát... és 
maga még azzal biztat, hogy lehet valamit kitalálni...

— Hahaha... maga jól adja... munka után járni... ha
lott ügy... futballozni kell barátom... futballozni...

— No abból ugyan nem lehet megélni...
— Megélni... megélni talán nem lehet... de... a haláltól 

megmenekülni igen... azt lehet.
—  Délibáb..



— Micsoda délibáb... jöjjön el hozzám... nálam el
lakhat, amig nem találunk valami megoldást...

— Csak nem gondolja ezt komolyan...
— Miért nem... keresek annyit, hogy valamit kölcsö

nözhessek magának...
— És miből fogom azt visszafizetni... nem mondaná

m eg?
— Azt csak bizza rám... egyelőre futballozni fog...
— Na é s ? . .
— Na é s? !... majd az elnök le fogja adni a gubát..» 

azt hiszi nincs szükségünk egy jó szélsőre... a Pátkai már 
úgy is öreg... elhízott... nem tud szaladni... nyugodtan el
vonulhat a színtérről. .

— Én futballozni? Nem mondom nagyon szeretem a 
futballt, otthon az egyik munkáscsapatban játszottam... de..» 
nem tudom, meg lesznek-e velem elégedve!...

— Adja csak ide a kofferját és ne törődjön semmivel 
— kiragadja a kopott táskát János kezéből, maga rohan 
vele és a fiú kifulladt tüdővel siet utána.

— Délután kijön tréningre... az öreg is ott lesz... jó 
pofa, meglátja.... meg azután jópénzű ember, nem néz egy 
pár garasra... de formában is van a csapat... most a máso
dik helyen állunk... ha minden jól megy, elsők leszünk az 
idei szezonban...

— Nem bánom... nem bánom akármi lesz is — Ján os 
ezt inkább magában mondja.

— Mindjárt otthon leszünk, jó lakásom van. Kerényi- 
éknél lakom... nem ismeri őket? Van egy szép lányuk is..» 
a Jolán...

— Jolán?... Jo lán?... milyen ismerős név... ejnye hol 
is találkoztam ezzel a névvel... Kerényi?.. Ja j — János rá
eszmél — ...igen ismerem a lányt... azt hiszem... nincs egy 
kis öccse, vagy unokaöccse?

— De, van ! A Gyurka:..
— A Dzulka... megvan... a Dzulka...
— Nézd a, még kisül, hogy jobban ismeri Jolánkát,



mint én magam... c^uda jó vicc... na ezt nem hittem volna... 
De honnan ismeri ? Nem jár ez a lány sehova. Egész nap
otthon ül... kézimunkázik és olvas...

— Egyszer a parkban... — és János elmeséli az is
merkedés történetét. Bérei nagyot nevet és sugárzó kedvel 
jelzi, hogy: megérkeztünk a kastélyhoz.

Emeletes ház. Kétemeletes. Minden ablak alatt kiugró 
cirádák mosolyognak le az uccára, a homlokzatán kék
majolika domborvirágok bizonyítják a házigazda rosszizlését. 
János azonban nem látja sem a cirádákat, sem a háziúr 
rosszizlésének a bizonyítékait. Búsan lógatja a fejét, becam
mog a keskeny kapun Bérei után, a kókuszlábtörlöhöz
dörgöli a cipőjét és felkapaszkodik a meredek lépcsőn a 
második emeletre.

A fiúk végig másznak a hosszúranyúlt udvari folyosón: 
Kerényi Szilárd városi hivatalnok — ez áll egy névjegyen: 
Bújjon be — mondja Bérei.

IV.

János a plüsstakarós divánon ül és olvas. Két héttel 
ezelőtt hurcolkodott Béreihez és azóta nagyot változott az 
élete. Hetenként kétszer trénirozik, Csincsák, az elnök 
minden szombaton kiutal egy tűrhető összeget: Erről sen
kinek sem szabad tudnia — az öreg behúzott fejjel, óvato
san körülnéz — hiszen mi nem vagyunk profik... de még 
sem kívánhatom egy munkanélküli fiatalembertől, hogy 
ingyen futballozzák... maga intelligens ember... maga megért 
engem... nem akarunk profikat nevelni... sajnos, ma nem az 
a helyzet, hogy erre mód lenne... nem vagyok gazdag em
ber... tudja, bolondja vagyok a futballnak... meg a Viktóriá
nak... már én ilyen vagyok... kijélentem magának, hogy itt 
senki sem kap pénzt — János ezt nem hiszi el — nem 
mondom néha, győztes meccsek után...

— Nem fontos... remélem, én nem szorulok rá sokáig 
az elnök ur zsebére — János szégyenlősen veszi át a



pénzt, megdidereg a vékony dresszben és kétszer körülfutja 
a gyeppályát...

A plüstakarós dívány megnyikorog, János belezökken 
a valóságba. Kopognak az ajtón: Szabad — rezzen fel 
János és a szürkére festett ajtó felé néz.

— Jónapot — Kerényi, János, illetve Bérei házigaz
dája lép be a szobába:

— Mi újság Stern ur? Még nem talált munkát?
— Talán nem is fogok találni sohasem. Nem olyanok 

a kilátások — János elnéz az ablak felé...
— No nem kell azért annyira elkeseredni... vannak 

még sokkal rosszabb helyzetben is — Kerényi szürkülő, 
angolosra stuccolt bajusszát rágja.

— Tudom, tudom — János keserűen tekint maga elé
— a bányákban, a menedékhelyeken, a külváros piszkos 
vackain... tudom...

— No ne vicceljen... nem erre gondolok. Ma nem 
lehet a jövőre gondolni... nem ez a helyzet... elégedjünk 
meg azzal, ha meg van a betevő falatunk. A városnál sem 
fizetnek valami rózsásan, de én nem panaszkodom... mit 
tehetek... legfeljebb kirúgnak, ha sokat jártatom a számat.
— Kerényi nem öreg ember, mindössze ötven éves. A haja 
még fekete és csak a bajusza kezd deresedni. Az az érde
kes családi körülmény, hogy már férjhez adandó lánya volt, 
amikor megszületet a fia, valósággal kizökkentette a régi 
kerékvágásból. Azelőtt hangosakat káromkodott és szidta 
az arisztokráciát, ma már nem törődik ilyesmivel és meg
húzódva örül, ha elsején megkapja szerény fizetését, amelyet 
a felesége, a férfias nő, az ideális anya és feleség, csodála
tos módon oszt be.

A „rendezett“ viszonyok mellett tulajdonképpen nem 
is kellene az egyik szobát kiadniok, de valami ismerősük 
beprotezsálta a Béreit három évvel ezelőtt, amikor a fiatal
ember vidékről felkerült a városba. A négyszobás lakás 
csendjét csak ritkán zavarják meg családi epizódok, ame
lyek után Kerényi durcásan a háttérbe vonul és két óra



osszáig nem áll szóba a feleségével. Ezek az intermezzók 
[en ritkák és az idegenek előtt teljesen ismeretlenek.

— Ma állami ünnep van, nem dolgozunk — mondja 
erényi — annyira megszoktam, hogy hétköznap az irodá- 
an körmöljek, hogy nem tudom felhasználni a szabad 
lömet. Gondoltam, benézek egy kicsit magához. A felesé - 
em elment sétálni a gyerekkel... szegény asszony, annyira 
lfoglalja a gyerek... hja, amikor Jolán itthon van... na, 
emsokára hazajön a kislányom...

— Mikor érkezik haza Jo lánka? — kérdi János, aki 
család előtt nem árulta el, hogy ismeri a leányt.

— Azt irta, hogy három nap múlva betoppan...
— Mivel foglalkozik Jo lánka?
— Egyelőre nincs állása és éppen ezért utazott le a 

ilusi nagybátyjához...
— Nem is lehet rossz falun...
— Azt írja, hogy unalmas. Már régen haza vágyik, de 

bátyám nem nagyon akarja haza engedni...
— és...
— Kereskedelmi tanfolyamra járt a lányom... két évvel 

zelőtt végezte... állásban is volt, de a mai „rossz szokások
oz0 híven, leépítették...

— Hej, hej, az a leépítés... a ma halálbarlangja... 
íindig csak leépítés — János megvakarja a fejét.

— Ma már a bankigazgatók és az állami hivatalnokok 
em állanak biztosan a lábukon...

— De a szakácsok sem — János felsóhajt és kirój to- 
ott nadrágszegélyéről letép egy szemtelen szálat.

— Hogy is ment maga szakácsnak? — Kerényiben 
enne él még a régi idők vaskalapossága — Hát az is egy 
omoly foglalkozás? Ha már ipart választott, lett volna 
ikatos, asztalos, cipész, vagy mit tudom én, mi. De éppen 
zakács ? !

— Nem olyan lehetetlen foglalkozás az Kerényi uram. 
tendesen meglehet belőle élni, természetesen ha van munka.



Ha meg nincs munka, akkor egészen mindegy, hogy melyik 
foglalkozást választotta az ember.

— Na ja, az igaz... a viszonyok... a viszonyok... nehéz 
az élet fiatal barátom — Kerényiben is fel-fellázad az élet 
— amikor én fiatal voltam, egészen más volt az eset. Elvé
geztem a gimnáziumot, azután benyomtak egy ügyvédi iro
dába... rövid ideig voltam ott.,, bekerültem a városhoz és 
azóta ott esz a fene... a háborúban megsebesültem... nem 
valami különös eset... térdlövést kaptam... azóta bicekeg 
egy kicsit...

— Én, azt hittem reumája van Herényi uramnak?
— Jobb ez, mint a reuma,., ez legalább nem kínozza 

az embert... eleinte bizony nagyon fájt, de később elmúltak 
a kínok és csak egy vöröses hegedés látható a bőrfelületen,*, 
ebcsont beforr — nevet — öregszem... öregszem...

— Ugyan, menjen ezzel az öregedéssel.,, maga még 
fiatalember...

— Ha majd meglátja, hogy mekkora lányom van, nem 
beszél igy...

— Hány éves Jolánka? — János úgy tesz, mintha 
sohasem látta volna a lányt.

— Huszonegy éves... nemsokára huszonegy éves lesz,.* 
Szép lány — állapítja meg a hivatalnok őszinte lelkesedés
sel — no majd meglátja. Nagyon jó kislány. Az édesanyja 
jobbkeze.,, ha nincs állásban..,, egész nap a konyhában sü- 
rög-forog, délután a Gyurkát viszi sétálni, csak este szakit 
magának annyi időt, hogy olvasgasson... szeret olvasni és 
nagyon sajnálja, hogy olyan drágák a könyvek... nehezen 
jut hozzájuk... honnan vegyek pénzt könyvekre? A mai 
nehéz időkben ? !  Az ember megelégszik, ha ennivalóra jutf 
meg azután ha nem kell rongyosan — foltosán járnia. Talán 
majd egyszer megjavulnak az állapotok...

— Maga komolyan gondolja Herényi ur, hogy az ál
lapotok rövidesen jobbak lesznek? — János felélénkül.

— Hát muszáj javulniok... már olyan rosszak... csak



javulhatnak... nem mondom, hogy rövidesen... lehet, hogy 
meg sem érem...

— No és azt hiszi Kerényi ur, hogy az állapotok 
csak úgy maguktól megjavulnak ?

— Mi az hogy maguktól? Hát mitől javulnának meg?
— Hát az embereknek is kellene valamit tenniök a 

viszonyok megjavítására. Nem gondolja?
— Az embereknek? Kinek? Nekem? Magának i Mit 

tehetünk mi? Várunk és hallgatunk. Erőszakoskodhatunk 
a sorsunkkal?

— Erőszakoskodni éppen nem lehet túlságosan: Ez 
tény. Azonban, ha arra várunk, hogy a viszonyok maguktól 
javuljanak meg, akkor néhány év múlva tényleg kimehetünk 
a mezőre legelni — János felugrik a díványról — Valamit 
kell tenni! Magának! Nekem! Mindenkinek! Össze kellene 
már egyszer fogni...

— Na, na, maga talán forradalmár? — Kerényi rOsz- 
szalólag integet a mutatóujjával

— Hagyjuk az elnevezéseket — János nekihsvül — 
nem mindegy szocialista, vagy nyárspolgár, vagy tisztes 
céhtag vagyok-e. Nem tetszenek az állapotok, mert nem is 
tetszhetnek és úgy érzem, hogy ez nem mehet igy tovább.

— Ne olyan hangosan Stern uram - Kerényi ijedten 
kémlel szét, mintha a falnak fülei volnának — Ma semmit 
sem lehet tudni. Nagyon kellemetlen lenne. .

— Sohase féljen... magamra vállalok mindent, ha 
baj lesz...

— De azért mégis...
— Micsoda mégis?... Látja Kerényi ur. Épen ezek a 

mégisek rántják a nyomorúságba az emberiséget. Éppen 
ezek a mégisek csinálják a háborúkat, a kizsákmányolást. 
Éppen ezek a mégisek... Eh! hiába minden... Az ember, 
aki az igazságért küzd, csak bedugott fülekre talál...

