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i1ele-lós kiadó: I-Ian1pó József igazgató 

Sulyok Sándor gyógyszerész reggeli szivarját szívta és a helybeli lapot 
forgatta, mikor belépett Marci, a féleszű pdstás, 

- Ajánlott levél Pestről -mondta és letette az átadókönyvvel együtt 
a gyógyszerfoltos pultra, -Szomorú ember írta, mert fekete rajta a tinta!„, 
Vidámak benne azonban a hírek, ha kijut a Marcinak egy kis jó méreg, , , 

Sulyok átvette a levelet, az átadókönyvet nagy lendülettel aláírta -· 
amilyen kicsi ember volt, éppen olyan széles mozdulatokkal tett-vett min 
dent maga körül - majd felnyitotta a római-kettessel jelzett szekrényke 
ajtaját. A »római-kettes« híres volt a kis völgybeékelt városban. Ebben 
tartotta Sulyok a sajátkészítményú itókát. Ha a bencés templom órája 
elverte a zárórát és a férjek mégis csak jó óra múlva érkeztek haza., az asszo
nyok két indulatos párnarángatás közben - anélkül, hogy szemüket fel-
11yitották volna a hitvesi ágyon - a mindentudók bölcseségével mondták : 
»Már megint a római-kettesben voltál!., .« 

Marci is inegkapta a inaga adagját a ró1nai-kettesből, aztán továbbállt. 
Sulyok feltette a csiptetőt az orrára - csak vadászathoz haszná.lta és 

olvasáshoz néha - aztán böngészni kezdte a feladót. »Bartha Péter« 
olvasta a borítékon, »Kettőskereszt gyógyszertár, Budapest.« 

-- Bartha Péter, , , - mondta félhangosan és elérzékenyült. -
Petya , , . becézte az egyetemi évek messzeségéből felmerült nevet és bol
dogan emlékezett a rakoncátlan időkre - amint a fröccsös, baráti esték · 
kocintgatásai közben a Pesten töltött esztendőket nevezni szokta - ami
kor őt még Sándusnak ismerték a fiúk a Balatonkávéház billiárdszobájá
ban, Akkor még szőke és sűril volt a haja, tízóra után monoklit viselt, dél
utánonként vívni járt és kóristalány volt a babája .. , 

Pohárkával önmagának is öntött a római-kettesből. Gépiesen felhör
pintette az italt, anélklil, hogy lelkiszemeit levette volna a váratlanul fel
pattant emlékalbumról. A korty pálinka megkente fantáziája tengelyét és 
mint az olyan ember, a.ki körül ru.ár hosszú évek óta semmi sem történik, o. 
még felbontatlan borítékon olvasott névről, mint úszó a trambulinl'ól, 
visszafejeselt az elmúlt fiatalság tavába merült emlékek után , , , 

Petya.,,! 
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Petya fekete legény volt, hosszúlábú, jópénzű fiú. Ivott mint a kefe
kötő, de sohasem rúgott be. Vagy ők, a többiek, nem vették csak észre, 
mert mire Petya egyáltalán becsíphetett volna, ők - Petya mellett a gyönge 
statiszták - már rég elúsztak a félliterek sűrű sodrában. . . Az élet este 
kezdődött és olcsó volt minden: az ital, a csók, csak az ifjúság észrevétlenül 
szálló óráival kellett megfizetni az ívlámpák hűvös fényében csillogó boldog
ságot. A boldo!lságot ezidő~ájt Bla;ika, jelentette, aki ;igyan c~ak kóri~ta
lány volt, de mint ~lyani meg1s a sz1nhazhoz ~artozott es ,ez a teny,- ?ara 
lényegen mit sem valtoztatott! - emelte a csokok varázsat. »Hova megy!« 
kérdezték a fiúk, ha tízóra tájban cihelődni kezdett. »A színházhoz .. , 
Ma játszik a Blanka .. .<<felelte és amikor kilépett az utcára, hátán érezte 
a fiúk sóvárgó tekintetének irígy forróságát . . . Blanka nagymellű, 
húsos lány volt - a sovány.nőke,t sohas:m ~edvelte - és fekefo hajában 
virágot viselt. Azok .a ré.gi viragok r;iar reg ~~her;adtak, .i;imt ahogy 
Blanlrn is elhullatta szirmait: tizenegy evvel ezelott latta utolpra. Pesten 
járt bevásárló körúton, visszajövet a csatlak_ozást lekéste,, a szállodában 
nem kapott szo~,át. E~y éjszaka~ l;á;éhá~ban töltö'.te a~ éJSZaká_t: A fel
írónö arca ismerosnek tunt fel. Felora1g kmozta agyat, 1n1g az elhaJasodott 
tokából a régi telt nyak és a lef~ttyedt, e;rőtl.er; száj puhaságából a százszor 
kóstolt ajkak korábbi, mosolygos vonalait kihamozta: Blanka volt! Olya.n 
volt, mint egy elhízott, ro~szj.ndulat.ú házmesterné, ki a szűk kalibájából 
állandóan a homályos lépcsohazat lesi . . . Akkor gyorsan ,fizetett és kiment 
az utcára . . . Az életet általában tényekben figyelte, ~z ugyn_evezett lelki
dolgokra nem vetett sok ügyet, de akkor, azon a k1sv~ros1 ha1nalon, amint 
feltúrt gallérral bolyonsott ,az „alvó h~zak ~özött, bizto~an ,érezte, bogi' 
valami ami túl van a hus hetkoznap1 ertelmeben vett egeszsegén, valami, 
ami m~gfoghatatlan és súlytalan, mint ma!i~ a hi:, fogyóban van a szívé
ben mint a bor a hordóban, melynek csapJat a reszeg csapos nyitvafeleJ
tett~ .. , Bartha Péter. . . Nek~ sikerült ;ninden~, l\fogörökölte ai:ij~tól a 
híres »Kettőskereszt« gyógyszertarat; ~zegeny~n nosult, de ~yony.oru „asz"
szonyt kapott. Mult évben látta He.vizen: meg ma is formas, gombolyu 
menyecske, kinek az ajkáról nem múh~,l,e ~oha a ~osoly; Az ilye:" a~szony 
körül napsugárban telnek a napok és 101zuek az eiszakak ... Furdoruha
ban látta tavaly: olyan a húsa, mint az érett, napégett~ ?arac~é ... Melege 
1 sz mellette az embernek. Ezzel szemben itt - az aitora. nezett, amely a 
;yógyszertárat választotta el a lakástól és ahol eb?en a pill,anatban };' fele
sége nyugodt, kimér~ lépteit hallotta - itt, a boltives szobakban; huvös a 
nappal és hideg az éjszaka is. En~ek az assz?nynak volt ugl'.an penze, csi;„ 
nyának sem lehet mondani, de hmnl'zik ?,e~?l~ a; a melegseg, am~ly„a r;ot 
asszonnyá teszi. Fagyos átok ül raita; ~uru" es athatolhatatlan, ~uvoss~g, 
melyben egyre mélyebbre süllyed a múl?, id~vcl. Elemte rneglnse~e1.t°. at
törni szép szóval, erőszakkal, azonban a Jegreteg csak_megrep~dt ko:ulott~e, 
de sohasem olvadt fel. Ez az asszony bölcs közönxt visel a felén, ll'.mt mas 
a kalapot; mindent pontosan elvégez, mmt a lelknsmeretes gep a lnszabott 
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munkát, de utána bezárkózik áthatolhatatlan világába és ha este lefekszik 
az ágyba, olyan mozdulattal húzza magára a takarót, mintha az Eszaki 
Jegestengert vonná határul kettejük közé. Régebben még belefejeselt ebbe 
a tengerbe, de akármilyen hosszú távot úszott is meg, az öröm szigetéig 
sohasem ért el: a hitvesi ágy hangulata nem változott, az erőszakkal bir
tokbavett test híl.vös maradt, mint a közöny, a védekezésben kimerült 
karok ájultan hevertek a párnán és a boldogság ott merült el valahol a 
keményen összeharapott asszonyszáj mögött . .. Az utóbbi években már ő 
sem közeledett feléje és tavaly az asszony - azzal az indoJrnlással, hogy 
a horkolás zavarja -külön hálót rendezett be magának ... Evekkel ezelőtt 
Anna válni is akart, de akkor Ö nem egyezett a válásba: remélte, majd csak 
megleli hozzá az utat, de mostanában, ahogy a lányuk lassan eladósorba 
cseperedett, már az asszony sem emlegette a dolgot. U gy éltek egymás mel
lett, mint két egybeépült város, ahol azonban a föltételezett hídon a kép
zelt forgalom este nyolckor megszűnik , . , Szerette a jólsza.bott ruhákat 
és leginkább színes nyakkendőket viselt. Az elhízott helybeli urak, két 
fröccs között, ugratták is: »Sándor úgy öltözik, mint aki mindig hódítani 
akar! . . . Hja, persze, akinek a menyecskéje tizenhat évvel fiatalabb, az 
okosan teszi, ha maga viseli a virágos kravátlit, nehogy máson kívánja meg 
a feleség!« Ilyenkor csak legyintett: »Lehet, hogy Anna papíron tizenhat 
évvel fiatalabb, de a valóságban ötvennel öregebb nálam! ... « 

-- Bartha Péter ... - olvasta mégegyszer a feladót. - Neki, persze, 
nincsenek ilyen bajai - gondolta és feltépte a borítékot. 

Péter a jövetelét jelezte a levélben. »Ha köszvényes lábaimmal erre a 
hosszú útra szánom magam a mai légós világban, elképzelheted, milyen 
súlya lehet rámnézve az ügynek, melyről Veled, régi, igaz barátommal 
beszélni szeretnék ... « írta. »Amint hallom, este hétkor érkezik hozzátok 
a vonat, megkérlek, várj az állomáson. Négyszemközt kívánnék tárgyalni 
veled, Sándorkám és nem tudom, kínálkozik-e Nálatok majd később erre 
alkalom 1!« 

Sulyok gyógyszerész kedélye változó volt, mint az áprilisi idő. A levél 
elolvasása után elfelejtett mindent, már csak Péter érkezésének tudata élt 
az agyában. Örült Bartha jövetelének, mint az unatkozó gyerek, kinek 
délutánra mozit ígértek. Gyors léptekkel a lakásba sietett. 