Kerényi a száját tátja és nem szól semmit.
— ...Mégis csak lehetetlen, hogy ezekkel a mégisekkel 

odázzuk el a felszabadulást...



Kerényi felugrik a székről: Tyhü a mindenit, elfelejt 
tettem, hogy tizenegyre az Otthonban választmányi ülés van 
— a fejét vakarja — ejnye, ejnye. No talán odaérek. Isten 
áldja Stern ur... aztán csak vigyázva engedje ki a hangját 
máshol...

Kerényi a kispolgár az idomult beamter — félénken 
szorítja meg János kidolgozoti munkáskezét: Jónapot.

— Nem kell félni — nyugatja meg János — nem lesz 
semmi baj...

Az ajtó becsukódik Kerényi mögött, János lemondóan 
legyint, azután végigheveredik a díványon, a fal felé fordul: 
De éhes vagyok. Ha nem volna ilyen rideg idő, elmennék 
sétálni. Fél óráig pihenek, azután mégis elmegyek egyet 
járni... fél egykor van ebéd... ma biztosan vágott hús lesz... 
nem imádom... de egészen mindegy, hogy mit eszem... 
egészen mindegy...

— Könnyű álom száll János szemeire, elterpeszkedik 
és egyenletesen szuszog.

*

Jolán két nap múlva megérkezik. A kocsi délután fut 
a uagas ház elé és a nagybajuszu kocsis nagyokat köp á 
lépcsöházban, miközben a két nagy koffert felcipeli a má
sodik emeletre. Kerényi karonfogja a lányát: Vár már az 
anyád... mindig téged emleget... hej, majd elfelejtettem... 
van még egy szobaurunk... rendes fiatalember... kicsit sza- 
badszáju...

Jolán őzléptekkel siet fel a lépcsőn az apja mellett, 
szürke, átmenti kabátja kecsesen feszül szelíden domboruló 
testén:

— Apukám, minek nekünk még egy szobaur... hát 
nem sok az az egy is... már régen fel kellett volna mon
dani Béreinek is... most még egyet betelepíteni... annyi 
dolog van velük...

— No ezzel ugyan kevés a dolgunk... szegény gyerek... 
nincs állása... szakács volt az Asztóriában...

— Szakács... hahaha... milyen furcsa foglalkozás...



aztán rendes kinézése van? Miből fizeti a szobát, ha nincs 
állásban V

— Rendes gyerek... Bérei szobájában lakik, ő fizeti 
az összeg felét... Bérei kunyerált, hogy ne fizettessünk vele 
külön bért, mert nem tudja fizetni... nagyon rendes gyerek... 
kicsit szabadszáju — Kerényi mindig ismétel — Állítólag a 
a Viktória elnökétől kap átmenetileg heti összegeket és egye
lőre abból él...

— Anya, itt a lányod! — Kerényi benyit az ajtón és 
harsány hangon szól be a konyhábanyiló tapétaajtón.

— Édes istenem — sikolt fel Kerényiné és berebben 
az előszobába. A keze zsíros, kötényén hatalmas luk tátong, 
a haját egy lila kendővel kötötte hátra, kezeit betörli a 
piszkos kötőbe:

— Drágám! — odasiet az érkezőhöz, nyakábaborul 
és a válllait ütögeti: Édesem, csakhogy itthon vagy — 
azután Jolán kibontakozik az anyai ölelésből és lehajol a 
befutó Qyurkához: Szelbusz öcskös — felkapja a kicsit, 
összecsókolja az arcát, megcibálja a haját: Hát kibírtad 
nélkülem, kis haszontalan? — megforgatja a kezében, mint 
egy könnyű csomagot — Na, menj, nagyon nehéz vagy, 
elszoktam a cipekedéstől — leteszi a gyereket, akinek ki
pirult arca rózsásan virít.

— Pompás színben vagy kislányom — Kerényiné ala
posan végigmustrálja — Biztosan sok tejet ittál. Rád fért... 
már olyan rossz színben voltál... nem tesz jót neked a vá
rosi, poros levegő... — annyi az anyai kérdés és olyan sok 
rá az anya saját felelete, hogy Jolán nem jut szóhoz:

— Legalább hidd kiszuszogni — szól Kerényi kedé
lyesen — még a kabátját sem tudja levetni.

— Hát már beszélnem sem szabad a lányommal — 
durcáskodik az asszony — alig vártam, hogy hazajöjjön...

— De édes anyuskám... nem jutok lélegzethez — le
veti a kabátját, amely alól előmerül a könnyű szövetbe 
burkolt leánytest minden varázsával, egyéni illatával, a 
kissé erős mellekkel, keskeny, túlkeskeny csípővel, hosszú



kás combokkal — csakhogy itthon vagyok. Nem mondom, 
jó volt Vili bácsiéknál is., úgy tömtek, mint egy libát... Vili 
bácsi mindig azt mondta: fiam, olyan girhes vagy, mint egy 
konflisló, enned kell, sokat kell enned... eleinte csak ment 
valahogyan, de később ráuntam az örökös tejre, meg vajra, 
mézre, sonkára, kolbászra, csirkére, kacsára... brrr, de te
leettem magam... — A család bevonul a nappali szobába 
— jó lesz egy kicsit itthon — ledobja magát a diványra, 
szétveti a lábait, mint valami fiú, a haja szétomlik, szemei 
csillognak, a száján halvány rúzs vonal piroslik, orrcimpái 
fiatalosan remegnek:

— Itthon vannak a fiatalurak ? — kérdi tréfásan — 
még úgy sem láttam élő szakácsot... jó pofa lehet...

— Nincs itthon egyikük sem... Bérei, tudod, dolgozik, 
Stern meg kiment tréningre. .

— Stern, Sternnek hivják? — a lány agyában hal
ványan felgyullad a fény *— Stern? Olyan ismerős ez 
a név...

— Miért ne lenne ismerős? — állapítja meg egysze
rűen Kérényi — van a városban éppen elég Stern...

— No mindegy — Jolán legyint — nem töröm a 
fejem...

— Uzsonnáztál a vonatban édesem? — Kerényinéből 
a gondos anya ugrik ki.

— Ugyan hagyjatok már azzal az örökös evéssel...
— Egy csésze kávét igazán megihatsz... már meleg i s .. 

mindjárt hozom — az asszony kisiet a konyhába, Kerényi 
boldog elmosolyodással nézi az ő nagy, szép lányát...

Októberban korán sötétedik, a villanyt fel kell 
gyújtani, a háztetők körvonalai eltűnnek az ablak keretéből, 
a tágas csontszinü, kissé régies bútorokkal megrakott szo
bában családias fényt szór szét a negyvenes égő.

Kerényi megsimogatja a lánya sötétbarna, hullámos 
haját, a mama befut a gőzölgő, illatos kávéval: Vajas kiflit 
kapsz hozzá drágám...



— Gyere Gyulka, egyél velem — Jolán az ölébe 
kapja a gyereket...

— Hagyd a Gyurkát, ő már uzsonnázott... ne kényez
tesd agyon azt a gyereket...

— Anya, csak te ne beszélj a kényeztetésről... éppen 
eléggé elkényeztettetek engem...

— Ugyan ne mond ilyeneket... egy anyának... nem 
voltam elég rendes anyád?

— Nem, nem voltál, rendes anyám... nagyon is jó 
voltál hozzám — Jolán beleharap a kiflibe — túlságosan 
jók voltatok... ezt egyszer megsinylem... majd ha kinn le
szek az életben... Utóvégre nem lóghatok állandóan a nya
katokon. .

— Megbántasz bennünket, ha igy beszélsz — ezt 
Kerényi mondja — tudod nagyon jól, hogy értetek dolgo
zunk, értetek küzdünk... ha egyszer kiröppensz az életbe... 
mi öregek csak a Gyurkának élhetünk... de te nem hagysz 
itt bennünket... ugy-e nem?...

— Ugy-e nem? — teszi hozzá Kerényiné.
— Hogy nem hagylak-e benneteket itt?... Ezt igazán 

ne tudom... talán... — Jolán elmereng kitekint az ablakon 
a sötétbe, ahol csak a távoli fények jelzik az életet.

Jolán halkan szűrcsöli a kávét, Kerényi és a felesége 
egymás mellett ülnek a diványon és nem tudnak betelni 
nagylányuk csodálásával: Micsoda pompás lányunk van — 
ezt gondolják mindketten — A mienk lenne ez a csoda?... 
a mienk?... gyönyörűség arra gongolni, hogy ilyen nagyszerű 
gyerekünk van.

Hogy miért olyan nagyszerű lány Jolán, hogy miért 
valami kivételes szerencse az, hogy a lányuknak mondhatják 
— erre nem tudnak határozott választ adni még maguknak 
sem. Ezek csak az érzések, amelyek szépek, költőiek, káp- 
tosak, de éppen olyan károsak is.

*

— Te jóságos é g ! — János torka összeszorul és több 
nem jön ki rajta.



— Maga a z?  — Jolán csak ennyit mond lányos 
ijedtséggel, amikor az előszobában összetalálkoznk: Mit ke* 
rés nálunk ? Hogyan került ide ?

— János lassanként magához tér a meglepetésből: Itt 
lakom... tyü a mindenit! Nem is ismerem meg... tudtam* 
hogy maga az a Jolán... derenget bennem... tudja ott a 
parkban... de mégis olyan váratlanul é r t .. holnapra várták...

— Dehogy... sürgönyöztem reggel, hogy délután ér
kezem.,.

— Ja , arról nem tudok... milyen nagyszerűen néz 
ki... nyáron olyan vékony, sápadt volt... ugy-e szokta még 
a Beethoven szimfóniát fütyülni? —  János hangosan 
felnevet,..

— Ugyan menjen... úgy szégyelem magam... de ki 
gondol ilyesmire?... és, hogy maga szakács? ., sohasem hit
tem volna, hogy ilyen rendes kinézése lehet egy szakács
nak... hallottam, nincs munkája...

— Sajnos! — Jánosnak lekókad a feje — sajnos... 
nincs munka, legalább is egyelőre...

Hosszasan elbeszélgetnek az előszobában, amelyet a 
csöppnyi villanyégő csak gyengén világit meg. Ezer kérdése 
van a lánynak, ezer felelete a fiúnak. Azután felcserélődnek 
a szerepek és a lány felel János kérdéseire.

— Olyan fáradt vagyok — János homlokán összefu
tottak a ráncok — nem gyerekjáték egész délután a bőr
labdát rugdosni... éppen elegem van már belőle...

— Mosakodjon meg jól, azután jöjjön vacsorázni* 
megnivom vacsorára...

— Nem lehet... mit szól a mama ?
— Bizza csak rám... Majd én elintézem... legyen egé

szen nyugodt... Itthon én vagyok az úr — tréfásan meg
fenyegeti Jánost — fél óra múlva készen van a vacsora.,.

— Nem bánom... ha maga vállalja a felelősséget...
— Ne legyen olyan bátortalan.. micsoda fiatalember 

m aga?! Fel a fejjel és egy-kettő mosdani...
János tekintete beissza a leány nagyszerű alakját.



Elindul az ajtó felé, de mégegyszer visszanéz... érdekes: 
Jolán is visszanéz.

Két vibráló tekintet nyeli el egymást, két szívhez szóló 
üzenet kezd csírázni a lelkek mélyén.

V.
Jánosnak az egyik délutánja valósággal kálváiiajárás. 

Délelőtt Mancival találkozik egy kirakat előtt. A lány a 
harisnyák között tart szemlét, amikor János odaér. A fiú 
át akar menni a túloldalra, mert nem tudja, hogyan visel
kedjék vele szemben, de Manci valahogyan megérzi Ján o s 
jelenlétét és megfordul:

— Ján o s! — kiabál a fiú után — Já n o s ! Hova sietsz? 
Állj meg egy pillanatra. Na nézd csak... ki akarsz kerülni?..,

— Szervusz — János morózusan köszön, pedig alapo
san kiéhezett — hogy-mint vagy?

— Köszönöm, csak vagyok. De mi van veled? Miért 
vagy ilyen levert? Még mindig nincs munkád? Miért nem 
jössz hozzám? — a lányból árad a szó.

— Hozzád? — horkan fel János — hát már elfelej
tetted azt a délutánt?

— Ugyan, menj a fenébe, de érzékeny vagy... nagyon 
jól mehet neked, hogy ennyire fent beszélsz...

— Manci, Manci... nem kell azért felvágni... kijelentem 
neked, hogy én egy cseppet sem haragszom reád.. ami volt*, 
volt... slussz...