- Anna! - kiabálta. - Merre vagy, Anna! ... - az úriszobában 
akadt rá. Az asszony takarított. Fejét menyecskésen, keszkenővel kötötte 
hátra. Arca a hajlongásban kipirult, rozsdavörös hajából két tincs kikan
dikált a kendő alól. 

- Te cigányné! - mondta és megcsípte az asszony gömbölyű karját. 
- Vendég jön. . 

- Ne csípj, mert kék leszek! , .. Ki jön 1 
- Bartha Péter, Pestről. Emlékszel a nevére, ugye! · 
- Mi ütött belé 1 
- Fogahnam sincs . . . Itt a levele, olvasd! 
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Anna átfutotta az írást. 
- Bartha . . . - mondta félhangosan. - Bartha Péter . . . - bár 

a pesti uyógyszerészt sohasem látta az életben, a nevére azonban túlságo
san jól ~mlékezett: tizenkilenc évvel ezelőtt, közvetlenül házasságkötésük 
után, a Király-utcai zugbankban több )Jéldányban látta az aláírását. A jó
módú Bartha írta alá az ura legénykori váltóinak egy részét, amelyeket 
aztán ő és az anyja vásároltak vissza a kapott hozornányból. 

- Talán váltót akar aláíratni veled 1 - mondta némi éllel. 
- Szó sem lehet róla! Jobban áll, mint valaha . . . Majd meglátjuk 

1uit akar~ ... Azt írja, huszadikán érkezik ... tehát n1a este! ... Csirkét 
gondolnék vacsorára. Paprikásan. Azt nagyon szerette . .. 

A vonat percnyi pontossággal érkezett. 
Sulyok alig ismerte fel Pétert: háta meghajlott, arca petyhüdt volt és 

sápadt. A ruha lógott rajta, mint aki az utóbbi időben jócskán fogyott. 
- Köszönöm, hogy vártál! - megölelte. - Remélem, a továbbiakban 

is segítségemre leszel 1 Nagy bajban vagyok! - megtöröl~e izzadt homlokát. 
-Meginnék egy korsóval, tudod, ebben a melegben! Talan itt a restiben 1 ... 
ICözben néhány szóval mindjátt el is mondom, ami a szívemen fekszik. 

Bemenet, amint a nagy tükörben egymásmellett megpillantotta tükör
képüket Sulyok fcllélekzett: jogászgyereknek nézett ki barátja mellett. 
Pedig PÓte1· is ötvennégy éves volt az idén, mint ő. 

- Rossz színben vagy, Petya ... Sokat dolgozol1 
~ Az is, meg a cukor . . . tudod, meg~desedtem: cukrorn van . . . az 

életem meg savanyú. . . a kettő persze üti bennem egymást . . . Ezt se 
lenne szabad, - a sörre mutatott - de az alkoholról nem akarok lemon
dani. Megette a fene: amíg birom, húzom - nagyot ivott a sörből, utána 
megtörölte száját. A körme gyászolt, ruhája hajtókáján ételfolt. Elhanya
golt,nak nézett ki nagyon. 

- A fiamról van szó ... Rossz társaságba keveredett. Iszik és szórja 
a pénzt. .. 

- Mi is ittunk, Petya ... Az ember egyszer fiatal. 
- Kártyázik is. 
- Mi is forgattuk a lapot. A Balatonban, emlékszel 1 
- Igen, emlékszem. De arra is emlékszem, hogy mi kalábereztünk, 

filléres alapon. A fiam pedig smenezik . . . Illetve, smenezett - keserű 
mosolyba torzult az arca. - Ugyanis már nem ülnek le vele játszani -
közelebb hajoltSulyokhoz. Lázasan csillogó véreres szemét barátjára emelte. 
Sápadt arca megkínzottnak látszott és vékony aJka remegett. - Ugyams 
a fiam, állítólag, hamisan játszik! Nem tudták rábizonyítani, de mikor a 
nev: szájra került és nevetségesen pár~ajja~ kereste az igazát, .1;em k~p?tt 
seaédet, aki az ügyét vállalta volna. En mmdezt persze csak JOVal kesob
be~ tudtam meg. "Tudod mikor! Amikor egy kéteshír{i bank prezentálta a 
váltót. A váltón persze az én nevem és pecsétem szerepelt ... Ugy írtam 
én alá, amint te! . . . Főúr, kérek még egy korsóval. 

- A fiad hamisította rá a neved 1 
- 0, meg egy barátja. Állítólag az vitte bele mindenbe ... Ugyanis, 

hogy a veszettfejsze nyelét mentse, a nyert pénzt visszafizette az illetőnek. 
Nagy summa volt! Mikor erre a szerencsétlen ötletre jött, a korábban nyert 
összeget természetesen már elszórta. Igy került a bankhoz. Tudod mit 
jelent ez nekem? . . . Hónapokig az uzsorásnak keresem a pénzt. Mert 
persze, elismerter,n az aláírást. Ugyanis, egyetlen fiam ... Meg kellett 
mentenen. . . . Sa3nos, olyan, mint az any3a. J elle1nre, arcra egyaránt ! ... 
Néha gyűlölöm benne ezt a hasonlatosságot, néha, amint szemben ül 
velem, elbámulom a képét és - ha nen1 látja - clbőgö1n nu1gam. 
Ugyanis ... - legyintett és megtörölte homlokát. 

- Ugyanis 1 - nógatta Sulyok. 
- Ugyanis . .. az egész nagy marhaságból: a fiatalságból, a szerelen1,. 

böl, csak ez a kölyök maradt meg az anyjára formázó képével és jellemével... 
Lehet, hogy szentimentális vagyok, de tudod, bolondul szerettem ... 
Bolondul. 

- Nem értelek ... 
. - Nem értesz1 Majd magyarul beszélek: megcsalt! Az orvosával, 

a fiam osztályfőnökével, a segédernrnel. . . Ezekről tudok. Ugyanis nap
lót vezetett. Kipofoztam belőle és abba.n olvastam. Persze kirűgtam. 
Bandi akkor tizenegy éves volt . . . Tizenegy éve pontosan . . . Másodszor 
m~r nincs erőm kirúgni ... Várjál csak, így nem értesz meg. Ugyanis, 
mint mondtam: Bandi szakasztott az anyja. Ila ránézek, öt látom benne. 
Ha kiadnám az útját, újból Jolánt rúgnám ki ... Igy érzem. Lehet, marha 
vagyok, de öregszem ... Korábban, mint dukálna és végzetesobben: nincs 
már bennem semmi indulat, csak a megbocsátás, mint az elvénült papok
ban. Nem Bandinak, az én fiamnak kegyelmezek, ha földi szemmel nézve 
gyönge vagyok hozzá: hanem az ő fiának, akinek a teste az ő teste, és aki
nek a gyengesége az ő gyengesége. A multkorában meg akartam pofozni. 
Megijedt és lassan behátrált a sarokba. Ugyanúgy, ugyanolyan támolygó 
léptekkel, mint akkor az anyja ... Csak a szemét láttam, a barna bőrét és 
egy nagy, puha, vörös szájat a félhomályban. Akkor, egy pillanatra meg
hülyültem; elfelejtettem, hogy a fiammal állok szemben. Újból Jolánt lát
tam, Jolán akkori riadtságát és az izmaim elernyedtek, a szemem elfutotta 
a könny, a pofonra lendült kezem átölelte a csirkefogót és én, vén állat, a 

~ hajára tettem a fejem és nehány keserűn boldog pillanaton át úgy éreztem, 
Jolánt ölelem, Jolánnak bocsátottam meg ... Ugyanis, mióta kitaszítot
tam, nagyon meglendült. Ha van pénze, férfiakkal veri el ... Egyre lejjebb 
csűszik a lejtőn. Néha megőrülök: detektíveket fogadok és utánanyomoz
tatok. Aztán pénzt küldök neki. Vissza, persze, nem jöhet ... de pénzt, 
azt küldök ... Ezért nem rúgom ki Bandit: életem végéig kínozna a tudat, 
hogy másodszor is lejtőre taszítottam ... Jolánt. Ugyanis, fanatikusan 
hiszem, hogy meg tudom menteni, mert azért sok benne az igazi anyag ... 
Egy jó asszony kezében, tudod, kéz a kézben alapon, megállná a helyét a 
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világban. Dc ahhoz még túl fiatal. A mult héten múlt huszonkétéves ... 
Főúr, küldjön még ide gyorsan két vágást. 

Sulyok némán ült és messze nézett: túl a füstös söntésen, a Hévíztó kén
ködös párájában a még ma is formás, gömbölyű Barthánét látta - úgy, 
mint tavaly - kinek a húsa kívánatos volt és barna, mint a napégette 
baracké ... Egy ember ült vele szemben, akit délelőtt még irígyelt és aki
ről most, hogy (tt a füstrágta-falú restiben, csontig vetkőzött előtte - !dde
rült, még el~settebb, min~ Ő. Ő -S;ilyok - há~a~sá1p drámájába',; me.gállt 
a talpán, mmt a levert covek, de Peter gercndapt Jnkezdte az 1do, mmt a 
forró láva a pompeji fákat. Megfogta vállát. 

- Petya, mondd, hogyan segíthetek én rajtad 1 Pénz kell 1 ... 
~ Nem, fiam. Egészem másról van sz.ó . . . Ugyanis Bandi az idén 

végezte az egyetemet. Persze gyenge eredménnyel, de azért kész gyógysze
rész és van gyakorlata: nálam szerezte. Vedd magadhoz segédnek. Úgy 
gondolom, ha a régi környezetéből kiszakad, megváltozik. Innen, az Isten 
háta mögül föl se ruccanhat Pestre ... Nagyon kérlek, tedd meg ... A régi 
barátságunkra kérlek . Utolsó kísérletnek szántam. Ha itt is valami baj 
lesz körülötte, vagy ha ti nem jönnétek ki vele, ter1nészetesen azonnal ösz
szccsomagolhatod és visszaküldheted hozzám ... Hogy aztán mit kezdek 
vele én! - tanácstalanul tárta szét karját. - Azt már nem tudom ... 
Megtennéd, Sándor! 

- Hm ... tudod ... nem könnyű a helyzetem: a lányom tizennyolc
éves mult, eladósorban van. Egy-két fiú jár is a házhoz . . . Tudod, ha 
fiatalember van a tető alatt, teszem fel) jelen esetben a te fiad, már kombi
nálni kezd a nép. Úgy gondolják, hogy én az illető fiatalembert ... szóval, 
a vidék ... 