— Bizonyisten, hiányoztál nekem...
— No és a szeretőd?...
— Ugyan, az egy öreg trottli..
— Trottli? Akkor meg mit adtad a bankot?
— Hát azt hiszed a levegőből is meglehet élni. Nem 

találtam magamnak munkát, megtetszettem az öregnek. Van 
annak annyi pénze, hogy no... észre sem veszi azt a pár 
garast... te, tudod mit?... gyere el hozzám... csak egy kicsit 
— majdnem sirósan kérleli Jánost, akinek a lelkiszemei 
előtt pillanatok alatt végigfutnak az utóbbi éjszakák gyöterl-



mei: Vágyakozás a nő u fán... nő kellene... hát van nekem 
nőkre pénzem?... hej, ha lenne egy jó nőm!... Jo lán .. 
Jolán... Jolán egy drága kislány., úgysem lehet az enyém... 
hagyjuk az egész bolondságot... csak egy Ul választ el tőle... 
ha le tudnám rombolni ezt a falat és lecsaphatnék a ruga
nyos lánytestre... bolondság... nő., nő... kell! — János a 
ruhán keresztül is meglátja Manci kívánatos, pihés combjait, 
a  kerek hasát, amelyet annyiszor megcsókolt már —  Eh!
—  gondolja — csak nem kezdem újra az egészet ezzel a 
a libával? Nem volna éppen rossz, de néha az orromon 
túl is tekinthetek... Nem kell...

— Dolgom van most — János a szürke aszfaltot nézi
— délután majd elmegyek...

— Délután nem vagyok otthon —  szomorú a lány 
hangja.

— Akkor majd holnap...
— Holnap? Alaposan kiábrándultál belőlem, nem kel

lek már neked. Utóvégre nem erőszak. Annyit azonban 
mondhatók, hogy ilyen nőt nem kapsz egyhamar. Csókolt 
már téged valaki úgy, mint én, volt már dolgod olyan 
forrótestű nővel, anyáskodott veled igy valaki ? emlékezz 
csak az éjszakákra... tudod, az Asztoriában... amikor fel
mentem az emeletre vízért... amikor elromlott az udvari ve
zeték... emlékszel? emlékszel? Volt már olyán éjszakád 
valaha? U gy e  sohasem. De mindegy, nem erőszak a sze
relem. Isten áldjon? Megyek!

— Szervusz Mancikám — János egy pillanatra el
lágyul.

— Azután ha egyszer még is meggondolod magad, 
ellátogatsz hozzám. Még mindig ott lakom .. a kulcs a kapu 
alatt van. Szervusz!

Ellibeg a sarok felé, János felfénylő szemmel néz 
utána: egyszer mégis csak elmegyek hozzá... talán már 
holnap... mégis csak jó volt hozzám... az élet... a társadalom..- 
én talán különb vagyok? — vállat von, megfordul és elindul 
a  lámpák fénye alatt.



*

János már hetek óta nem látta Mancit, a másik nőt, 
Tinit meg hónapokkal ezelőtt érezte maga mellett. Végre 
találkozik Manóival és a rab vágya lázadozik benne.

Alig halad néhány lépést — mint egy mese — meg
pillantja Tinit is. A lány arca megnyúlt, talán megszépült,, 
talán nem, János nem tud határozott választ adni. Kotta
csomót szorongat a hóna alatt, szarvasbőr keztyűje szabadon 
figyeg a jcbbkezében, megpillantja Jánost. Mintha megre
megne egy pillanatra, a ballába bizonytalanul ugrik el a 
jobblábaszára mellett... azután... azután... jóképű cipők állnak 
glédában az egyik kirakat torkában... Tini, odaáll az üveglap 
elé... Jánosban felszalad a lélek a torkába... te jóságos!... 
Tini! — a fiúban nagy kattogással üti a szive a mellfalat...

János közvetlenül a lány mellett megy el. Nincs benne 
élet, egészen sápadt, tekintete a cicás hajfürtökön szaladgál, 
magábszívja Tini kiáradó illatát: Jaj, milyen jó volna meg
ölelni! Vagy sokkal jobb, ha nem vesz észre... észrevett^ 
csak úgy tesz, mintha... — nem mer visszanézni, megy előre 
és csak akkor fordul meg, amikor a lány már csak apró 
pontnak látszik a mozgó embertömegben.

— Milyen különös véletlen — Jánosban csak lassan
ként tér vissza a sokszor megháborodott lélek — az egyiket 
hetek, a másikat meg hónapok óta nem láttam, pedig min
dig az uccán lógok... ma meg mind a kettő elém toppan... 
csoda?... csodák is történnek, vagy csak a véletlen külö
nös játéka ez?

János arca még mindig sápadt, ételszag csapja meg: 
Hja, vacsorát kell vennem — befordul az egyik hentesüz
letbe, amelynek a kirakatában füstölt sertésfejek és hatalmas 
parizerek futtatják össze a nyálat az emberek szájában.

Kigyulladnak a kirakatok ivlámpái, a háztetők sunyi 
tekintettel lesnek le az uccára, János zsebrevágja a kezébe- 
nyomott csomagot, kimegy az uccára: Már hat óra! felvil
lannak előtte az uccai óra kivilágított római-számai, Friss 
Ú jság ! — rikkancsok kiabálnak — Benne van a... — a



villamoscsilingelés elnyeli a szavukat, János elhalad a paloták 
előtt... haza megy... haza?

Amilyen szemtelenül szeles és borús volt az ősz eleje, 
olyan pompás az oktobervége. A nap még mindig éles su
garakat küld a földre, a nafcalinból előkerült télikabátok 
lemelegszenek a hátakról — már akinek van — a csupa
szodó fák vigan lógatják ruhátlan ágaikat, a padokon em
berek ülnek, a villamosok is merészebben vágtatnak az 
acéluton, a verebek szomorkás hangulata ugrabugrálásba 
csap át és a szürke madarak ütemes csipegetéssel kotorász
nak az ucca porában.

A levitézlett park — mintha nyár lenne — megtelik 
emberpárokkal, a pázsit még zöld és a városbaszoruit 
emberek az üdeség szine felé menekülnek, a dadák ismé 
kimerészkednek a gyerekkocsikkal, a jampecok kitömött 
vállak mögül lesnek terítékre: te, bevágodok ennél a 
tyúknál. A folyóparton] telelésre parancsolt bárkák és ki 
sebb gőzhajók várják a beálló jeget, egy-egy csónak még 
nekimerészkedik a viztömegnek és a lapátok egyenletes 
leffenéssel merülnek bele a rejtelmes vízbe.

Közvetlenül a hangosan csevegő folyó partján, ott ahol 
a  halászok a nagy őszutói halfogásokra készülnek és ahol 
a  gát kövezetét megbolygatta a futó viz ereje, egy össze
vissza fáragott támlájú pádon János és Jolán beszélgetnek

— Emlékszik...
— Igen... emlékszem... a Bethovenszimfonia... hahaha... 

nem rossz, m i?
— Hogy megváltozott azóta minden — János maga 

elé mered — én is, maga is... vagy maga nem? nem tu
dom... magát akkor még nem ismertem...

— Higyje el, jobb, hogy nem ismert... minél később 
annál jobb — Jolán vicces kedvében van — olyan fontos 
vagyok én magának? M i? — kacéran néz bele János 
gyanútlan szemeibe.

— Jolán.. Jolán — János szava el-elakad — Jolán... 
maga tudja, hogy...



— Én ne tudnám, hát hogy ne tudnám, hogy maga 
egy nagy gyerek...

— Jolán, ne kínozzon — János láthatólag szenved — 
tudja, hogy.. hogy én...

— Ne mondjon semmit — Jolán a fiú szavaiba vág 
— ne szóljon semmit... tudom, hogy mit akar mondani — 
egyenesen a fiúra néz — hát szabad magának valamit 
mondania? most?... ilyen helyzetben?., különben mit bá
nom én — vállat von — mindig csak előre gondolni... 
mindig csak tekintettel lenni a viszonyokra... meddig?

— Jolán... Jolánka... nem szabad igy elkeseredni... 
nézz — János vigasztalni igyekszik, pedig... — itt vagyok 
én... mint adott példa. Nincs állásom... keresek ugyan vala
mennyit, éppen annyit, hogy nem fordulok fel éhen és van 
hová behúzódnom... de nem vagyok elkeseredve... azzal nem 
segíthetek magamon... javíthatok a sorsomon, ha savanyu 
hangulatot terjesztek magam körü l?., ugy e nem! na látja!

— így elmondani az esetet nem nehéz... de én... átélni, 
nőnek lenni... vágyakkal aludni... vágyakozni valami... nem, 
nem is tudom, hogy mi után...

— Jolánka, ne keseredjen el... az úgy fáj nekem... 
Jolánka én úgy szeretném levenni a válláról a gondokat...

— Gondokat?... tulajdonképpen nincsennek gondjaim,., 
éhezem ? N em ! rongyos a ruhám ? Nem ! vizes lakásban 
lakom? Nem!... nincsennek gondjaim... határozottan nin
csennek... csak problémáim vannak... Nézze János, én na
gyon jól tudom, hogy maga mit akar nekem mondani: hogy 
szeret... én ezt el is hiszem magának... maga olyan rendes 
fiú... szinte szégyelek magával így beszélni... de meg kell 
értenie engem!... nő vagyok, nő vagyok... és ember szeret
nék lenni — Tini jut János eszébe — ember. Tudja, mi az 
embernek lenni? Kibújni, legalább is részben kibújni a 
konvenciók alól... szabadság — a kezeivel átöleli a teret — 
szabadság... maga olyan rendes fiú... én szeretem magát.. 
nem vagyok szerelmes... nem hazudok... de nincs is értelme... 
beszéljünk csak egészen őszintén... a felesége úgysem lehetek



... ennek gazdasági okai vannak... legyek a szeretője? — 
János fülig pírul — vannak okai annak, hogy nem lehetek.., 
talán ezek is csak gazdasági okok?! nem tudom... mindegy...

János hallgat, Jolán szinte átszellemül a saját szavainak 
a hatása alatt:

— ...látja János, semmi értelme a mi kis játékunknak... 
legyünk jó barátok — a két ember tekintete forrón össze
villan — azt hiszi, hogy fiú és lány között nem állhat fenn 
tiszta, minden érzékiségtől mentes barátság?

János egy pillanatig tétovázik, azután váratla
nul kitör;

Ez lehetetlen ! Két másnemű között nem lehet kizárólagos 
barátság! Ez egy százszor, ezerszer elcsépelt közhely, femi
nistajelszó, nevetség... maga fából van? én nem! én férfi 
vagyok!... a vágyaimat el tudom nyomni, ha kell... tudok 
összeszoritott fogakkal és szétharapott szájjal tűrni... de 
tagadni azt, hogy ezek a vágyak élnek bennem, hogy a 
természetes ösztön lázong bennem, sohasem tudnám...

A lány elámulva néz Jánosra, szájaszéle megmozdul, 
mintha szólni akarna, de a szavak visszafutnak a torkába.

— ... minden nő ugyanazt mondja... barátság: az egyik 
nő bundát ért ezalatt, a másik mámort, kéjt, a harmadik 
maga sem tudja, hogy mi bújik meg a szó mögött.

— Micsoda szónok veszett el magában lános — Jolán 
végül szóhoz jut, Jánosból meg kiröpp^nek az utolsó 
érvek is.

— Elveszett? Talán igaza van... lehet... nem bizonyos^ 
hogy elveszett... szónokolhatok még ott is, ahol majd fel
figyelnek azok, akik nyomorogni hagynak...

— Pssssz! — Jolán behúzott nyakkal néz körül a 
besötétedő parkban.

— Fél?... mitől fél... hogy valaki meghallja, amiket itt 
összehordok? Ne féljen, magának semmi baja sem történik.., 
— a lány kissé hátradől a pádon, János elcsendesedik. 
Nézik a folyón libegő csillanásokat, a kopott bárkákat, a  
város felett lebegő fénykévét, azután egymást... azután na



gyón, nagyon soká csak egymást... szerelem ez, vagy barát
ság... Mindkettőjük lelke mélyén ott él ez az érzés már 
régen... de nem is bennük született meg... az ősökben... a 
majomemberben... ott a magas fák tetején és a barlangok 
mélyén.. bennük csak megujhodott... még csalnak... még 
csalják önmagukat, még negyvenötfokos szögben ugrik szét a 
testük... de már nincs messze a pillanat amikor a szerelem 
szédülete teljesen behálózza őket... a meleg barátság össze
vegyül a természetes vágy örökerejü törvényével,..

— Jolán ! — János hangja valósággal reszket, a fiú 
közelebb hajol a lányhoz, megfogja a kezét, a keskeny, 
erekkel telefuttatott kezét, belenéz a szürke szemekbe, 
amelyek olyan titokzatosan semmitmondók, a szájához emeli 
az ujjakat: édes, édes, édes! édes ! — felsikolt bennük a vágy 
és a sötét park folyómenti szélén két száj akaratosan összesimul

VII.
János és Jolán három napig bódult álomban élnek. A 

parkban elcsattant csókok valósággal lázat váltottak ki a 
a két fiatal lélekben. Otthon semmit sem sejtenek. Kerényi 
tovább is bejár ‘János szobájába, elbeszélget vele a régi, 
jó időkről. Kerényiné a megszokott gondossággal pókhá
lózza le a falat az ágy felett és Béreit reggelenként nagy 
lamentálással rázza fel álmából.

De nem is tudhatnak az öregek semmit a fiatalok 
lángralobbanásáról. Mindez úgy jött, mint a villámcsapás. 
János és Jolán esténként elbeszélgettek általános dolgokról, 
amelyek mindenkit érdekelnek, a szerelemről szó sem volt 
közöttük. Jolán különben is látszatra hidegvérű, megfontolt, 
józan nő, akihez csak „haláltmegvető bátorsággal" lehet 
közeledni. János meg éppen nem az a férfi, aki biztos 
kézzel tartaná kezében a saját szerelmi ügyeit és így a 
helyzet tisztázatlan volt a kitörés pillanatáig.

A négy szemből kiáradó fénykévék, az agy kisugárzá
sai, gyakran összeakadtak a levegőben, ilyenkor a két 
fiatal test összerázkódott, mintha villamosütés érte volna, dé 
a beszéd fonala csak pillanatra szakadt meg.... sóhajok



szálltak fel... azután János tovább mesélt világmegváltó nagy 
eszmékről, emberekről, tapasztalairól, amelyeket Jolán fel
villanó tekintettel szívott be.

Jánosban a reálitás optimista ideálizmussal vegyült, 
Jolán pedig gyorsult ütemű szívdobogással itta a fiú szavait, 
így rakodott le a vágy a két lélek-barlang legtitkosabb mé
lyében és ennek egyszer mégis csak fel kellett szakadnia

Három napig valóságos szédület fogta el Jánost: Nem 
elég a bajom — állapította meg csodálatos józansággal — 
még éppen ez kellett... nem tudom, hogyan tört rám... 
Jolán valahogyan nagyon közel esik hozzám... azután nincs 
senkim... úgy hiányzik valaki!... mindig hiányzik... mindig 
hiányzott... utóvégre férfi vagyok!.. nem lehet a vágyaimat 
örökké csak csititani... pénzem sincs nőkre... hja, ingyen 
szerelem... butaság!... Jolán az enyém lesz e valaha? lehe
tetlen erre felelni...

János három nap óta nem bír magával, felujong benne 
az eddig elnyomott ifjúsága: szerencsés János vagyok — 
kiáltja, de azután percenként ráébred a szörnyű valóságra: 
a sovány ebédekre, a közelgő tél által ígért hideg szobára, 
sáros pályán folyó tréningekre, a nehéz szívvel elfogadott 
zsebpénzre, amelyet Csincsák nyom a markába, miközben 
sunyin összehúzott nyakkal néz körül, hogy nem látja-e va
laki, az izzadthonalju Mancira, a bársonytakarós díványon 
fetrengő Tinire: Szemtelen! a párgarasos mozigyönyörüsé- 
gekre, a lebuj-uccákra, ahol „olcsón“ mérik a szerelmet, mé
gis meg kell gondolni, mert harisnyát is kell venni, meg az 
ingek is a mosodában vannak, no meg: betegség... brrr.. 
doktorhoz járni?... még a betegsegélyzőnek sem tagja... 
feckendő... hipermangán... brrr...

— Jolán olyan jó, olyan figyelmes, nem is tudom, 
hogyan háláljam meg neki ezt a jóságot... vagy talán a sze
relem nem kötelez hálára?... de még mennyire... sokkal 
jobban, mint bármi más...

János egész délelőtt a díványon fekszik, kezeit zsebre- 
rakja, tekintete végigfut a plafon bántó fehérségén, az



ablakot félig eltakaró függöny színes anyagán.
— János — Jolán ugrik be az ajtón és gyerekes 

hévvel körültáncolja a díványt — délután elmegyünk mo
ziba... — odaül János mellé — úgy örülök, még sohasem 
voltam magával sehol — ráhajlik a fiú szájára, gyöngéden 
megcsókolja, mint egy szerető édesanya, halkan súg valamit: 
anya nem tudja ám ezt, ő azt hiszi, hogy egyedül megyek... 
szégyelem bevallani, de még sohasem voltam fiúval moziban 
— őszintén, az affektáltság legkisebb jele nélkül tárja fel 
legbelsőbb lényét János előtt — elárulom magának azt is, 
hogy már meg is vettem a jegyet — a köténye zsebéből 
előhúz két zöldszinü papirost — nem a legelőkelőbb hely, 
de nekünk ez is jó... úgy e?...

— Mennyibe kerül a jegy? — János keze belemászik 
a kabátja belsőzsebébe.

— Semmi köze ehez... még az kellene — durcásan 
kötekedik Jolán — munkanélkülinek hallgatás a helye...

— Nem is vagyok munkanélküli... futballozok...
— Az is munka? Szép elvek, mondhatom...
János feltápászkodik és átfogja Jolán derekát: Igen 

az is munka...
— Édes. . maga szokta mondani, hogy az a munka, 

ami valamilyen általános haszonnal jár... és a... a futballozás 
nem hasznos valami...

— A futballozás éppen olyan munka, mint a filmszí
nészet : szórakoztat, narkotizál és ezt a narkotikumot 
megfizetik... üzlet, amelynek a labdát rugó proletárok a 
rabszolgái... a rossz viszonyok folytán természetesen ez sem 
jobb üzlet mint más, de mégis csak az a hivatása, mint a 
mozinak, cirkusznak én jelenleg futballozok és talán éppen 
annyit adok a nagytömegnek, mintha cipőt, vagy ruhát csi
nálnék... talán többet is, mert a nép-narkotikum mindig 
nagy szerepet játszik a leromlott gazdasági viszonyok által 
megrongált közhangulatban...

A fiú szavai Jolán édes csókjaival küzködnek: meg
fulladok, Jolán ! — Jánosból felszakad a hang — édes! —



— János úgy érzi, hogy Jolán egy uj élet útját mutatta meg 
neki. Még nem érzi biztosan, még nincsen tudatában annak* 
hogy hova vezet ez az út, de optimista lelke rajong min
denért, ami új, ami változást jelent és ami szokatlan.

— Vigyázzon Jolán — János körültekintő —  valaki 
jöhet...

— Mit bánom é n !... én boldog akarok lenni...
— É d es! Józannak kell lennünk... nagyon is józannak... 

a tradíció... a konvenció,., a szülői „belátás“ könnyen el
tépheti a mi álmainkat... nem szabad ajtóstól rohanni a 
házba...

— Olyan okos vagy — most veszi észre, hogy tegezi 
Jánost. Kijavítja — olyan okos maga... én nem is tudom* 
hogy lehet valaki munka nélkül... egy ilyen intelligens^ 
f iú . . .

— János keserűen legyint, mintha a markával akarná 
szétnyomni az életbuborékot: Intelligencia... hülyeség... ki
nek kell ?... hallott már arról, hogy egy intelligens ember 
minden akadály nélkül érvényesült volna? Ugy-e nem! Az 
okos, tisztánlátó ember sorsa: küzdelem önmagáért és em
bertársaiért...

Ezután kis vita keletkezik a fiatalok között, mert J á 
nos modern felfogásával ellentétben szégyenlős eréllyel ra
gaszkodik ahoz, hogy a mozijegyet megfizesse, viszont 
Jolán erről szót sem akar hallani: No még csak az kellene.., 
abból a pár garasból, amit Csincsáktól kap, nem lehet 
mozira...

— ....hát kívánhatom én tőled?... egy férfi a nőtől?... 
befizetsz a moziba... ez rémes... — erőszakkal Jolán kezébe 
akarja bekényszeriteni a papírpénzt...

Jolán szabadkozik: Vedd úgy, hogy nem vagyok nö... 
a barátod vagyok... majd egyszer visszaadod,., ha lesz... én 
tudom, hogy lesz... egyszer nagyon sok pénzed lesz...

— Nem tudnám miből, honnan...
— Én sem tudom... csak érzem... nagy ember leszel 

még te János...



— Talán... — azután felnevet — már megint tegezzük 
egymást! Nem megfogadtuk, hogy megmaradunk a magá
zásnál... a szüleid...

— Igazad van... várnunk kell... talán nagyon soká... 
de mit tehetünk?

János Mancira gondol és arra, hogy attól a nőtől 
nemcsak szerelmet, de pénzt és mást is elfogadott. Hirtelen 
összecsuklik, a fejéhez kap...

— Mi baja van? — Jolán ijedten hajlik a fiú fölé — 
mi történt?

— Semmi — János monotón hangon suttog — semmi, 
csak fejem fájdult meg...

— Akar egy aszpirint? Mindjárt hozok... — elszalad, 
de az ajtóból még egy ijedt pillantást dob vissza a dívá
nyon hentergő Jánosra.

*

— Vasárnap végre játszhat maga is — Csincsák röffen 
rá Jánosra tréning közben — megérkezett az engedélye a 
a volt klubjától.

— Nagyszerű — mondja János és közben arra gon
dol, hogy unja az egészet — úgy érzem jó kondícióban 
vagyok... híztam is két kilót ebben a hónapban...

— Na, majd meglátjuk mit tud fiam .. adjon bele 
mindent... maga tud... csak egy kicsit félénk... nem kell 
megijedni, csak bele... mert ha maga nem megy bele az 
ellenfélbe, az megy magába ..

— Ez igaz, a saját bőrömön is tapasztaltam néhány
szor — János megvakarja izzadó homlokát — csak ne 
legyen sár. Ilyenkor már mindennaposak az esők és nem 
esetem a sáros pálya...

— Nahát, majd csak lesz valahogy... menjen csak 
tovább trenírozni...

Jánoa tovább köröz, azután résztvesz az egykapus 
tréningben is, majd amikor már két csapatra való játékos 
jön össze, rendes meccstréninget rendel el Agócsi tréner, aki 
civilben tanító.



A fiú beleélte már magát ebbe a meddő életbe. De 
mit is tehet mást. Munkára semmi kilátása, haza sem me
het... mit tegyen? Tovább tűr és rúgja a bőrdarabot Agócsi 
tréner „kipróbált és jólbevált“ metódusa szerint.

Fél hatkor már besötétedik, a tréner leállítja a játé
kot : két kört fiúk! — és a szines dresszekben tarkaló se
reg ziháló mellekkel, dagadó izmokkal és többé-kevésbé 
ficánkoló életkedvvel futja körül a letaposott gyeppályát.

— Brrr... de hideg a viz — János vacogó fogakkal 
fröcsköli magára a zöld vizet, lemossa az izzadtságot a 
nyakáról, a melléről, leveti a nehéz cipőket, egy fadézsában 
a lábát is megszabadítja a ráragadt homoktól, lassú tempó
ban felöltözik... elindul a városba...

*

A borbélynál sziszegnek az ollók, az arcokon szap
panhab áztatja a szőrt, a női szakasz féligszéttárt függönyei 
felől égett haj szaga árad szét, amelybe belevegyül a kö
römlakk császárkörte-likőrhöz hasonló illata.

János fejét alaposan megdolgozzák. Az olló serényen 
futkos a komioka körül és a haj csomók piszkos foltokat 
alkotnak a fehér lepedőn. Hangos női beszéd vegyül el a 
férfiak basszus polemizálásával. Megbeszélik a tánciskolái 
eseményeket, a vasárnapi mérkőzést, a mozik műsorát, a 
legújabb kalapdivatot, hogy kik vonulnak be tavasszal ka
tonának, néha — de igazán ritkán — az élet fontosabb 
momentumai is szóba kerülnek: a munkanélküliség, a pénz 
hiánya, a tarthatatlan állapotok, az emberiség teljes elfajulása, 
amelyet a felfokozódó gondok okoznak. János ilyenkor 
gyűjti az impressziót és ezekből az összecsent szavakból 
állítja össze az élet tudomány os könyvét: Ha én irni tudnék 
— sóhajt fel — micsoda remek könyvvel lepném, meg a 
világot. Igaz, vannak jóirók, akik nagyszerű esmékkel lepik 
meg a világot, azokat tetszetős formában dobják piacra. 
Valami azonban — nem tudom, mi? — hiányzik ezekből 
a könyvekből. Olyanok ezek, mint a szép festmények:



élethiiek, teljesen olyanok, mint a modell, de valami hiányzik 
belőlük — a mozgás.

Az életmegnyilvánulás biztos jele a mozgás, az ener
giaforrások robbanásszerű munkája. Ez hiányzik a regények
ből. Én valószínűleg még ilyeneket sem tudnék írni, vagy 
ki tudja. .