- Sándor - betegesen sovány kezével a levegőbe kapott, mint gyer
mek az elszálló léggömb madzagja után. - Ne utasítsd el a kérésem. Ne 
érts félre, de te is voltál már bajban és, ha hozzámfordultál, segítettem ... 
Én most nagyon nagy bajban vagyok ... Tudod, mi gyógyszerészek, kicsit 
konyítunk a betegségekhez ... én nagyon beteg vagyok. Érts meg Sándor, 
az én időm már rövid és én mindent meg akarok tenni a fiam érdekében ez 
alatt a rövid idő alatt - véreres szeme könyörgőn kutatta Sulyok tekin
tetét arca a feszült várakozás izgahnában még egy árnyalattal elsápadt; 
úgy hatott most, mint egy fáradt; öreg színész, aki éppen az imént kente le 
képéről a festéket. 

Sulyok megfogta a levegőben akadt kezet. Megszorította. 
- Jól van, Petya ... Megpróbáljuk! -Annára gondolt: h.ogyan adja 

be neki, hogy egy csirkefogót hoz a házhoz~ Mert valahogy mégis a tudtára 
kell hozni az asszonynak, hogy a Bartha-fiú nem ismeri túlságosan az enyém
tied-övé fogahnát. A szekrényeket ezentúl zárni kell ... a kasszával nem 
lesz baj, mert ott a »National« gép ellenőrzi a bevett összegeket: . . -
Megcsináljuk, Petya! . . . De most már indulnunk kell, mert kikapunk 
otthon az asszonytól. 
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2. 

Sulyok néhány szóval ehnesélte feleségének Bartha különválását; elő
adta barátja kérését, majd még hozzátette, hogy ő már beleegyezett a 
Bartha gyerek felfogadásába. 

Annával a dolog könnyebben ment, mint remélte. 
- Legalább gyakrabban ehnehetsz vadászni - mondta. - A mai 

felfordult világban ugyanis olyan nagyon nehéz a beszerzés! Ma is azt 
. mondta a hentes, hogy ... 

- N cm az a bökkenő - vágott közbe Sulyok. - A segéd ellrnl nálam, 
különösen a mai háborús forgalom mellett, de amint az apja leírta, ez a 
fiatalúr kártyás, könnyelmű és az ilyen legény nem nagyon nézi, honnán 
veszi elő a pénzt ... és általában, tudod, azon van a hangsúly, hogy a fiú 
az anyja vérét örökölte. 

- Itt ugyan nem lesz kivel kártyáznia! Az egész városban nem 
találsz mást, csak lórumozót, meg römizőket . .. Nem kell mindjárt rém
képeket látni. Lakni meg lakhat lent a kertészházban. Ott aztán élhet az 
anyja vére szerint. . . Ti, férfiak, mindjá.rt ráhúzzátok az asszonyokra a 
vizes lepedőt . .. Csak meg kell nézni a drága barátod és rögtön látni rajta, 
hogy egész életében ivott. Mit gondolsz, az a rengeteg alkohol, amit a 
Petyád lenyelt, nem befolyásolta a fia jellemét1 

- Tudom, tudom, te a gyámoltalanok és elesettek védőszentje vagy ... 
illetve, amint Sömjénné a Tóthné esetében állította: a hülyék ügyének fel
karolója - mondta gúnyolódva és eltűnt a gyógyszertár-ajtó mögött. 

- Védőszent?! - ismételte magában Anna. - Buta beszéd! Inkább 
csak önzés az egész; jót tenni jó! Egy kis bátorság kell hozzá, szembe
szállni a köz véleményével és már meg is nyerte az ember a csatát . .. A kis 
Tóthné esetében is így volt. Már nem állt vele szóba senki a városban. 
Persze, a nagyasszonyok kezdték ki. De azoknak könnyű: már elfonnyad
tak, mint szekrény tetején a birsalma, nem kering bennük nedv., amivel 
harcolniok kellene, múltjukat eltakarta az idő, pedig ki tudja, a 
maguk korában, mi mindent mesélhettek voln róluk is az akkori nagyasszo
nyok? . . . Őt kedvelik a nagyasszonyok, n1ert Ő harminchét évének dacára, 
ha egyáltalán megy valahová, közibük vegyül. A fiatalabbakat, vagy kor
osztályát nem szereti, üresek és síránkozók; ebben az évjáratban gyönge 
anyaggal rendelkezik ez a város . . . Még talán a kis Tóthné, de ő mind
össze ha huszonhét éves lehet? . . . Kis buta, menekülő liba . . . A férje 
iszákos, goromba s mert a szegénységből vette maga mellé, azt hiszi, tehet 
vele, amit akar. lgy érte el, hogy a. felesége - mivel máshová nem inene
külhet - hangulatokba bujik előle. A versekre vetette magát ... Ter
mészetesen az emberek csak azt látták a dologból, hogy ezeket a költe
ményeket Balogh doktor írta, a tehetségtelen helybeli széplélek és amellett 
aljegyző a váro8nál. »Az vesse rá az első követ, a.ki lnaga is bfu1telen« -
mondta Anna félig tréfásan, félig kon1olyan azon a kötelező asszonyössze-



jövetelen ahol a honvédárvák javára rendezendő majálist beszélték ineg 
és amiko; a többség elhatározta, hogy sem Tóthnét, sem doktor Baloghot 
nem hívják meg. »Te például dobhatod is már~. követ!« biztatta a főbí
róné )>téged ismeriiulc Ila minden asszony ISY elne, m1nt

1
;.e, a~kor rend 

lenne a világban. Remélem, csatlakozol a nezetemhez: 'Iothnet lehetet
lenné kell tenni!« 

_ Szó sincs róla! - felelte. - És ha nem hívjátok meg őket, akkor 
a Tompa-vers helyett, két Balogh '.<ölte.ményt szavalt~tok el~ lánym:~m~I. 
Az egyik az lesz, amelyik a multheten Jelent ;neg ,a Vai~megyebe;i: Val)al, 
hogyan is kezdődött! ... Ja, igen: »Ott, hol veget er a sziv, Megnolhelyette 
a nyelv . .. « Nem mondom, gyönge írás, dc az embere~ egész~n jól fogi;a.~ 
mulatni. . . A versből természetesen nem lett semmi, de viszont meg1s 
meghívták mind a kettőjüket. . , 

Az asszonyok - Anna véleménl'.e szermt - ,nagy atfagb~n gyerme
kek maradnak életük végéig. A szü_l&i vezetést a ~eriek veszi~ at. Ahol ez 
az irányítás helytelen, ott belit ~ baJ ·, Ilyenk~r ~ ferfi,aktermeszetesen n;m 
ismerik be hibájukat, mert a vI1ag a ferf1ak szamara keszult, minden szabaly 
és törvény az ő javukat szolgálja és ha kin;ondják az ítéletet: »ez az a~szony 
nem érdemli meg, hogy mellettem maradjon,<; nm,cs_ eller;e fellebbez~s! ... 
A Bartháné esetében sem hitte el, hogy száz szazalelng a ferfmak van igaza. 
Csak meg kellett figyelni az as~t-~lnál, milyen Jlörc_sös_mozdula~tal nyúlt a 
borospohár után, aztán, ha a s~aJa?-o~ em~~te; ,ugy ?ntot~~ map~ba az ital~, 
amint az ópiumszívók nyelhet1k pipáJuk fustiet, mikor raiuk ion szenvede
lyük órája. Barthára - szerinte - rá volt írva, hogy el~& és fő gondj~ az 
életben az alkohol: e mellett az ember mellett egy gyonge asszony ugy 
elkallódhatik, mint az álmos pásztortól a tapasztalatlan bárány. 

3. 

Szerda volt és hetivásár. A gyógyszertárban szerdánként nagy volt a, 
forgalom, Sulyok alig győzte a kiszolgálást. Délelőttre a lányát, Annust is 
szolgálatba vezényelte. Annus a pénztárt kezelte. . 

Annus telt lány volt, szeplős arcú, kék sz;mű; ha va'.?lnt megkedvelt, 
a tűzbe menne érte, de ha ellenszenvesnek talalta az illetot, a modortalan· 
ságig kimutatta érzelmeit .. Az apJ?' birtelen te:·mészetét, örök?lte: '.'m; a 
szívén feküdt már ömlött IS a szaJán kifelé, mmt a dohanyosen az nnent 
tüd&re nyelt ~igarettafüst. Anyjától csak a nevét és ,az ajka formáját örö
költe. A szája élénk vörös volt. és r;edvesen. csilloi:,o, mm~ a ha~~dt, es~
resznye. A szája szavak nélkül is elarulta mmden mdulatat: kulon elt es 
mozgott az arcától, amint a hangulata hullámzott. Az anyJa viszont -
ellentétben Annussal - tudott a hangulatain uralkodni. 

Odakint a széles föutcán, dacára a hőségnek, nagy volt a forgalom. 
Tizenegyóra után Csukás Pali bírósági titkár nyitotta be a nagy üvegaJtót. 

- Csak hűsölni jöttem egy percre - n1ond~a - és egy kicsit mele
gedni - súgta Annus felé. - Itt a kassza mellett! ... 

- Még meg talál égni - válaszolta Annus és ebben a pillanatban az 
ajka_lcissé felnyílt és amint az ajtó felé nézett, úgy is n1aradt néhány rnásod
permg. 
. Csukás is megfordult. Az ajtóban, a korábban érkezettek mögött, egy 

fiatalember állt. Valarrnvel magasabb volt a közepesnél, karján világos eső
kabát lógott hanyagul. A ruhája árnyalattal b&vebbnek látszott a kelleté
nél, de mégis úgy viselte, mint akivel vele született. Csukás értett a dolog
hoz: csak a jóalakú asszonyokon és egy-két kivételes férfin mutat így a 
- látszólag _csak éppen rájukdobált - ruha. Fekete lábbelije viszont 
ragyogott, mmt a tükör. 
_ - Hogy a fenébe csinálhatja 1- csodálkozott önmagában Csukás. -

En csak a szomszéd utcábóJ jöttem és mégis olyan szürke a cipő1n, mintha 
ólomból lenne . .. Jól megnézte, Annuska - fordult a 1ányh0z és a. hang
jából féltékenység érzett. 

- Csak mert valami idegen . . . meg hasonlít arra a fekete filmszí
nészre, akit a mult héten láttunk. Várjon, hogy is hívták csalr? ... 

l\IIost Sulyok is észrevette a jövevényt a várakozó parasztasszonyok 
mögött. 