Jánossal szemben nők ülnek a forgatható székeken és 
a fiú a nagyrétü tükrön keresztül dobja tekintetét az asszo
nyok és lányok felé. Érzi, hogy férfi, kívánja a nőt. Ilyen 
szempontoknál nincs benne szentimentalizmus és Jolánt 
őszinte szerelme ellenére sem tartja sérlhetetlenül egyetlen
nek. Képzeletben megsimogatja a vele szemben csillogó 
szőke hajfürtöket, azokkal a kis „hatosokkal“, anelyek a 
homlokon kacérkodnak, beleharap a vöröslő ajkakba és 
fantáziája még sok másra vetemedik.

— November elseje — a naptárra néz, amelynek 
kövér betűi figyelmeztetik az idő múlására — már régen 
nem kaptam otthonról levelet. Vájjon mit csinálnak az 
öregek? Gondolnak*e rám ? De jó lenne egy kicsit haza
ruccanni! — mély sóhajtás feszíti a tüdejét — Sajnos, ez 
lehetetlen... az anyagi helyzet... a jelen pillanatban még 
útiköltségre sem telne... Jolán! Itthagyni Jolánt?... lehetetlen... 
talán olyan lehetetlenség, mint Annát otthagyni... azt is 
otthagyta... az élet úgy viszi, sodorja az embert, mint a 
vihara háztetőről lepördülö porszemet... ma itt, holnap ott, 
holnapután amott... nincs vége az örökös vándorlásnak... 
Jolán!... olyan édes a keskeny vágású ajkával, a mandula
szemeivel, a szétzilált hajával, a kerek combokkal, amelyek 
úgy sütnek, a hegyes mellekkel, amelyeket olyan jó meg
csókolni, azzal a két ponttal, amely nevetéskor tűnik fel az 
arcán... Jolán... Én... ki tudja, hová sodor még bennünket 
a sors... különben ma Kerényiékhez vagyok hivatalos ebéd
re... olyan kellemetlen, náluk ebédelni... valami úgy össze
szorul bennem... olyan kegyelemszerü ajándékok ezek az 
ebédek és vacsorák., nem akarok élősködni! Nem!,., no és 
Mancinál?... örök szégyenfoltja lesz életemnek ez az



élősdi időszak... vagy talán nem is az én szégyenem ., a 
körülmények...

— Kész, váljék egészségére — a borbély lerántja a 
lepedőt, kissé meghajlik, egy seprővel végigfuttat János ru
háján, azután feladja a felöltőt: köszönöm — zsebrevágja a 
pénzt, kinyitja az ajtót: ajánlom magam — ismét meg
hajlik.

VIII

Az ebédlőben terítenek Kerényiék. Máskor a nagy 
előszobában esznek, legtöbbször a konyhában vacsoráznak, 
mert cselédjük nincs, csak egy asszony jár fel fát aprítani, 
kismosást végezni, vizet hordani. Ha János is náluk eszik, 
akkor kihúzzák a régimódi politúrozott asztalt, megtoldják 
a hosszabbító deszkával, előkerül a cirádás kredencből a 
damasztabrosz, amelyet Kerényiné, még az anyjától kapott 
nászajándékba — ezt mindig elmondja — kihúzzák a nagy 
fiókot, amely annyi régi csodát rejteget. Vannak itt csont- 
nyelvü halaskések, — sohasem használták őket, — apró fekete
kávés kanalacskák, cukorcsiptetők, bidermajer legyezők, 
csontkarikák monogramokkal a szalvéták megjelölésére, 
ezüst kecskelábak, amelyekre az evőeszközöket támasztják 
fel, apró feketekávés csészék, csészealjak, pálinkás poharak 
és sok más, aminek nem sok hasznát veszik. János ide 
nem nyer betekintést, de talán Jolán sem tudja, hogy mi 
minden fekszik a fiók mélyében. Kerényiné féltve őrzött 
„várkastélya", kincsesládája, terüljasztalkám-ja, amely egy 
varázsütésre kinyílik és a meseország tündérei bújnak ki 
belőle.

Ma, vasárnap is kinyitották ezt a szent fiókot. Keré
nyiné kirakta az ezüst kecskelábakat és a feketéscsészéket. 
Az ebéd már készen van, Jolán sürög-forog a konyhában, 
az asszony csak a térítés utolsó részleteit végzi.

— Jöhetnének már a gyerekek — már tudniillik Ke- 
rényi és János — mi a fenét csinálnak pont délben? Az 
egyik biztosan a klubban preferánszozik, János meg vala



melyik kávéházban kibicel a billiárdozóknak. Ezek a fiatalok... 
ezek a fiatalok... mindig szórakozáson törik a fejüket... 
bezzeg az én időmben!... — Kerényiné ezt legalább félmil- 
lioszor elmondotta már az életében — változnak a viszo
nyok, átalakulnak az emberek. Jolánkám ! — Kerényiné 
hangja sipitósan rezonál az ablakon — Jolánkám, hozhatod 
a kenyeret...

— Igen! — a lány hangja visszaszáll és a konyha 
felől fokozódó süstörgés jelzi, hogy nyilik az ajtó. Jolán 
belibben a ebédlőbe, arca pirosán tüzel, gyerekes berakott 
szoknyája miliméteres egyenletességgel öleli át formás comb
jait, a szeme nevetősen villog és a szájához közel megjelenik 
a két bársonyos bemélyedés:

— Jaj, de soká jönnek... úgy látszik nem éhesek...
— Mindig vasárnap akad a legtöbb dolguk... amikor 

alig várom, hogy rendbetegyem a konyhát és kimenjek egy 
kicsit a parkba... moziban is nagyon régen voltam — Keré
nyiné bősz mozilátogató — Ugye Jolánkám, mi is megy most 
a mozikban ? — egy pillanatra megáll a keze, kíváncsiskodva 
várja a feleletet.

— Mozi... mindig mozi... egészen a moziban laksz 
már... haha... az Urániában valami dzsungel-film megy, az 
Apollóban meg a Kékfény cimü misztikus darabot veti tik... 
ezt ne nézd meg. Menj a Kristályba, ott nagyon jó darab 
megy, éppen neked való... mi is a cimeV... nem tudom — 
összeráncolja a homlokát, de nem jut az eszébe — Marlene 
Dietrich játsza a főszerepet... biztosan nagyon jó... én is 
megnézném, ha történetesen nem mennék ki a meccsre...

— Meccsre?... ki hallott már olyat... lányok járnak a 
meccsre... mindig az a meccs... olyan nagyon szereted, ha 
belerúgnak valaki lábába?... szerencsétlenné teszik az em
bereket... bolondság...

Jolán nem akarja mondani, hogy János kedvéért megy 
ki a futballmérkőzésekre: Az ember nem tud vasárnapon
ként mást csinálni. Utó végre nem járhatok állandóan moziba... 
a meccsen az ember legalább elfelejti a gondokat...



— Gondokat? — az asszony felfortyan — miféle 
gondokat? milyen gondjaid lehetnek neked? Ruhád van,, 
lakásod van, kosztod van — szórakozhatsz is kedvedre... a  
mai rossz viszonyok mellett ennyi éppen elég egy lánynak..* 
gond ?...

— Anyukám, édes anyukám., hát elfelejted, hogy az. 
idók alaposan megváltoztak... mások a viszonyok ma és 
mások voltak a te lánykorodban...

— Ugyan menj már a filozofálással... a mi korunkban, 
nem filozofáltak a fiatal lányok...

— Igen a te korodban moziba sem jártak, meg rádiót 
sem hallgattak, strandra sem jártak, az uccán sem sétáltak 
fiúkkal, kávéházban sem táncoltak és tisztességes könyveket 
sem olvastak a lánáok...

— Igen a könyvek — Kerényiné nekitüzesedik — 
éppen ezek teszik tönkre a mai fiatalságot... mi semmit sem 
olvastunk és látod mégis milyen egészségesek vagyunk... hát 
kellenek a könyvek?

Jolán azt akarja mondani, hogy: úgy is néztek ki, de 
csak ennyit mond: anyukám az idő, nagyon jól tudod, nem 
áll meg... halad... megy... változik... változtat...

Valami motoszkál a lépcsöházra nyiló ajtó kilincsén* 
Jolán hirtelen megfordul: Itt vannak!

Tényleg: Kerényi és János egyszerre érkeznek meg*
— Szervusztok... a lépcsöházban találkoztunk — Ke

rényi a sötétszürke kabátját felakasztja a fogasra — legalább 
készen van az ebéd?

— Mi az, hogy készen van!? Már összeszárad a bor- 
jusült...

— János félignyitott szemhéjak mögül pislog Jo lán  
felé, azután beviszi szobájába a kabátját, majd nemsokára 
visszatér.

— Asztalhoz — kiált harsányan Kerényiné és a kony
hában kotnyeleskedő Gyurka is betipeg az asztalhoz — 
tegyetek a gyerek alá párnát, mert nem éri el az asztalt.

János és Jolán egyszerre futnak át a hálószobába a



bársony párnáért, amely a keshedt nyikorgó díványon pöf- 
feszkedik.

Az ajtót csak félig csukják be maguk mögött, de
mégis van bennük annyi bátorság, hogy megöleljék egymást 
és János kedveskedve csókolgatja Jolán arcát, nyakát és 
illatos haját. Mindez egy másodpercig tart, a másik pillanat
ban János felkapja a párnát és Jolán előtt fut be az
ebédlőbe.

Gyurkát felültetik a párnára és a többiek is helyet
foglalnak a tisztaabroszu asztal mellett. Kerényiné berobog 
a nagyhasu levesestállal, leteszi az asztalra, mindenki kap 
két kanállal: Maga leveses — Jánosnak még egy kanál
lal mer.

Mindenki csendben van és csak halk szürcsölések
rezegnek a térben. Azután behozzák a sültet, finom sült
krumpli is van, meg savanyu uborka — ezt már szeretem! 
— lelkesedik Kerényí és hatalmas adagot igyekszik eltüntetni* 
A sült után természetesen az obiigát almásbéles következik, 
Kerényi ennél sem rest, de János is nekifekszik a tészta
szeleteknek.

— De jó ebédet komponáltál anyukám — dicséri 
meg Kerényi a feleségét — ez a pite .. ez a pite... valami 
remek volt... ilyet még nem ettem sehol... úgy e János... 
valami remek pitét süt az én feleségem? — kérdően néz 
Jánosra.

— Csoda jó volt... ilyenkor sajnálom, hogy nincs még 
egy gyomrom...

— Nana, az aztán pech volna... Kerényi hamiskás — 
mert nem mindig hivják meg az embert ebédre...

Jánosnak eszébe jut, hogy bizony máskor megeszi a 
felszeltet is ebédre.

— No azért csak egyen fiam — Kerényiné János elé 
tolja a tálat.

— Nem birok többet — János erősen szabadkozik —  
délután, meccs, telehassal nem lehet futballozni...



Ugyan menjen már... maga is azzal a meccsel jön... 
mintha a világ akörül forogna... attól ehet maga...

— Köszönöm — János a tányérja fölé tartja a két 
tenyerét — nem kérek többet.

— Na hát ha nem megy le több, akkor rakjunk le.
Gyurka lecsúszik a székről és tétován néz szét a szo

bában, vájjon mivel lehetne játszani.
—  No Gyurka, gyere ide és adj egy puszit az anyus- 

kának — Kerényiné lehajol a gyerekhez és magához vonja.
— De a Jánosnak is adj puszit anyuka — gögicsél a 

nagylegény.
— Hehehe, nem rossz... — Kerényiné teli szájjal ne

vet — nem rossz... tudod fiacskám a János már nagy fiú, 
azt nem szokták megpuszilni — Kerényiné anyásán ma
gyaráz — majd ha te is olyan nagy leszel, téged sem puszil 
meg az anyuka...

— Hát Jolántánat szabad medpuszilni a Jánoszt? — 
a gyerek kiváncsi.

— Ugyan mit beszélsz... nem szabad ilyesmit mondani.
— De én láttam... az előbb... a hálószobába, idén... ott 

cótolta med a Jánoszt Jolánta...
A szobában dermedt csend árad szét, János arca 

halotthalvány, Jolán a falhoz lapul, Kerényi tátott szájjal 
nézi a gyereket, az asszony tekintete meg Jolán és János 
között futkos.

Leghamarább Jolán tér magához: Ugyan mit beszélsz 
bolondokat? — az arcára nevetést erőszakol — nem tu
dom, hogy hol az esze ennek a gyereknek.

Kerényiné dühösen néz a lányára, de a haragot visz- 
szafojtja: ne beszélj ilyesmit — reförmed a gyerekre — 
kikapsz, ha máskor ilyesmit mondasz !...

— No ezzel ugyan keveset használsz — Kerényi fel
áll az asztaltól és kimegy a szobából, János merően néz



az elvörösödött Jolánra, az asszony hajtogatja a szalvétákat 
és közben a méregtől erősen zihál a melle.