- Parancsoljon - fordult feléje előzékenyen. 
A fiatalember (meghajolt. 
- Bartha András vagyok, Budapestr&l. 

. - Hja, vagy úgy! ... - feltette csiptetőjót és az üvegen át mustrálta 
a fiatalembert. 

Haja fekete volt, bőre kreol, de mégis sápadt. Szemén - Sulyok nem 
tudta pontosan megállapítani --- szomorúság ült, vagy fáradtság. \Tonásai 
majdnem asszonyosan lágyak és valóban úgy hasonlított az édesanyjára, 
hogy Sulyok száz más közül lS azonnal felismerné. 

-- Isten hozott, fiam - kezetnyujtott. A fiatalember kézszorítása, 
ellentétben külsejével, kemény volt és határozott. Sulyok sokat adott a 
vele RZemben állók kézfogására. - Kár, hogy ezzel a kézzel már váltót is 
hamisítottak - gondolta. 

- Látom, jókor jöttem - a várakozók felé pillantott. - Nagy a for
gaJ01n. 

- Csak szerdánként, ez a hetivásár napja. Ilyenkor inozdul meg- a 
környék. · 

- Ha kapok egy köpenyt, azonnal beállok segíteni. Az enyém a 
1>oro1idt>en van és a böröndöme,t kint hagytam az állomáson - szétnézett 

üvegekkel és tégelyekkel túlzsúfolt polcokon. 
- Azt hiszem, kiismerem magau1. 
- Nem vagy fáradt? 
- Majd alszom este. Most inkább segítenék. 
- Ahogy akarod ... Erre gyere! - a kis benyílóhoz vezette. 

! ... 
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_ Itt a köpeny, rövid lesz ugyan, de-amíg a tied megérkezik, megteszi. 
A pénztár mellett haladtak el. '.· , , . 

1
. 

E 1, A nus Ez mecr Bartha Band1, a Peter bacsi ia„. -- z a anyoru, n „. " , lth t 'k lt A á k fi talokat aztán a hosszu pu oz esse e e. -mut~tta ~e :'1~ k~~:c:en:zázalékban aszpirint, hashajtót, hajolajat keres-

;:~. ;;t :~1:;rf~:t~:i· ~::;;á:ci~~b~:r,io~~~i~;~~~!~f:' ~~~:~n,: 
o.s,sze. A gy hasha'tht és ott, az a nagy ilveg, ha3ola3. Ha valami~ nem 
fm:ban t~~:rlezzél .. 3. A recepttel jelentkezőket pedig ~üldd ~o,zz~m. 
tu sz, csa közben szemmel tartotta. Gyorsan mozgott es a :"asarlokbJ 

„ i:u~ka l" 'kenynek bizonyult. Sulyok szeretett és tudott is _dolgo,zm. 
~~:mie:;s en:: nyerte meg jobban tetszését, mint mikor e tulaJdonsago-

ka t másnál is felfedezte. , , k D ' '"h t e 
_ A mozgása jól - mondta défü~i; ,a felesegene . - e mar JO e n · 

Zárás után az állomásra ment a hohn13aert. . 
Kevéssel a délutáni nyitás utá~ érkeze

1
tt v1rn~z1 ai k'' , 

N "ztünk az ebéddel varm, ho vo tlt i yen so aig. = M:: et:;~eltem. Nem akartam zavarbahozni a nagyságosasszonyt, 
h' m tudták hogy ma érkezem. . l' 

rnzen nElé rossz~! tetted. . . Vidéken azért akad még ~arapmva o . ; . 
„ „ ·g h zzám haza'öttél: így beszéltük meg az apaddal. Az ~pad Kulo~be~"~beno a legjobb barátom volt ... A távolság persze, elsz~kitott 

a .pe~.11 o ' , tól ---"'" még hozzátette - a felesegemnek mar csak 
b;n;iünktáet egytmtahs tla·k· be Van egy kis gyümölcsös\\nk a határban, od.a-zaras u n mu a a · · 

menb~~u-=.:s~~~kkent a f?rgalom. Sulyok a gyógyszerek fekvését magya
rázta A római-ketteshez ertek. N h' „ 'llt 

:___ Ez a legértékesebb szekrény - felnyitotta. -:- , e ~ny uveg a 
Ma am ártotta snapsz! . . . Iszol egy kupicaval. , . ' 

benn.".:. Köszö~öm gy_ felelte. - Vacsora előtt sosem iszom. A palmkat 
k\\lönben sem kedvelem. 

_ Az apád megitta, ha akadt. . , 
1 1 

, 
• 'tt - mondta és a hangi a egy arnyalatta eme-- Apam megi a··· . És· t ' · h' 

ly\\lt. Pillanatig maga elé nézett, aztán legymtett. - it a romai- ar-
masban mi van 1 

_ Ez a méregraktár. 
- A szomszédság nem rossz! . " ' f 1 1 
_Ha mértékkel élnek vel\\k, fiam, mm~ ~.ketto orvossag - e e te 

Sulyok és lassan behajtotta a római-kettes _ait,a3at. • k t k M 
_ Tudod an us - kezdte Annus, m1utar; meger ~z e ·~ -;-- . ago~, 

de azért nem tÓ.l ,!agos. A haja fekete és hasonht arra a fihnszmes.z,re, akit 
lth't láttunk Még te is azt mondtad. akkor, hogy csinos lm. Sz.~p 

a 1;".u e en s'p.ad.tés kicsit szomorú-újból a t\\kör elé állt és a ha3at sza1a van, az arca a 
rendezte. 

1 • 
D 

- Mit akarsz már a hajad.tói! Mióta megjöttiink, állandóan téped. 
- Tudod., anyus, a szél szétszedte e-- felelte és újb61 a tükörbe nézett. 
- Lehet, hogy mégis butaság volt idehozni ezt a pesti kamaszt -

gondolta Anna. - Ez a kölyök egész délután róla mesél, most meg fés\\li 
magát, mintha bálba készülne . . . A lányommal kapcsolatban nem szere
tem az ilyen anyjavére fiatalembereket ... Menj teríteni, Annus! - sür
gette és kisietett a konyhába. 

Vacsora után átmentek a »kocsmaszobába. « Az ebédlőből nyílt, de az 
ablaka a kertre nézett. Kis helyiség volt, barátságos és eldugott. Az ép\\· 
let régi volt és boltíves. Az egyik boltív itt kezdődött és a szobácskát úgy 
ölelte át, mintha egy nagy, erős marok tartaná a tenyerén. Ha borozó ven
dég akadt, ide ültek be mindig. 

András szembekerült Annával. 
Anna rozsdavörös haját ma este simán hátrafésülte, homloka magos 

volt, domború és tiszta. Ilyen koponyában szép, nyugodt gondolatok lak
hatnak - gondolta András. 

Szeme barna és eleven tekintetű; néha felcsillant, mintha láng lobbanna 
benne fel, de ilyenkor aztán, mintha titkot takargatna, hosszú szempilláitól 
nehéz szemhéját lebocsátotta és mire felnézett, már újból némaság és csönd 
ült a tekintetén. Szája kissé nagy és élénk vörös és úgy virult lebarnult arcá
ban, mint a napégette kalászok köziitt a túlérett pipacs. Ha beszélt, alsó 
ajka lágyan hullámzott, mint a táncoló asszonytesteken a puha, meleg bár
sony, de ha elhallgatott, kissé meghúzta szájaszélét, mint aki pórázra fogja 
hangulatait. 

- Bámulatos! - mondta András. -A nagyságosasszony ... - nem 
fejezte be a mondatot és tág szemmel mozdulatlanul Anna arcát leste. 

- Mondtam már, Bandi, ne nagyságosasszonyozzon . .. Magának én 
Anna-néni vagyok . . . Mi a bámulatos 1 

- Otthon, nálunk, van egy kép ... festmény ... - lassan, a szava
kat tagolva beszélt, anélkül, hogy tekintetét pillanatra is levette volna 
Anna arcáról. - Anyai nagybátyám festette. . . A kép megszólalásig 
hasonlít a nagysá ... egészen csodálatos . .. 

- Akkor rám is hasonlít - szólt közbe Annus, aki már únta, hogy a 
vend.ég csak az anyjával foglalkozik. 

- Maga nem hasonlít az édesanyjára! ... - felelte hűvösen András. 
Annus ajka lefittyedt és az arca elpirosodott, mint akit váratlan sére-

lem ért. 

- Te az én kislányom vagy - békítette Sulyok. 
- Hát az igaz. Éppen olyan hirtelen a te11nészete, mint a tied.. 
- Csak te ne bántsál minket! - fenyegette meg tréfásan a férje és 

áthajolt a lányához. Megölelte. - Majd adunk mi neki, ha minket, 
Sulyokokat bánt. 

Annus türehnetlen mozdulattal húzta ki magát az apja kissé erőszakos 
öleléséből. Felállt. 



]() 

- Még meg kell írnom három megrendelő levelet, mert holnap - az 
anyjához fordult - mégis ,len;egye!< Icuékkal a ~6~oz. Kezitcs6kolom ... 
.Jóestét - köszönt el Andrastol, anellrnl, hogy reanczett volna. 

- Oh, te kis szorgalmas - dícsérte Sulyok. - Hát akkor veled me· 
ffvek és lciadom az anyagot. 
"· Anna alig észrevehetően ehnosolyodott. 

- Nincs már baj a »pesti kamasz« körül - állapította meg örömmel. 
- Annus, .a maga hirtelen m6dján, már végzett is vele. -Andráshoz for· 
dult. - Mi van azon a képen csodáfatos1 , . . . 

- A hasonlat ... Ugyanaz a tekmtet, a homlok, a szaJ, a haJViselet ... 
Csak a képen élénkebb a haj színe. 

- Csunya, vörös nő lehet ... 
- Ellenkezőleg: gyönyör{\! - a képről beszélt? de Anna arcát né~te, 

mintha onnan olvasná le mondanival6ját. - A lelki felsőbbségnek és tisz· 
taságnak a fénye \il a tekintetén, mint aki messze él lefaében ettől a világ· 
tói, de testileg idetartozik mégis és ez a ket.tősség érz~k a fárad~. moso'.yán. 
A szája rengeteg indulatot takar, de az aikak ahg eszreveheton behuzott 
szögletén látszik, hogy mégis ura 1naradt az indulatainak. . 