Kinos állapot. A fiatalok a legjobban szeretnék ha fel
robbanna a földteke. János lassan kisompolyog a szobából: 
Mit tegyek ? — gondolja — Álljak oda nagyhencegve Ke- 
rényi elé és vágjam ki nagy pózzal, hogy: tudom a köte
lességemet ! Nevetséges. Miből élnénk meg Jolánnal ?... 
egyiküknek sincs állása... szegény Jolán... milyen kellemetlen 
helyzetbe sodortam... nekem mi bajom történhet?... legfel
jebb kiadják az utamat... aztán slussz... megyek egy házzal 
tovább... de Jolán?... mi lesz Jolánnal?... képtelenség... úgy 
szeretem ezt  ̂a lányt! — a szive melegséggel telik meg — 
úgy szeretem... ilyen kellemetlenség!... valamit tenni kel
lene... de mit?

János izgatottan járkál a szobában, az ujjaival a ha
jában turkál, ideges, életunt, keserű.;.

— És ilyen idegállapotban álljak ki futballozni... ez 
lesz azután a forma... hahaha — keserűség önti el a szivét
— egye meg a fene az egész életet... az embernek nincs 
egy nyugodt napja... szegény Jolán... csak ne történjék vele 
valami kellemetlen... ezek a nyárspolgárok mindenre képesek..,
— János most sokkal sötétebben látja a helyzetet, mint 
amilyen valójában. De ez nem is csoda. Önerejéből kiala
kított intelligens lelke nem bírja már sokáig ezt a nincste- 
lenséget, ezt a testi és lelki lezüllést, a hónaposszobát, a 
parizer-ebédeket, az elnök garasait, a hontalanságot, a hova
tartozás teljes és fájdalmas hiányát: Szegény Jolán — min
dig csak ez van az eszében és nem törődik a saját bajával*

Levágja magát a díványra és rendezni próbálja a  
gondolatait.

Nyílik az ajtó és Kerényi lép be a szobába. Az arca 
borúsan ráncos, mutatóujja az oraláncán függő szfinxfejjel 
babrál: Nézze János — kinosan köhécsel — ezt nem hit
tem volna... ez még is csak furcsa .. mit akar maga a le
ányommal?... — János felugrik a díványról — ...műit akar 
maga a lányommal?! — a hangja rekedten vibrál — az én



lányom nem uccai nő?.., mit gondol maga?... hát hol va
gyunk?... nem tud maga tisztességesen viselkedni?... el kel
lett csavarni ennek a lánynak a fejét? ...no de majd adok 
neki is... majd adok...

Jánosban felébred a himszeretet, a társának a félté
se: Nem tehet az a lány arról, hogy megcsókoltam... igen... 
én csókoltam meg... a szobában... erőszakkal csókoltam meg... 
nem engedte magát, de én megcsókoltam... — János zihá
ló mellel, akadozva beszél tovább — Jolán nem is akar 
rólam hallani... ez fájt nekem... megcsókoltam... igen... most 
tegyen, amit akar...

— Nézze fiam — Kerényi láthatóan megenyhül — 
nem kell azért annyira felizgulni... szépen is elintézhetjük... 
maga már nem kiskorú... szépen elhurcolkodik tölünk... 
mondjuk holnap... még a hátralékos lakbért se fizesse ki... 
azután ne találkozzék a lányommal... majd visszaküldjük a 
nagybátyjához falura... majd elsimul az egész... nem gye
rek már maga...

— Jó l van — a fiú lelkében végigáramlik a régi le
targia — elmegyek... csak annak a lánynak ne történjék 
semmi baja...

— Hát miért történne? Amiért maga erőszakkal meg
csókolta? Nem hibás... —  Kerényi megvigasztalódva megy 
ki a szobából, felemelt fejjel, dagadó mellel, mint aki üt
közetet nyert.

— Hát ez az é le t .' — János hozzátámaszkodik az
asztalhoz. Csupa hazugság, csupa védekezés, csupa látszat... 
mindegy... holnap összepakolok...

Megroggyant léptekkel támolyog vissza a díványhoz, 
ahonnan pár perccel ezelőtt pattant fel, leül, maga elé bá
mul, nézi a barnára festett padlót, a deszkaközökbe szorult 
port, az elkopott asztallábat... néz... néz...

IX.
Embergyűrű hullámzik a futballpálya körül. A hűvös 

időjárás ellenére is sokan kiváncsiak a két rivális csapat 
összecsapására. A leromlott viszonyok idején jó talajra ta-



Iáinak az embersportok a proletártömegekben. Az a munkás, 
aki a hétköznapjait a füstös műhelyek üllőinél tölti el, a 
sofőr, aki hidegben-szélben összekötőkapocs a város és a 
falvak között, a kalaposlány, aki meggörnyedt háttal tűzi 
össze a selyemdarabokat, az irodai gyakornok, aki az ak
ták porát szivja mellre naponta tiz órát, a diák, aki a 
megemészthetetlen latint a pokolba kivánja, a tűzoltó, aki 
izzó gerendékon néz szembe sokszor a halállal, alig várják 
a vasárnapot, amikor kedvenc csapatuknak, vagy játékosuk
nak drukkolhatnak.

Az embergyürü sötét hangyabolyként lepi el a tribü
nöket és az állóhelyet. A játékosok még az öltözőben dide
regnek, tárgyalnak, szörnyülködnek, rongydarabokat tekernek 
a  lábukra, befűzik a zsíros, elnyomorított cipőket, megbe
szélik az elmultheti meccseket, a nőügyek is szőnyegre ke
rülnek, piszkos, nem ide tartozó dolgok, amelyek módfelett 
felizgatják a játékosokat.

János éppen most húzza fel a csikós dresszét az 
utóbbi hónapokban megcsontosodott testére. Összefűzi a 
kivágást, megköti a lábszárvédőjét, topog egyet-kettőt, fel- 
kócolja a haját, kiáll az ajtó elé, csüggedt tekintettel nézi 
a  tömeget:

— Jolán... Jolán... elveszett boldogság... fuccs... mehe
tek tovább... rúghatom a bőrt és agyonunhatom magam va
lamelyik hónaposszobában... vagy... vagy... hazamehetek... ha
z a?  Újabban ez már nem is jutott eszembe... pedig milyen 
jó lenne most otthon... pihenni kellene... nem úgy mint itt... 
egészen más otthon pihenni és idegenben huzni a napokat... 
egészen más... eszem tovább a krumplifőzeléket... mit bánom 
én akármit, csak otthon lehessek...

Hosszú fütyentés hasítja meg a dobhártyákat: Gyerünk 
ki — kiabálja a türelmetlen Pátkai, aki az egész idő alatt 
a  játékosok között sűrög-forog. A fiukon ideges áramlás fut 
keresztül, János reszkető térdekkel, ugráló lépésekkel szalad 
a  csapat mögött a pályára.



Dörgő tapsorkán remegteti meg a fatribünöket, har
sány kiáltások törnek az ég felé, az embertömeg vadul 
ujong, kalapok lengenek, kis színes zászlók libegnek a kel
lemetlen szélben.

János dideregve fogja át a saját derekát, tekintete vé- 
gigsiklik az emberhangyákon, akik minden idegszálukkal 
várják az öldöklést, a haláltmegvető nekilendüléseket.

János kiáll a pálya szélére, ahol a buta szél lengeti a 
lila-zöld szegletzászlót. A csatárok unottan vágják a labdát 
a kapu felé, néha-néha kifut a futball Jánoshoz, aki köny- 
nyed rúgással küldi vissza a fehérre meszelt négyzet kö
zepére.

A gyeppálya sikos talaja nem fogadja magába a cipők 
éles bőrkapaszkodót és így a játékosok sokat bukdácsolnak. 
A biró a sípjába fuj, felállnak a csapatok, Jánosnak a szíve 
erősen dobog: Most! Most! Most dől el a sorsom... lega
lább is egyelőre... ha leégek: mehetek a fenébe... vagy 
felakaszthatom magam az első fára...

Indul a játék, a csatárok fürge lábbal tologatják egy
másnak a labdát, a közönség fel-felhorkan. Néha felsikolt a  
biró sipja is. Ilyenkor megáll a játék de a másik pillanat
ban már ismét tülekednek a labda körül. János kapja most 
a labdát és gyors futással szalad le vele a mészvonal men
tén: Hurrá! ordít a tömeg és János csak a kaput látja ma
ga előtt. Most! — ezt ordítja benne valami, de pillanatra 
tétovázik és a másik pillanatban már elveszik tőle a labdát.

Hahota hallatszik, János dühös, a tenyere ökölbeszo
rul: máskor majd jobban... — ez jár a fejében. Tényleg... 
nemsokára ismét hozzá kerül a labda, most már nem ismer 
tréfát... fut... fut... viszi a labdát... emberek., játékosok sza
ladnak felé...: Nem adom! — felhördül a fiú és a másik 
pillanatban összecsap egy testtel: Diszónság! Kiabál egy 
hang a tribünről... Ja j — sikolt János és a másik pillanat
ban összeesik. A világ elsötétül előtte, a tribün ködbeme- 
riil, nem fáj semmi... semmi.. otthon van... a kertben... va



lahol zongoráznak.,. Tschaikovszki ?... melegen süt a nap... 
azután utazik... valahova... nagyon soká ér a célhoz... sötét 
van... a szürkület dereng... ja j ! úgy fá j!... a szürkület lassan
ként megaranyozódik, de a fájás nem szünetel...

János ismeretlen helyen tér magához. Fehér ágy, fehér 
falak, minden fehér... minden fehér... de úgy fáj! J a j !  Nem 
tudom a ballábam megmozditani...

— Ne mozogjon fiam ! — valami előmerül a fehér 
háttérből. Nem valami, valaki.. egy ápolónő... olyan jósá
gos arca van... mosolyog... úgy fáj a lábam !

— Csak maradjon nyugodtan, nem szabad mozgolód
nia. Mindjárt kap egy teát.

— Mi az!... Mi történt velem? — János nyugtalan, 
ideges, de kérdései csak önmagának szólnak. Valami fáradt 
letargia üli meg az agyát. A szemhéján mázsák ülnek, a 
fülében vad kakofónia zúg: fortisszimo, forte, mezzoforte, 
piano, pianisszimo — János mélyen alszik.

•
János három napig lázasan, forró fejjel hentereg az 

ágyán. Jolán virágot küld neki, de nem jön el a korházba, 
Manci viszont egy félóráig ül az ágyaszélén és a homlokát 
csókolja: hoztam egy kis dunsztot, édesem — a jólismert 
hang megbizsergeti János alvó vérét — csak feküdj nyu
godtan, majd minden jó lesz... meglátod, milyen jó lesz!

János mozdulatlanul hallgatja Manci szavait, amikor 
nincs benn az ápolónő, a tüzes fiatalos csókokat is vissza
adja: — Milyen régen éreztem a csókok bóditó izét? 
Lány mell közeli simogatását... Mancinak olyan szép mellei 
vannak... olyan jó lány .. jó ez a dunszt is add ide még 
egyszer a szád!...

Manci odahajol, balkezével megfogja János homlokát, 
pirosra festett ajka hozzátapad a fiú szájához: Holnap ismét 
eljövök —  felhúzza az ezüstszürke keztyüket — Jaj majd
nem elfelejtettem, már nem vagyok a doktornál... vissza
mentem az Asztoriába .. de nem, mint szobalány... szoba



asszony vagyok... eljössz majd hozzám — felteszi a kalapját 
és kimegy az ajtón, ahonnan még visszamosolyog.

Másnap Jánost óriási meglepetés éri: megjön az anyja.
— Te vagy?... anya!... lehetetlen!...
— Édes fiam ! — az őszülő asszony odaroskad az ágy

mellé. A tenyerébe veszi a szenvedő fiú kezét: látod, látod 
fiam... másoktól kellett megtudnom a veled történteket. 
Éheztél, szenvedtél ? — az asszony szemei könnyesen csillog
nak — édes butám, most már semmi b a j! Elmegyünk
szépen haza. Amig felgyógyulsz, melletted leszek. A doktor
ur azt mondja, hogy négy-öt nap múlva utazhatunk...

— Anyukám... hát érdemes? Hát érdemes élni? Jobb 
lett volna meghalni... most újra kell kezdeni mindent... min
dent... mennyi szenvedés, mennyi baj leselkedik rám min
den sarkon, minden pillanatban, a halottaknak azonban már 
semmi sem fáj...

— Ugyan ne beszélj ilyen butaságokat... nem szégye- 
led magad? Az apád is sok bajon, bánaton ment keresztül... 
még sem vesztette el az életkedvét... egyensúlyát...

— Anyukám, az egészen más eset... akkor még volt
remény... akkor a legrosszabb helyzetben is bízhatott az 
ember abban, hogy talán... talán egyszer minden jóra for
dul... de m a?... de ma?....

*
Öt nap múlva zörgős konflis áll meg a korház előtt.

Jánost a portás és édesanyja segitik fel a fekete alkot
mányra. Halvány és keserű vonások barázdálnak az
arcán.

Fél óra múlva már a vonatban ülnek. Éles fütty... a 
vaskolosszus gőgös sipitással lendül előre... hazafelé...

X.

Otthon. Vaságy. Burgonyafőzelék. Billiárd-partik. Ácsor- 
gás az ázott uccákon. Kilincskoptatás: sajnos, nem hasz
nálhatjuk !

Megjön a tél, a dohányszínű felhők hamuszínűvé szürkül



nek, az aszfalt még egy darabig elkeseredettenharcol a hó- 
pelyhekkel, magábaszívja a csillagos nedvecskéket, de a hab
fehér tollacskák mindsíirübben hullanak, a megfagyott út
burkolat már nem bir velük és a város uccái, meg a nyirkos - 
zöld háztetők lassan megfehérednek.

A drogéria ajtajában kifüggesztett kőmérő higany
oszlopa viszahuzódik a nulla alá, a hókalapos lámpás vas
cifrázatáról jégszilánkok lógnak, a hatalmas üvegtáblák mö
gött meleg, téli holmik várják a vásárlókat, fenn varjúsereg 
libben el a torony irányába, a piszkosszürke madarak ke
serves károgással ócsárolják az életet, amely az ő számukra 
sem túlságosan kellemes.
\ János zöld színben játszó, kifakult télikabátban álldo

gál az uccán. Arca még mindig a régi kedvtelenséget sugá
rozza, gyűrött kalapjáról pedig a kilátástalan szegénység sír 
le. A kilátástalanság mindenesetre sokkal rosszabb a szegény
ségnél. Olyan ez, mintáz inkvizíció spanyolcsizmája, amelyben 
sohasem enged a szorítás, a bakó mindig csavar egyet és a 
kínzott ilyenkor felsikolt a fájdalomtól Az a remény, hogy 
az éhezést dús lakmározás, a didergést meleg szoba és az 
aszkézist forró lány test tapadása válthatja fel, hatalmas erőt 
kölcsönöz a embernek, de amikor az elkínzott ember nem 
látja a virradatot, a gyötrelmes éjszaka végét és reménysége 
nem szárnyalhat el a sivatag Ígéretes oázisáig, akkor meg
halnak benne az akarások, kialszik a lélek és mint fuldokló, 
úszó szalmaszálak után kapkod.

A  fiú előtt is így zárult be a jövő képe, mint halálra 
Ítéltek után a siralomház kapuja. A kilincselések, a könyör
gések, a próbálkozások és a mindig megismétlődő elutasítá
sok elrabolták tőle azt a reménymaradékot, amelyet az 
idegen város küzdelmes hónapjaiban még sikerült lelke leg
titkosabb rekeszében elrejtenie.

János már nem hisz, a remény utolsó szikrája is fel
szívódott a sötétségben. Minden cél nélkül kóvályog az uccá- 
kon, morózusan köszön rá az ismerősökre, megbiccenti a



kalapját, arcizmai erőszakolt mosolyra torzulnak és tovább
támolyog :

—  Mi a fenét csináljak? Elmennék a moziba, ha 
egyetlen vas volna a zsebemben — keserű sóhaj száll ki fo
gai közül — otthon nem kérhetek, mert az öregeknek sincs, 
jobb lenne talán, ha valakit leütnék, vagy betörnék az egyik 
bankba. E h ! Ennél sokkal gyávább vagyok, ez nem lelki
ismeret, hanem a félelem ügye nálam. Azok közé tartozom* 
akik nem tudnak lezülleni csak lezuhanni a mélységbe..» 
egészen le a fenékre. Meg azután nem akadna cinkosom. 
Ki állana össze ilyen alakkal? Tolvajnak túl becsületes a 
pofám, becsületesnek meg túl kopott a ruhám. Kopott ruha 
és becsület nagyon messze állanak egymástól. A jólszabott 
becsületesség csak elegáns szalócruhához vág. Ezzel az ábrá- 
zattal csak öngyilkos lehetek, de ebben a „szakmában“ az
után „príma kvalitét.”

Milyen hatalmas betűkkel hoznák az újságok a neve
met... szenzációs cikk... behúzott, kövérbetűs sorok... gazda
sági leromlás... talán szerelem is... patológia.. pszihológia... 
szociológia... valósággal tobzódás a nagy szavakban... otthon 
megrémülnének... az anyám talán... nem talán! nem talán! 
egész biztosan elájulna... temetés... unott feketeség... miszti
kum... halálszag... a sírásó ócska cipőkben tapossa a hulló 
rögöt... férgek... de rondák !..

Jánosnak semmiesetre sem szórakozása a filozofálás, 
hanem éltető eleme. A sors vasfogainak zúzásában már 
régen eldobta volna magától az életet, ha történetesen nem 
volna filozofáló lélek. Filozófiája azonban nem puritán-filo
zófia, amely olyan, mint egy nagy szürke szőnyeg, hanem 
inkább lázadó* ön vita: a legjobban hasonlít egy kialvó krá
terhez: kívül csendes, belepte a por, de lenn a mélyben 
még mindig forr, buzog, hullámzik valami, ami azonban már 
csak elkopott paránya annak a titánnak, amelyet úgy hív
nak, hogy ,— küzdelem a létért.

János fülei rózsás lánggal égnek a csípős hidegtől, 
mállott keztyüjét lerántja a kezéről, megdörzsőli a megmeredt



husdarabokat, kifújja az orrát, bámész szemmel nézi a mozi 
futkározó fényreklámját, topog egy sort, mert a lábai visz- 
ketően fáznak.

— Szervusz Jancsi — szisszen fel mellette egy resze- 
lős férfihang — hát te még élsz ? Bizisten azt hittem, vagy 
meghaltál, vagy kivándoroltál Amerikába.

A fátyolozott hang egy divatosan öltözött ficsur szájá
ból szűrődik ki. A jampec kajla, mustszinü bajusza mellől 
érdeklődő mosolygást küld János felé, miközben filckalapját 
íejebúbjára húzza. Néhány pillanat rohan e), János agyában 
a régi idők képei vonulnak fel.

— Szervusz Molnár — felcsillanak a szemei — sajnos 
se nem a túlvilágról, se nem Amerikából kerültem ide — 
szomorkás a hangja — vidéken dolgoztam, de leépítettek, 
most ismét a hazai uccákat koptatom. Neked legalább jól 
megy, amint látom... pompás szinben vagy...

— Ugyan kérlek... ugy e te a szakács, vagy a cukrász 
mesterséget tanultad ki?... úgy hallottam már régebben?

— Igen, szakács vagyok, de sajnos csak állásnélküli 
szakács. Te mivel foglalkozol? Állásban vagy?

— Egy frászt. Kimaradtam a hetedikből,’elmentem egy 
irodába körmölni, de untam az ügyet, azután leszálltam a 
vonatról...

— No és miből élsz ? Miből öltözködsz ilyen ele
gánsan ?

— Hogy miből ? Hehehehe! Nem rossz kérdés. Hát az 
úristen csak felruházza a mezők liliomát, de a városok 
liliomtiproinak saját magukról kell gondoskodniok — Mol
nár cinikus, Jánost valami nevetséges figurának tekinti. Tipi
kus vcrcsefajzat.

— Na mond, mégis miből élsz?
— Hát tudod ezt, nehéz körvonalazni: mindenfélével 

foglalkozom. Ezt te maradi, nem is tuJod megérteni — kis
kaliberű emberek szemében ugyanis az elmaradottság jele, 
ha valaki nem blazirt, nem bridzsezik, ha a nőket nem úgy 
kezeli, mint szükséges használati tárgyat, ha nem állandó



„lakója“ a város divatos lebujainak, — tulajdonképpen, tu
dod... izé... kártyázom... nem mindig... gyakran... ezzel lehet 
valamit keresni... ezzel te is megpróbálkozhatnál... stimmel?

— Nem stimmel... hogy képzeled?... hogy én?... rom i? 
vagy más játék? hazardírozás? Nem! Ebből nem kérek.

— Ne légy szopósgyerek... igazán... gyere csak velem 
és ne törődj semmivel — karon ragadja Jánost, magával 
vonszolja a rozsdásra taposott havon — nem játszom 
én hazárdjátékot és nem is vagyok hamiskártyás... mit gon
dolsz? egész rendes romit játszunk...

— Ebből élsz? Utóvégre nem mindig nyersz, néha 
veszítesz is. Nem?

— Nem! — Molnár furcsán határozott — nem szok
tam veszíteni... gondoskodom arról, hogy ne veszítsek...

— Hát az is lehetséges?
— Már miért ne volna lehetséges... amíg jó barátaim 

vannak, egy kis összejátszás az egész... úgy megy, mint a  
karikacsapás...

— Szóval hamiskártyás vagy? !
— Hamiskártyás... ugyan ne rágódj a nagy szavakon... 

ez nem hamiskártya... azok a hamiskártyások, akik cinkelt 
lapokkal operálnak — ezt nem csak mondja, hanem el 
is hiszi.

—  En ilyen üzletbe nem megyek bele... nem akarok...
— Römizni csak tudsz?
— Tudni tudok, de nem akarok... piszkos dolog ez...
— Ne félj nem jönnek rá... téged nem ismer a  

fene sem...
— De mégis... — közben odaérnek a Sas kávéház 

alacsony portáljaihoz, János még szabadkozik, de Molnár 
kíméletlen lendülettel húzza befelé:

— A te dolgod mindössze annyiból áll, hogy titkos 
jelekkel adod tudtomra annak a partneromnak a lapjait* 
aki felől a játék folyik... egyszerűen odaülsz az ipse mellé ., 
nem kell érzelegned... téged sem sajnál senki — odahúzza 
a folyosó egyik sarkába és megmagyarázza az egész »ügy



menetet“ — nem olyan veszélyes dolog, mint ahogyan te 
azt elképzeled. De különben is minden foglalkozás veszély- 
lyel jár.

— Na de...
— Semmi nade, barátom... talán más foglalkozás ve’  

szélytelenebb ? Tegyük fel, hogy valahol magánhivatalnok 
vagy havi pár dinárért. Nem telik rendes lakásra, kiveszel 
a város végén valami nedves lukat, magadbaszedsz egy jó
képű tüdőbajt, később kivágnak az állásodból és ott állsz 
az uccán pénz nélkül, egy nehezen kezelhető költséges be
tegséggel a bordáid mögött.

János tehetetlenül vonszoltatja magát, az ajtóban azon
ban elválnak: Nem mehetünk be együtt, tégy úgy, mintha 
nem ismernél és csak véletlenül kerülnél az asztalhoz.

A fiúnak felforrósodik a feje, halántéka hevesen lük
tet, hideg veritékcsöppek mászkálnak az arcán és idegesen 
rágja a szájaszélét:

— Most még meglóghatnék innen — gondolja — csak 
megfordulok, azután usgyi, már itt sem vagyok... de... kell 
a pénz... ez így nem mehet a végletekig... becsület?... a 
fene tudja... én igazán nem tudom, hogy mit fed be ez a 
pátosszal és kenettel használt szó... bemegyek... de mégse... 
meg vagyok őrülve?... nem tudom megtenni..

És János, aki puritán egyszerűséggel élte eddigi életét, 
tengődött, nyomorgott, nélkülözött — most megindul a kü
szöbön keresztül a kártyaterembe.

XI.

A Sas kávéház semmivel sem különbözik a többi lo
káltól. Minden középvárosban van ilyenféle kávéház öt-hat 
is, ahol ügynökök és munkanélküliek bújják át a lapokat 
kesernyés* savanyú feketekávé mellett. Azután átvonulnak a 
kártyaterembe, leülnek a zöldposztós asztalok mellé, römiz- 
nek, pókereznek, preferánszoznak, mélyeket szívnak az olcsó 
cigarettákból, rendszerint a köpőcsésze mellé sercentenek,



édes apukámnak szólítják a tulajdonost és éjfélfelé leragadó 
szempillákkal kerülnek haza,

A Sas kávéház füstös terme, amelyben régidivatú vas
oszlopok tartják az ívelt mennyezetet valóságos bünbarlang 
benyomását kehi. A zsírosra használt kerek asztalok mellett 
igazi „típusok" ülnek, olyan típusok, amelyeket nem kell 
„megfantáziálni,“ hogy a Wallace regények, ugra-búgra figu
ráivá váljanak. Egyáltalán nem romantikus a hely. A hamis- 
kártyázásnak csak a legkezdetlegesebb fajtáját fedezik itt fel 
néhanapján, amikor a rendőrség ünnepélyes lassúsággal be
vonul a terembe és az „urakat“ igazolásra szólítja fel. 
Ilyenkor elvisznek két-három szegényembert az őrszobára, 
ahonnan kihallatszik a delikvensek jajgatása, ami annyit je
lent, hogy ha nem is zárták le őket, nem ússzták meg a 
a dolgot egy-két kiadós pofon nélkül.