- Maga úgy beszél, mint egy képzőművész tanár, aki amellett egy 
kicsit költő is. 

- Sz6 sincs r6la, nem vagyok költő, de értek a képekhez. F~stő sze· 
rettem volna mag::i,,1n is lenni, de az apám nem egyezett bele: neki gyógy
szerész kellett! ... És ezt a képet nagyon szeretem. Ott 16g az én szobám 
falán. Egy nagy fot&ly áll előtte. Ha valami b:intott, odaültem, szembe 
ezzel a képpel . . . Ugyanis én anya nélkül nőttem fel . . . Apámmal nem 
voltam sohasem bizahnas, barátom nem volt . . . Csak ez a kép segített 
régikölyök-szomorúságaimon át. Néha úgy láttam, hogy ~szemeélettel 
telik meg és a szája megmozdul ... Nem szégyellem be.vallam, volt rá eset, 
hogy bőgtem is előtte. . . A nagybátyám templom· és portréfestő volt; 
valahol a felvidéken egy gr6fi kápolnát restaurált ... A kastély tulaidono_s· 
nőjét festette le. A;nint hall~ttan:;, hét h?naJ?;g dolgozott,a ~<épen, a h~tedik 
h6nap végén Kassan, egy szallodaban, fobelotte magát: a!htolag a kep ere· 
detijével függ össze a halála. 

Sulyok visszajött a szobába. A11drás elhallgatott. 
- Folytasd csak - biztatta. 
- Az anyai nagybátyámr61 beszéltem. Festőművész volt és főbclőtte 

m~gát- egy gyufaszállal játsz~tt,sz6ra~o~ottan. -A~ an7ai„ágo~, nálunk, 
valami szomorú, fekete vonal huzodik vegig. A nagybatyam ongyilkos lett, 
a nagyapám búskomor volt, a déd~nyám, aki.i;.agyon ga~dag a~szony hír~
ben állott, özvegységének harmadik esztendeieben, magaragyuitotta a ha· 
zat. Kint lakott egy erdőszélen és mire rátaláltak, szénné égett a vasládán, 
amelyben az értékeit tartotta. Állítólag a rab16gyilkosokt61 félt. Inkább 
végzett önmagával, mint hogy a képzelt üldözők kezébe kerüljön. Ez acsa· 
lád, az idők folyamán, valahogy kimerült, elerőtlenedett az élettel szemben. 
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"~z első akadálynál meghát;'á_ltak, ki így, ki úgy. Kedves, többnyire tehet· 
s~?es en1b~re~ voltak e~gyszahg, csak a hétköznapi értelem.ben véve végtele-
n .. ul gyengek es szomoruak . . . Csak az anyám volt vidám l<e'so"bb 
b 

~ . . . . azon-
~n o is n1eg;-:zom.~rodott . . . - legyintett és nagy lendülettel, n1intha 

sulyos gerendat ha)ltana el, a hamutart6ba dobta a o-yufaszálat 
Anna felállt. " · 

·, ~ Késő ~an, Band~ és ;iz egészség ott kezdődik, h_ogy az ember jól 
k1~lussza magat! A lcertesz~azba~ fog lakn1, az uram maJd megmutatja az 
utat. '.. A szoba~ar~okat szarnolia meg és holnap mesélje el, mit álmodott. 
Álmodjon, valami JD vidám dolgot - tette még hozzá nevetve de a t k" . 
t t't · ' h 1 ' , e m .. e .e a sz?~or~sag ~gy a vany árnyalata fátyolozta be: az anyák szemén 
ul ilyen lnfeiezes, mikor a gyermekbetegségekről beszélő orvost hallgatják. 

. . _Andras a búcsúkézcs6k után még pillanatig kezében tartotta Anna 
UJJalt, mégegyszer az arcába nézett. 
, - Most, h?gy in;icn oldalr61 jön a fény, még erősebb a hasonlat ... 

c,sak a ruha n;as: a kepen a hölgy fakete selymet viselés egy nagy vörös 
rozsa van a sz1ve fölött. 
, Lent,?' '.rnrtés;házban, mikor eloltotta a villanyt és kinyujtózott az 
~!lyban, U]bo! es~ebeiu:ott ,a kép. De már Anna színeit látta rajta. Az 
~JSZaka1 ~~azas fa;~~tsaisa es a .:V~csora után ~ogyasztott bor végigzsibon
got~ a testen, de a ra1adt izmok folott, eleven kepzelctének színes keretében 
o~t allt Anna. Barna szemével a szívéig nézett és András szíve erre a. pillan ~ 
t~sra bemelegedett. Korán megkezdett életében már akadtak asszonyok 
tarstala~ id;·odakall6dásai közben meg·megállt egy-egy szoknya mellett' 
d~ e ~ut? ?so~ok emléke már a legközelebbi órák szelével elszállt, n1int ~ 
punkosdiroz~al~ kön~ye;i pcrg? levelei. Ezek a nők, csak nők voltak: akik
~~k a Jelentos~ge szamara mar felbukkanásuk pillanatában feledésbe rne
rnlt · . . Az elerhetetlen. asszonyt, a megközelíthetetlent a kép jelentette. 
L_ehet, hogl'. a, ~em neki szánt családi pletykáb61 hősi legendát teremtő 
~~~yok !a?taziaJanak szemüvegén keresztül nézte a képf)t, melynek erede
LiJet, aikan e9Y, halott művés". cs6kjával, a felvidéki hegyek sűrű köde 
takart~ el a k1vancs~ szemek elol. Hányszor áhnodott ébren erről az asz
:~zoi;y~~~} ~ors~ koran megverte a nemalvás kínjával, ilyenkor az anyai 
a!irol or~kolt biz~nl'.talan és indok?latlan félehnektől űzve, lelgyujtotta a 
v1llanl'.t es a kép~c,~eztc. Hosszan_es mmtegy szuggerálva, míg a kép végül, 
a homalyba 1'."erulo falon, lassan ~aemelte barna szemét és bágyadtan elmo· 
so~yodott, mmt ~gy mé9 a ~';sszi jövőbe_i; r;á várakoz6 ígéret ... Ilyenkor 
;nar ~10ltotta a fenyt, parnapba furta feiet es e megkönnyebbült percekben 
ug:y erezte, hogy a lassan langyosodó párna helyett annak a Távolinak 
E}erhete:lcnnek az ölébe ejtette korai gondokkal túlzsúfolt fejét ... Ne~ 
k'.ván~. :ole se;iumt, szmte nemtelenné váltan menekült habfehér karjainak 
bastyapb0, mm: az elveszett gyermek bújik megkerülése után anyja ölelé· 
sébe · · . Es a kep, amelyet egy nagy szerelem ihletett vászonra és amelyet 
tegnap otthagyott, ma utána jött: odaült vele szembe a húvös boltív alá a 
l'::gly: A bohlog JJ:Fi'kus 



18 

kocsmaszobában· nehéz szernpilláinak árnyékából ránézett, gömbölyű kar· 
ját felemelte és ~jjait lass~, l;ista mozdul~t~al me_gi;ierítette haj,ái;ak. ro~.s
davörös hullámaiban. A kep eletrekelt; eloiott a JotekO!!Y felv1deki kodbol, 
kilépett az elérhetetlenség keretéből . . . élt, lélekzett. 

4. 
Anna még tett-vett a szobájában .. Ha tú!lépte a megszokott lefekvési 

időt nem bírt elaludni. Eloltotta a villanyt es kmy1totta az ablakot. 
'A hegyek felől szél fújt a városra. Vihar készült. Kihajolt az ablakon 

és lehúnyta szemét arcát megfürdette a szélben, orra szénaszaggal telt meg. 
_ Jó, hogy a' nagym?sást holnapról péntekr~ tettem á~ - go~dolta. 

_Ha nem alussza ki magat az ember, a munka masnap a felet sem eri. 
Önmagát, ÖIJ!llaga előtt. nem .csak megszok~sból i_ieve~te embernek; 

erre nézve volt egy külön saJátn;agá~a vonatkozo m'.'gallapitása. »Tudod 
_mondta egy bizabnasabb beszelgetes ~lkalrnával SomJénnének, a nagY:· 
asszonyolz legnagyobbikának, mert igazan b1zabnas nem volt soha senki· 
hez _tudod, nekem kora fiatalságomtól kezdve két lábon kellett állnom a 
földön; házasságunkban is én viselem a kalapot ... Ne érts félre, ezz.81 ~em 
akarom azt mondani, hogy Sándor pai;ucs lenne, a kalap h.elyett mkabb 
rohamsisakot kellene mondanom . . . Sandor nem papucs, minden vonalon 
keresztülviszi az akaratát, de ahol a hétköznáp fölötti nehézségekhez ér, 
ezekből pedig mostanában akad elég, egyszerűen az én kezembe nyomja a 
gyeplőt. Már megszokta~, hogy ahol kátyús az út, .. ot~ én .kormányozom 
a kocsit. Ezzel szemben o 1s megszokta, hogy csak .beul, es mikor megérkez; 
tünk, kiszáll. A sorsom gyerekkoromtól kezdv~ rnmd1,g o1Ja_n b~li:zetek ele 
állított ahol férfiszemmel kellett a dolgokat neznem es ferf1 modJán csele· 
kedneU: Apám korán meghalt, anyám elmerült a gyerekek és a meglehe· 
tősen tŰlkomplikált háztartás teremtette gondokban. A cselekvés így ott· 
hon is rámvárt. Leánykoromb~n én neveltem a~ életre a fi~talabb test".é· 
reimet· ha kellett én vertem el oket, vagy ha haJbakaptak, en tettem koz· 
tük ig~zságot. L~ánykoromba~ valahogyan elf~úsodtam és i;wst, házassá
aomban amint telnek az évek es lassan-lassan oregszem, elferf1asodom ... 
Asszon;i nyavalyák: hiúság, érzékenység, érzelgősség, sosem bántottak. 
Sosem dohányoztam, ezzel szembe". viszont a képem sem kenem . . . Igy 
asszony sem lettem egészen, de férfn:ek sem :'al}hatom maga:n: v,alahol ~ 
középŰton haladok, tudod, egyszeruen a b10log1a1 meghatarozas moge 
bújok: csak embernek érzem magam.« . • , 

Nemrégiben olvasat~ valahol egy d?l9ozatot. A nemekrol szolt. »A 
teremtés hét pecséttel lezart titkoskonyhaJaban, ahol az emberi test. a meg: 
foghatatlanból, a saját lelkével az ell<öv~tke~ő életére, egybeforr, senki 
sem láthat be. A nagy Szakács kénye s~.ennt va'.og.atJa ossze azoka~ az ele· 
meket, amelyek később a megszülete!1do nemét e~ J~llemét meghatar~zzá,k. 
Az egyénre nézve az lenne a legideálisabb, ha a ferfI csupa férfiadalekbol, 
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a nó pedig csak a női tulajdonságokat kifejlesztő testi és lelki elemekb "l 
áll.na. E~ze: szemben, a leggyakoribb esetben, a férfiemberbe is jut sok n~i 
saiátossag es vrnzoi;t. JU:onban, míg a nőnél ez a túlsó oldalról kapott plusz 
ren~.szermt csak elonyt Jelei;t; addig azok a férfiemberek, akiket a teremtés 
a no1 le}k1.Jelleget,kidombontó e'.emekkel túlsózott, azok számára ez a plusz 
- a hetkoznap1 elet szempontpból nézve a dolgokat - mindig mínuszt 
mutat ... « 

A Bartha-fiúra gondolt. Lehúnyta szemét és maga elé képzelte az 
arcát: e~ ~zt~rc nőiesen lkágy, v~na:akból állt, tekintetén a kis Tóthné-féle 
megnemer e asszonyo sovargo szomorúsága ült. Szája telt volt és 
asszonyosan puha,. csak az orra mellett húzódó két korai mély vonás adott 
a~ ~rcanak ferfias,ielleget. Mo~.dulata1 néha tompák, majdnem a törékeny
seg1g elesettek, m1g a kovetkezo pillanatban, amint az őt érdeklő téma vál
tozott, széls~ségesen lendületesek, sőt egyszer-másszor - amint megfigyelte 
- zsarnoksagra vallón kemények. 

, , ~ikor ,az otthoni ké~et leírta, a képen ábrázolt személy lelld kettős
segerol besz~'.t:, ennek a h~talembernek az arcára és egész egyéniségére 
n15yancsak rairodott a kettosség. Egy nagy hasadás futhat rendszertelen 
mk;ca~ban a }elkén ~e'.~sztül: egyik pillanatban évei számát meghaznd
tolon oreg, eloadásmodJ~ban, mozdulataiban, vonásaiban egyaránt; ilyen
kor homloka elborul, mmtha gondok súlya, vagy titkos lelkiismeretfurda
lá~ k~ja felh~zné be. A következő percben feh-agyog az arca, mint az éjsza
kai taJ, ha varatlanul fényszóróval söpörték végig és ilyenkor egy hátul
gombolós gyerek riadt csodálkozásával tekintget szét maga körül. 

Anna, ha akart, bele tndott nézni az emberekbe· a Bartha-fiú kissé 
e'.hany~goltnák né~~t~ k.i b."l~őleg: meglátszott rajta, hogy az idegrendsze
ret val?ban az anyiatol orokolt tulajdonságok uralják, de ezek az adalékok 
csak nottek, buri:ii;o~.tak benne: az a~i:a1 kéz, amelynek gyomlálni kellett 
volna ebben a fe3lodo kertben, már hianyzott. Valahogy befejezetlennek 
hatott rá. 

Ann."; mindattól idege.nke~ett, ami nyomorék volt, vagy befejezetlen. A 
Bartha·fmra - most, ammt alt.alában lefekvés előtt minden este el szokta 
rendezm az ebnúlt nap eseményeit és így őt is felfűzte emlékei közé mint a 
mm nap9n történt dolgok lái;cának egY. sze~ét - mégsem gondolÚdegen· 
kedve vissza. , A nagyon erosek szemuvegen keresztül tisztán lfi.tta rajta 
azt a »s;ooll1o.ru, ,fe~ete vonalat«, ame'.i:et, a ,Bartha-fiú két korty között az 
»anyai a,g ?roksegenek« nevezett. A Josz1vú erősek szánalmával figyelte a 
~engeseget. ~~ az, emb~r --; ~ondo~ta - csak egy erős asszony egyénisé
gen,ek a mankoian prhatia yeg1g az eletet; különben el fog esni, inint akit a 
sotetben elgáncsoltak ... Es még valamit látott rajta· megdöbbentően 
hasonlított Marjay Pálra. . . ' 
, Amik9r est:, ~acs~m előtt. ell\ször találkozott vele, egy pillanatig úgy 
erezte, a.t1zenhet e:v elott1 Ma':"J~!.~ál lépett be az ajtón, mosolyogva, még 
mmd1g fiatalon, mmt alnt az 1do JOtékonyan konzervben tartott. A szíve 

2' 
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egyetlen egyszer nagyobbat d?~bant a szo~ottnál; mint anúkor egy estén 
váratlan vendég koppant az aiton. Egy, melyet lelekzett es,ezzel - m~t 
aki tudja, hogy csodák nincsenek - vege is volt az i~galmanak. Mariay 
_ életének egyetlen titka és indulatoktól egyébként mentes szívének 
egyetlen emléke - tovább alszik az ehn,últ ~dők tavában, ~ová eze}őtt 
tizenhét évvel elmeri\lt ... A Bartha-ím, nng meg nem szolalt, erosen 
b.asonlított. arra a régi huszárra: a magassága, vá.llainak tartása, szeme 
vágása és a szája !eljes~n ,a M~rjayé volt, de lá,gya~b kiadásban, mintha 
az elmúlt esztendok elsapitottak es megszomor.itottak volna;. . . 

A szél erősödött, a hegytetőn már záporfelhoket terelt az e3szakai vihar. 
De a telihold rnég úgy ült a város fölött úszó p~rában, mmtha muszli;ihá~ó
inget öltött volna, melyen _kacéran áttetsze,tt sapadt t~ste .. A n,érr;a foutcan 
vafo,ki gyors léptekkel végigkopogott, a szel elkapta lep~ei za3,at e~ a temp
lomtéren szétszórta. A bencés templom vaskos tornyanak arnyeka meg
karcsúsodva nyúlt el a régi házak fölött a temetőig, mint egy _merev mut:
tóujj, mintha a késői szemlélőt a holtakra akarná emlékeztetm; .. , Az élok 
számára eljönnek az órák, amikor a holtak 3clt adnak maguk,rol. Evek tel
nek el anélkül ho"y emlék\\lc !elmerülne, de egyszer megszolal a telefon, 