Hangos duruzsolással repülnek a szavak, amikor János 
belép a terembe. Az első pillanatban mintha összefolynának 
a fejek, a hangok, az oszlopok és a gyengén világitó lám
pák, de a fiú hamarosan megszokja a félhomályt és felfedezi 
egy sarokban Molnárt is, aki két bizonytalan külsejű ember
rel kártyázik.

János nem megy oda azonnal barátjához, eleinte fé
lénken áll az ajtóban, azután mélyet lélegzik és kőrútra in
dul a teremben. Minden asztalnál megáll, mintha érdekelné 
a kártya, holott legtöbb esetben azt sem tudja, hogy mit 
játszanak. Idegesíti a vállalkozása és szeretne már túl esni 
az első „munkanapon.“

Végül odaér ahoz az asztalhoz, amelynél Molnár ül. 
Egykedvűséget erőszakol az arcára, alapos megfigyelés alá 
veszi a játékosokat. Mellette egy kövérkés arcú ötvenév 
körüli bácsi ül. Valami kisiparos lehet. Zsíros haja szédülten 
bukik le a homlokára, tömpe orra alatt húsos ajkak hú
zódnak meg és kezei idegesen futkároznak a kártyákon.

A másik alak, aki Molnártól kapja a lapokat, apró- 
csontu vézna emberke, kissé nyomorék is, legalább is úgy 
tűnik fel Jánosnak.



— Kutyául megy a lap — jajdul fel a kövér ember 
és amikor János odaül mellé egy odahúzott székre, úgy 
tesz, mitha a fiú régi ismerőse volna. János minden porci- 
kája viszket a félelemtől, nagyokat nyel és belemerül a 
kövér kártyájába. Amikor kiismeri magát a lapok között, 
eleinte kapkodva, de később mind nagyobb gyakorlattal 
adja le a megbeszélt jeleket az egykedvűen szuszogó 
Molnárnak.

A  kövér dühösen vagdalja a lapokat, a aprópénz, 
amelyet maga előtt sorakoztat fel, lassanként János barátja 
felé vándorol, a nyomorék is állandóan vészit és siralmas 
ábrázattal, esdőn néz Molnár felé, aki úgy tesz, mintha az 
egész ügy nem érdekelné.

— Nem tudom, hogy holnap mit eszünk, ha ez igy 
megy tovább is — a kövér bizalmasan panaszkodik János
nak — eleinte csak nyertem valamit, de most állandóan 
megy a pénz. Maga rosszat hozott nekem.,.

—  Elmehetek innen, na akarja — János szúró fáj
dalmat érez a mellében és fel akar kelni a székről.

— Ugyan, ne menjen innen — unszolja a kövér — 
csak vicceltem. Nem vagyok én babonás ember. Ha egyszer 
rajtam van a vesztés, akár a Szüzmária is ideülhet 
mellém.

Azután János megtudja szomszédja egész élettörté
netét és mialatt a titkos jeleket még adja Molnárnak, a 
szive összeszorul és arra gondol, hogy a szegény ember 
holnap alighanem szárazkenyeret fog ebédelni.

Az idő kínosan múlik, a kártyalapok hangos csattanás- 
sal esnek az asztalra, a kövér utolsó pénzét dobja maga 
elé, a nyomorék ijedt tekintettel mered Molnárra, aki ma
nikűrözött újjaival kaparja a pénzt zsebébe. János felnéz a 
szögletes órára, szeretne már elmenni, de Molnár mérges 
szemekkel visszainti a helyére. Kilencre jár az idő, amikor 
a  kövér felkel a helyéről:

— No, most aztán mehettek a sóhivatalba.
— Máskor majd maga fog nyerni — jegyzi meg kö



zönyösen Molnár, aki nagyot nyújtózkodik, összedobja a  
lapokat — mára éppen elég volt. Gyerünk haza.

János már előbb elbúcsúzott a kövértől és az ajtóban 
várakozik Molnárra.

— Na, megettek? — kérdi a barátja.
— Elég kellemetlen volt — János utálja önmagát — 

azokat a szegény flótásokat alaposan készre csináltuk. Ennek 
a kövérebbiknek nem maradt egy vasa sem... szegény em
ber... micsoda egzisztenciák!

— Nc?m kell ezeket sajnálni, holnapra ismét kerítenek 
valahonnan pénzt és itt ülnek egész nap a bűnbarlangban* 
Kijelentem neked, ha történetesen te volnál az ő helyük
ben, nem íájna a fejük, ha elveszítenéd akár az ingedet is*

— Az egészen más eset — erősködik János — ezek 
tudatlan és öndutadnélküli emberkék, akik csak a mának 
élnek, akiket pár garasért megvehetsz. Igaz, hogy ennek 
nem ők maguk az okai. Egy titokzatos erő mozgatja és he
lyezi oda az embereket, ahová sem képesítésük, sem az 
ambíciójuk nem húzza őket.

A két fiatalember kikerül az uocára, megcsapja arcukat 
a hideg levegő.

— Milyen jólesik beszívni ezt a friss levegőt — léleg
zik fel János.

— De kutya hideg van — állapítja meg könyörtelenül 
Molnár — Várj egy pillanatra, beugróm ebbe a hentesüz
letbe. Vacsorát veszek. Elviszlek valahova, ahol megvacso
rázunk. S to p ! Eljösz velem a nőmhöz!

— Ugyan, csak nem gondolod — Jánosban ismét fel
ébred az átkozott szégyenlősség — hogy én?... haza kell 
mennem... otthon vacsorázom... de különben is, hogy jövök 
én ahoz?

— Menj a fenébe... nem viszlek én apácakolostorba* 
sem pedig gyilkosok tanyájára... vacsora után hazamehetsz... 
és ha elcsábitod az anyukámat — megfenyegeti az ujjával 
— az se nagy baj — Molnár kaján röhögéssel gyönyörkö
dik a „jó fiú“ zavarában — na jössz, vagy nem?



János erősen ingadozik: ha már elindultam a rossz 
úton, megyek tovább — gondolja — de nem maradok so
káig — mondja.

— Csakhogy észretérsz már egyszer. Fiam, vedd tu
domásul, hogy ilyen anyámasszonykatonáskodással ma meg
szűnt a létezés. Dupla bőrt a pofára, vigyorogni!

Az elegánsra tömött és a kopottkabátos elindulnak 
egymás mellett. Körülöttük lüktet az élet, de az agyukat 
kemény falak veszik körül:

— Végérvényesen elindultam lefelé a lejtőn — János 
halántékában vadul kalapál a vére.

— Unom a tyúkomat, rásózom erre a maflára —  
motoszkál Molnár agyában.

Lépteik alatt csikorog a hó, a háztetők összebújnak a  
fejük felett.

XII.

Molnár öt nappal ezelőtt vitte el Jánost a barátnőjéhez- 
A fiú elfogodottan kezelt le Jucival — ez a lány neve —  
Molnár hátbavágta:

— Na ne bomolj! Láttál már fiacskám ilyen apáca
fiút ? A lánynak kivillantak a fogai, amikor felnevetett és kis 
hegyes térdei kikandikáltak rövid szoknyája alól. János 
ijedt tekintettel meredt előre, asszonyéhes pillantása megci- 
rogatta Juci testét.

Azután hármasban szörnyű butaságokat beszéltek unott 
dolgokról. Hangos csámcsogással ették a felszeltet, a lány 
egy félüveg bort is előkeritett valahonnan.

Nagy kortyokban szaladt le a torkokon a bor, a 
kályha melege összevegyült az alkohol tüzével. A második 
pohár után Molnár felugrott a díványról:

— Tyhü a mindenit! Na most jól nézek ki — a fejét 
vakarta.

— Mi az, mi történt? — János ijedten kérdezgetett.
— Megfeledkeztem egy nagyon fontos ügy elintézésé

ről. Talán még megtalálom a pasast, akivel dolgom van-



Oyerekek, mindjárt itt leszek — már fel is vette a kabátját 
és  kirohant az ajtón.

János és a leány egymásra néztek. A fiú igen kényel
metlenül érezte magát a virágoshuzatú díványon. Nehezen 
oredt meg a szó közöttük, a bor azonban hamarosan érez
tette a hatását. Először a fiú szemei kezdtek csillogni, a 
lány is égő arccal nézte János emelkedő mellét.

A  feszült pillanat befejező ténykedéseként János oda- 
csusztatta a kezét Juci meleg ölébe, a lány hagyta, azután 
az  ujjak felcsúsztak a mellekre, a rozoga dívány recsegett 
és az uccán villamos sikoltott.

— Nem jön vissza Tibor — bátorította Jánost a lány 
— többször csinált már igy. Elszalad és három napig sem 
jön hozzám.

János felszippantott még egy pohár bort, hogy a bátor
ságát növelje, azután ráborult a lányra.

*
Az öt nap elrohant és János egy reggel észreveszi, 

hogy valami nincs rendjén.
— Szentséges!... — rettenetesen megrémül -  beteg 

volt az a lány ? ! tönkretett... — nagyon sötét színekben 
látja a bajt — most azután mehetek a hullaházba... orvosra 
nincs pénzem... otthon sem szólhatok... beledöglöm...

Nem tudja, mitevő legyen. Száz gondolata van, de 
egyik sem megfelelő.

— Pénzre kellene valahogyan szert tennem... kell! — 
összeráncolja a homlokát — az orvos sem kezel ingyen, az 
orvosság is pénzbe kerül... szüleimnek egy szót sem szólha
tok... éppen elég bajuk van, még az kellene, hogy ezt az 
aggodalmat és gondot is magukra vegyék... valahonnan pénzt 
kell szereznem, nem bánom, ha mindjárt a  föld alól is — 
nagyon jól tudja, hogy ez csak üres frázis, mert a föld 
alatt „nagyon kevés“ pénz van.

Eszébe jut, hogy talán az aranyórája, amelyet a nagy
apjától kapott ezelőtt hat évvel ?... az em lék!... azt nem le-



hét!... észrevenné!* a szülei... na és a betegség?... orvoshoz 
kell mennie... mégis csak az óra... az aranyóra... amelyik 
olyan szép halkan ketyegett és milyen pontos volt!... ezt 
az ó rá t!

Kimászik az ágyból, odatámolyog a székhez, amelyen 
rendetlen összevisszaságban hevernek a ruhái, felöltözik, 
azután az éjjeliszekrény mümárványlapjáról elveszi az arany
órát, megcirogatja, két könnycsepp ugrik elő a szemhéjai 
mögül.

— Mit tegyek ? !  — kétségbeesett és a feje szédül. 
Felveszi a kabátját, kikémlel a konyhába: senki — az előszobán 
keresztül kirohan az uccára.

A deres ég alatt, a fagyott útburkolaton siet a kopott 
életű Stern János a zálogház felé, hogy azután...

Ki ismeri az azutáni ? !
Ki látja az azutánokat ? !!

— V É G E  —





Schwalb Miklós
legközelebb megjelenő regénye

Elkopott emberek
A z író egy napilap izzó levegőjű szerkesztő- 

ségébe viszi el az olvasót, aki egy pillanatra sem  
tudja letenni a kezéből ezt a  páratlanul életszagu és  
lendületesen robogó regényt.

A rotációs-gép, ez a kapzsi szörnyeteg — a 
lejtőrejutott társadalom szimbóluma — éhes gyomor
ral várja az emberi agyakból kipréselt betű-takar- 
mányt, amelyet meghamisítva, tápérték nélkül, de 
pom pás csom agolásban juttat el az  olvasók ezrei
hez. Ennek a gyászmunkának a hősei a kézirat fölött 
görnyedő munkatársak — jók és rosszak, tehetsége
sek é s  bárgyúak, egyeneslelkűek é s  jellemtelenek —, 
akik pár garasért k ifacsarják  az agyukat é s  lassan  
elkopnak az Élet préselő mindennapiságában.

Balog a patetikus, szószóló, magabizó fő szer
kesztő, Drach a nagy naplopó, C sabai a  sz ín es , okos 
cikkek sokgyermekes írója, Lauterer a rendőrszobák 
látogatásában megöregedett újságíró, Brummer a 
szégyenlős, iskolából alig kikerült gyakornok, Garádi 
a jövő nagy ígérete, F aragó  Teri az  újonc riporter
k isasszony é s a  regénv többi figurája egytől-egyig 
ismert é s  szenvedő alakja a szerkesztőségeknek. 
Naponta olvassuk az  írásaikat a napilapokban, de 
ezek az  írások semmit sem árulnak el nekünk 
íróik életéről, mert alaposan  legyalulták minden so 
rukról az  egyéni ízt. Az „Elkopott embereka éppen 
azokóf a részleteket rögzíti le fényképszerűén, am e
lyeket a bérencírók kínosan elhallgatnak é s  így az olva
sók nem tudhatják, hogy mi van a színes lepedő mögött.