egy idegen ha~g is~eret~en :i:~v ,után ér~eklődik, utána b~cs~natot k~r é~ 
bemondja, "téves k,apcsolas~ tortent, ~cmikor letette ~ hallgatot, ~ felhivott 
még hosszan a kezeben tart3a a kagylot, e~y pontra nez mereven es d~bben
ten ismétli magában: mintha !ános han(SJ• lett voln_a!_.. · .. V~Kl'. nyihk az 
ajtó és belép valaki, aki aze~~tt sosen; ]art erre! kozon1bos, es is1;i:rctlen 
nevet mormol, de o, szoba lako3a ezt mar nem fog3a fel, m~rt ugy veh, hogy 
P'l jött el hozzá és egy hosszú percig ömnaga is~ aki pedig ott volt a.nnak
id~jén Pál temetésén - úgy érzi, hogy Pál él . . . A Pálok é_s ! ánoso~ egy 
napon lerázzák magukról a feledés porát, bekopogtatnak az,elo~c emlekeze
ténok ajtaján és választ sem várva, sápadt arc~kon szemr~hanyo mos~llyal, 
beülnek a feledékeny lélekbe. Ilyenkor a meglatogatott, mmt a megszallott, 
a messzibe néz és emlékezik: , . .. „ , , 

... Tizenhét évvel ezelőtt, masodik gyermeke szuletese es a haro'? 
apra rá bekövetkezett halála után öt hónappal, Budapesten, az Oldal-utca

~an, a barátoknál meggyónt és megáldozott. Miután me_gka~ta a feloldo
zást és magáhozvette a Megfeszített t~stét, ha béke ne~. is szallta meg, de 
jó mély csönd ült a lelkére, amely elzs1bbasztotta belulro}, mi;it a fogorvos 
fecskendője a beteg fog idegét. Gl'.alog n;ent el a lakta.nya.k„ elott .. Az egyik 
sarkon va.laki nekiszaladt: Mar3ay Pa! volt. »Gyonyoru vagy, A;ina!« 
Mondt.a és megölelte. Az arcát az ~llánál fogva felemelte., :>Nem lats~ol 
nagyon boldognak ... «Abban az. idobe~ Anna 1S, tu~ta ma~arol, .hogy szep. 
Olyan volt mint egy gyermek, ki hosszu betegsegbol kelt fel, aica felvette 
a párnák h~lovány színét és~ ~ászru~a. a r~zs?a,vörös hajkorona alatt n-i,ég 
erősebben kihangsúlyozta bore atetszo lehersege~ ... , Atmentek a gy~r
városon ki a Dunapartig. Leültek egy deszkarakasra es akkor, azon a del
utánon Anna, a nagy lusta folyó néptelen partján, újból meggyónt. 
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Marjay ugya,nabból a délvidéki városból származott, ahol Anna hét
éves korától élt. Anna apja korán elhalt, özvegy édeS<tnyja akkor költö
zött le vele abba a városba gyógyszerész sógorához, kinek a felesége-~ Anna 
anyai nagynénje - másfélévvel azelőtt egy vasúti szerencsétlenségnél 
n1lndkét lábát és kezét elvesztette. Azóta egy fővárosi szanatól'iurn lakója 
volt. Az özvegy vezette sógora háztartását. Másfélév mulva-Anyu beteg, 
mondták - három hónapra a tenger mellé költöztek. Mikor visszatértek 
a gyógyszerész-nagybácsi házába, már hárman voltak, mert a tengerparton 
a gólya kis testvérkét hozott Annának ... Anyu hat év alatt kétszer kapta 
vissza bronchitiszét, ilyenkor n1indig a kis tengerparti városba utaztak és 
visszafelé mindig eggyel többen tették meg az utat. 

Mikor Anna már felfogta ésszel, hogy tulajdonképen mi történik körü
lötte, hétszámra nem mozdult ki a lakásból; az iskolából kimaradt, magán
úton kellett tovább taníttatni. Anyját meggyűlölte és a nagybócsival hóna
pokon át szóba se állt, pedig a nagybácsi minden elképzelhető módon ke
reste Anna megzavart lelkéhez az utat. Anna akkor még ne111 értette meg 
··- amint később ezerszer belátta - hogy az édesanyja egy hős lelkierejé
vel adott életet gyermekeinek . . . Az ő füléig csak a cselédek fecsegése 
jutott el és a közönségesek csípős megjegyzései töltötték fel a szívét, kiszo
l'Ítva onnan az anyja iránti minden korábbi szeretetet. l{ésőbb, ha mégis 
kin1ent az utcá.ra, sze1nlesiitve járt, mint akinek tekintetét bűnös szégyen 
égeti, zugutcákon közlekedett, mint aki az erkölcsi hitelezőkkel v<iló talá.1-
kozástól retteg. . . Mikor tizenhatodik évét betöltötte, már elmúlt ideg
rendszeréről a gyűlölködés - mint az elmeszesedett, beteg tüdőröl a. láz, -
de a szíve, anyja és féltestvéreinek apja irányában, nern tudott felmele
gedni. Egész gondolatvilágát egyetlen vágy uralta: kíjutni a gyógysze
rész házából. E cél elérését pedig csak a férjhezmenetclen keresztül remél
hette. 

Délutánonként beült a pénztárba és itt találkozott újból Marjay Pál
lal, volt osztálytársnője bátyjával, akit két nappal azelőtt avattak had
naggyá és aki most cgyhónapos szabadságát töltötte otthon. Marjay ettől 
a naptól kezdve gyakori látogatója volt a gyógyszertárnak. MaTjay Pál 
szép fiú volt, egyenTuhás és szépeket tudott mondani. Ez a jómegjelenéslí 
fiatal lovastiszt, akiért a helybeli lányok valósággal versengtek, minden 
szabad idejét Anna társaságában töltötte. Anna lelke is !elszabadult mel
lette a korábbi kisebbségérzet alól és úgy vette, mintha a sors küldte volna 
kiengesztelésül a multban elszenvedett sérelmekért. Együttesük, az öre
gebb évjárat szemében, pajtásság számba ment, Anna is jópajtás gyanánt 
kezelte Pált. Marjay ugyan néha, lopva, n1egszorította kezét, vagy két 
ajtó között megcsókolta az arcát, de ezt a határt sosem lépte túl. Szerelem
ről Pál nem beszélt előtte soha és, ha kettesben maradtak, csak nézte nagy, 
meleg tekintetű szemével) mintha arcának minden vonását kívülről meg 
akarná tanulni. Anna kedvelte Pált és h:ílás volt neki, mert rajta és húgán 
keresztül újból visszasmkott az emberek közé, kiktől serdülő lánykorában 
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önként elmaradt. Néha megvizsgálta lelkét és önmaga sem volt képes meg
állapítani, hogy a ragaszkodás érzése erősebb szívében Pál iránt, vagy a 
hála „. 

Mikor Pál, szabadsága után, bevonult csapattestéliez, állandóan leve
leztek és Marjo,y, ha szerét tehette, mindig hazaruccant szüleihez. Ilyenkor 
otthonlétének legtöbb idejét Anna társaságában töltötte el. Igy jött el a 
nyár és a nyárral Pál második hosszabb szabadsága. Megérkezését követő 
napra esett Anna nevenapja. Pált, húgával együtt, ugyancsak meghívták. 
Az uzsonna az estébe nyúlt. A fiatalság később a kertbe vonult »mond
scheinpartiera.« Előbb a tágas lngast szállták meg, de amint a hold fénye 
erősödött, szétszéledtek a lombos fák alatt. Anna és Pál kettesben marad
tak a lugasban. A hadnagy megfogta Anna kezét, arcát hűvös tenyerébe 
hajtotta. Pál homloka forró volt, mint akinek láza van. »Nem érzed jól 
magad? ... A fejed is forró ... « Pál nem válaszolt, csak még mélyebbre 
fúrta ajkát tenyerébe. Percekig maradt így mozdulat:lannl. A kert végé
ből idáig hallatszott, amint néhányan énekelték: »Kis csónakom a Dunán 
lengedez . . . Szívünkben a szerelem ébred ez ... « Marjay akkor kétkézbe 
fogta Anna arcát. Ráhajolt szájára és hosszan megcsókolta. »Nagyon sze
retlek, Anna ... az első perctől kezdve, mikor a gyerekévek után ott a 
gyógyszertárban újból megláttalak . . . az első perctől kezdve . . . Anna -
súgta - engem megfojt ez a tehetetlenség. . . « A ház felől lépteket ha.1-
lott. Nern kívánta, hogy kettesben találják Pállal a sötét lugasban. Kibon
takozott Marjay egyre görcsösebbé váló öleléséből és a háts6 kijáraton át 
eltűnt a kert fái közt. Kisétált az útig. Megtámaszkodott a kapuoszlopnál 
és a gondolatait rendezte: az ölelése kicsit fájt és a csóltjáról csupán annyi 
emléke maradt, hogy a szájával megnyomta az alsó ajkát. De a tudat, 
hogy Pál szereti, mégis kellemesen érintette . . . Kerülővel sétált vissza a 
lugas felé. A gyepen át érte el a lugast. A kövér fű felfogta léptei zaját. 
Odabent beszélgettek. A Marjay-lány hangját hallotta: »Tudom, szereted 
Annát, én is nagyon szeretem . . . De . . . hiszen tudod . . . a családi 
körühnényei. . . Nem tehet r6la, de a világ már ilyen. Te nem tehetsz 
engedményeket : katona vagy . . . Emlékszel Iza néni szavaira 1 . . . Iza 
néni pedig maga a közvélemény ... «Anna éppen eleget hallott. Megindult 
visszafelé a dús füvön; betámolygott a házba és leült a néptelen cbédlő
asztalhoz. »A családi körülményei lehetetlenné teszik .. .<< hallotta újból 
a közvélemény ítéletét és most már Pál szavait is megértette: »megfojt ez 
a tehetetlenség ... « Tehát a béke csak látsz6lagos volt körülötte és ő felült 
ennek a viharelőtti csendnek. Újból kiment az emberek közé és buta j6hi
szeműségében nem vette észre, hogy ujjal mutogatnak rá, mint az iskolás 
után, kinek szamárfület rajzoltak a hátára vásott társai. A »családi körül
mények árnyéka« úgy ül a homlokán, mint a rnegbéllyegzettén az intő jel: 
hopp, vigyázz ! ennek a lánynak nem szabad mélyen a szemébe nézned, 
mert ha mégis megteszed, egy délelőtt beállít hozzád a közvélemény Iza 
nénije és rádolvassa, mint az ítéletet: »neked el kell őt felejtened ! ... « El 
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~nne~, ~I ebből a ross~-szívű ':"árosból, bármilyen áron, el innen ! - góndolta 
es ketsegbeesetten nezett szet a letarolt uzsonnaasztalon mint a parancs-
nok, vesztett csatája színterén. ' 

, Ebben, a pill,anatban lépett a szobába Sulyok Sándor, a nagybácsi 
gyogyszertan segedie. 

-::--- Jl:ezit cs6~olom, ;'nnácska ... Ha megengedi 1 ! - egy üres pohárba 
bort ontott. ~A JO Isten eltesse és legyen nagyon boldog ... De mi történt 
kislány? A maga szeme csupa könny!! ' 

Anna an,nyi fáradságot s.em ve~\ hogy_a könnyeit letörölje. Sulyokra 
err;elte szemet. Egy pil:a~atig tet~to~-talpig megnézte: alacsony volt és 
s~oke, ~ék szeme szep ~zm1:, de kifeJezestelen és a metszése kemény konok
sagot arult el. Harrnmcnegyéves volt, de szőkesége mellett fiatalabbat 
mutatott. Ruhatára három ruháb61 állt, de azért mégis mindig kifogás
talanul öltöZÖtt. 

- Sulyok úr, - mondta hirtelen elhatározással. - A majálison azt 
mondta, ha magahoz mennék, e'!venne. Emlékszik még rá vagy csak 
j6kedvében állította 1 ' 

- De.mennyire emlékszem, Annácska. 
- Suly?k úr, most én kérdem, elvenne, ha magához mennék1 
- Annacska, ne bolondítson meg . .. 
- Sulyok úr, nem tréfálok: ha most újból kijelenti hogy elvesz a 

Szűzany~ra esküszöm, a felesége leszek ! ' ' 
- En lennék a legboldogabb, ha ez igaz lenne, Annácska ... 
- Sulyok úr, itt a kezem ... na fogja már meg, ne féljen! 
Kívülről léptek hallatszottak. 
- Ne engedje el a kezem! - mondta majdnem parancsolón. 
- Fogadást kötöttetek 1 - kérdezte Anna édesanyja. 

, - Nem! - v~laszolta Anna. - Kézfogót tartunk ... - Marjayra 
nezett. - Sulyok ur ebben a pillanatban kérte meg a kezem . . . és én 
igent mondtam. 

Sulyok zavarában fölhajtott még egy pohár bort. 
. - , AJ;nácska, - dadogta meghatottan -- magának van ma a neve

napJa es en kapom az ajándékot: a leggyönyörűbbet amit áhnomban 
remélhettem! Félek, hogy csak áhnodom . . . ' 
. Sulyok, az esküvő után, azonban hamar felébredt: Anna eleinte csak 
idegenkedett a közeledésétől, de amint a férje egyre erőszakosabbá vált az 
idegenkedés undorrá görcsösödött a szívében. Néhány hét mulva mlkor 
már úgy érezte, hogy az idegei fehnondják a szolgálatót, becsületes~n oda
állt az ura elé. Mindent ehnondott őszintén és kérte, egyezzék bele a válásba 
De S,ulyok ,ekk~r már nem_ engedett. »;'em engedem, hogy nevetségess~ 
~egye'. a vilag elott! ~a e~dig az orronmal fogva vezettél, mert a szeszélyed 
igy kivánta, most mar en mondom: mellettem maradsz!« Sulyok renge
teg~t a,dott az emberek vélei;nényére. Minden ténykedését - a nyakkend6-
kotestol a legkomolyabb lépesig- a »mit-szólnak-majd-hozzá-az-emberek?« 



, mécsese vilácránál szemlélte és természetesen, ebben a mécsesben Anna 
hozománya komoly világítóanyagnak ~számított. Mert a nagybácsi neni.
csak az adósságait fizette ki, hanem megvásárolta számukra a kis völgybe
ékelt városkában a gyógyszertárral együtt a házat, ahol ma is laknak. 

Annán a családi. élet legbensőbb megnyilvánulásaitól való irtózat úgy 
hatalmasodott el, mint a betegség. Rettegve gondolt a közeledő estékre és 
a szíve, ha Sulyok csak ~egmocc3:nt a. szom~zéd .f?khelyen, o~yan erő::el 
vert, hogy az ágy deszl~ái kopog'.ak vissza nadt~elelmenek visszha.ni:pat. 
Esténként mindig »sürgos(< munkat keresett maganak, hogy kikeru!Je a 
rendszeresen és koránfekvő férjével való lepihenést. Órákon át matatott a 
szomszéd szobában és pompás fülével Sándor lélekzetvételének mélységét. 
mérte: vajjon elaludt-e már1 ... Mikor áldott állapotba került és család
juk orvosával sok minden más kérdéssel egyetemben mindezt megtárgyalta, 
az orvos - fiatalsácrára hivatkozva - biztosította, ez a természetellenes 
állapot a gyermek v'ilágrajöve;>ele i;tán ri:egváltozik. Az or~osi j~slat ~zon
ban hamisnak bizonyult Korabbi erzései- a gyermek megerkezese utan -
hatványozottan jelentkeztek; lefogyott, álomtalanná vált és elaludni már 
csak orvossággal tudott. Végső kétségbeesésében ruégegyszer.őszintén fel
tárta állapotát férje előtt. Beismerte, hogy beteg: a többi asszonyhoz 
viszonyítva csak félig kész, aki nappal ugyan életerős, a házimunkában 
megtalálja magát, de az éjszakáktól és vele együtt a szomszéd ágytól 
retteg, mint a pokoltól. Könyörögve kérte, hogy - a saját érdeké.ben is 
- adja vissza a szabadságát, keressen más asszonyt magának, aki meg~ 
érdemli őt, mert ő: Anna, tudja jól, csak kolonc a nyakán . .. Sulyok 
- válaszul - hevesen magához szorította ; Anna kétségbeesetten n1enekült 
ölelése elől, de végül is a férje maradt a győztes: Anna, első gyermeke 
életének hetedik hónapjában, tizenkilenc és féléves korában, újból áldott
állapotba került., Másodi~ l?yermeke --;- fi,ú vol: - három. napig élt, ő 
maga a szülés utan trombozist kapott cs negy honap1g felmdt mozdulat
lanul. Anna ezt a megrohanást sohasem tudta. elfelejteni férjének és 
sohasem bocsátotta meg. Úgy fogta fel az ügyet, mint a becsületes szán
dékú hadvezér, kinek békekövetét az ellenfél egy óvatlan pillanatban 
lemészárolta. Fia fogantatásának módja, halála és a saját - szüléssel 
kapcsolatos- súlyos betegsége, Sulyokkal szemben korábbi idegenkedését 
és félelmeit lassan gyűlöletté érlelték. Felépülése után, orvosa tanácsára, 
három hétre Pestre utazott, unokanővéréhez. Itt futott össze újból Mar
jayval. 

E naptól kezdve minden nap találkoztak. Pál elmondta, hogy a lakta
nyába már csak látogatóba jár be, egy angol pénzemberrel versenyistállót 
alapított és "' katonaságnál átmeneti-viszonyba helyeztette magát. Pál 
volt az egyetlen, aki előtt Anna ki tudta mal?át panaszolni. Modora és a 
vele szemben táplált végtelenül gyengéd viselkedése kötés volt sebesült 
szívére. A három hét szelíd szédületbe ringatta: nem gondolt a boltíves 
házra, Sándor emléke óráról-órára halványult e1nlékezetében, mint eg)r 
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hllemetlen hitel.ezőé, kitől már na9yon '.11.c,s.sze él az ember és végül is elfe
leJti, hogy tartozik neki. A hitvesi-agy viz10ia percről-percre távolabb szállt 
tőle, ,min~ egy nagy, feke,te rag~dozó inadár, ~clynek szárnyai eddig elta
kartak elole a napot. A barom het alatt a haza vivo gondolatai leálltak mint 
a lejárt óra, amelyet elfelejtettek felhúzni. Szíve és lellrn - a két mut~tó -
elutazása pillanatában megállt és a jótékony egyedüllét csöndjében pihent. 
Utolsó este döbbent rá,-mikor a naptárra nézett- hogy az utóbbi huszon
egy nap alatt hazugságban élt, mert a valóság holnapután kezdődik újból: 
a.nagy fekete madár már feje felett csattogtatta a szárnyát és az elfelejtett 
hitelező léptei a küszöbön kopogtak. Marjay, mintha megérezte volna 
elborulásának okát, megfogta kezét, és mint aki régen készül erre a bejelen
tésre, ?agyon komoly~n mondta: »~na, én még mindig éppen úgy szeret
lek, mmt akkor ... Fiatal vagy, maJdnem gyerek, ne ásd el marrad a bolt
ív~k alá., Ne utazz holn,a:p haza, le".'iszlck a néném birtokára és én holnap
utan tovabb utazom a ferJedhez. Mmdent megbeszélek vele. Amíg a válást 
kimondják, a nénémnél lehetsz. A néném pompás teremtés, csupa szív és 
már meséltem rólad neki. Boldogan segít rajtunk, már megígértu ... (< 

Annára úgy hatott a terv, mint a józanodóra az újb61 kortyolt erős ital: az 
ehnúlt napok jótékony mámora ismét visszaült agyára 'és elködösítette 
mindazt, amit a boltíves ház a számára jelentett .. Csak egyet látott: hogy 
van kiút! Elgyengült belülről, majdnem akaratnélkülivé vált, mint a gye· 
rek, ki eddig felnóttesdit játszott, de aki végül is rájött, hogy amit ő elron
tott, csak a nagyok tudják rendbetenni. A vezetésre szorulók bizalmával 
adta kezét Marjay kezébe. A vonaton is úgy ült Pál mellett, mint egy riadt 
gyerek, ki nincs tisztában tette súlyával, és akiben a holnap elkövetkezen
dőknek csak halvány sejtelme él. Úgy húzódott a sarokba, ölében gyerme
kével, mint egy durcás kislány, aki, mert javulást ígért, nagy élő babát 
kapott ajándékba. Az étkezőkocsiban vacsoráztak. Amint sűrűsödött az 
este, Marjay egyre jobbkedvűvé vált. A vacsorához méregerős bort ittak. 
Anna is jócskán kortyolt belőle. Az ablakréseken behúzott a hűvös szél és 
Anna ivott, mert rájött, hogy az ital fehnelegíti. Lassan rá is átragadt Pál 
hangulata. Vacsora után Marjay segítette át a hintázó kocsikon. Az utolsó 
átjárónál magához ölelte és megcsókolta száját. 

Ra.jtuk kívül senki más nem utazott a fülkében. Annus a szembeni 
ülésen mélyen aludt, mint a tej. Pál átölelte Anna derekát. Anna szédült 
a bortól és jólesett neh.\z fejét Pál vállára ejteni. Annára úgy hatott az 
együttlétük -- bezárva és egymásrautaltan az őszi éjszakában robogó vo.uv,t 
szűk fülkéjében - mintha mindezt csak áhnodná. A szokatlan ital és a 
szökés izgahna kimerítette idegrendszerét. Húnyt szemmel pihent Marjay 
vállán, a robogó vonat ringatta, mintha távoli m.esék taván csónakáznék. 
Pál ajka egyre forróbbá vált. Anna húnyt szemét csókolta, mintha le 
akarta volna zárni, hogy ne lásson; aztán hosszan az ajkára tapadt, mintha 
a száját is le kívánná pecsételni, hogy ne szóljon. Halk, kis féhnondatokat 
súgott a fülébe, melyeknek alig volt értehniik és amelyeknek a másik fele 



csókká forrósodott az ajkán. A szavak .e~szálltak Anna fül,~·'mell~tt, mint a 
suhanó távirópoznák odakint az ablak elott.„ ~ag_Y,,fe~ete eisza~aba zuh;int 
és megbénult akaratereje ebbeu a ~oroms.i;ru sotetsegb~m,, m~r csak ugy 
pislogott mint az utolsékat lobbano, elha]ltott gyufaszal langia. 

A sz~relvény most egy kis alvó állomás v~ltóin kattogott á;;. Lehet, 
hogy a kerekek csattogására, de lehet, hogy a ferh egy mozdulatara, Anna 
felriadt kábultságából. Az eldobott gyufaszál másodp~rc töredéke. alatt 
hatalmas lángra kapott. Az otthoni riadtság lut,ot;; át raita, m,mt ,a villan:\'
ütés. A félelem durva kezével megmarkolta szivet. A derekan erezte Pa! 
vasmarkának szorítását. Ei;re az érint~sre ~ felébredt tmdor n.a~y hu~á
mokban csapott át rajta, mint a merülo ladik~n a ~i~tel~n nekiz;idult ar; 
Izmai megfeszültek, az egész teste egyetlen kihuz?tt iJJa valt é~ a, kovet~ezo 
~ercben, az otthoni megszokott mozdu}attal ~aszitotta el ma~atol Ma_rJayt. 
Atült a szembeni ülésre, alvó gyermeket - mmt egy eleven pajzsot- ?lébe
vette éd farkasszemet nézett Pállal. Mikor azonban látta, hogy a férfi nem 
támad többé, az újból visszanyert biztonságérzet, ':'int. a gyeng_eség l~n
gyos fürdője, elernyesztette és sírva.fakadt. Maqay athaJolt ho~za. Tekm
tetén már a fehsőtt ijedtsége ült, aki a reábízott gyermeknek, bar akaratla
nul, fájdahnat okozott. »Anna - kérlelte - bocsáss meg ... nem akarta
lak bántani hiszen tudod, mennyire szeretlek ... « 

Anna ebben a pillanatban csak egyet tudott: e:zeI a taszítással n,e:n 
csak Pált lökte el örökre magától, hanem az egész ferfmemet. Nmcs ce!Ja 
a további útnak, mert földi értelemben ő b?ldog. soha sem, lehet: a földi 
boldogságnak földi ára van és az ő erszényeben ilyen kiadasokra nmcsen 

valub! , 1k , k 
A vonat újból keresztsíneken siklott át, gyorsasaga csö r ent es a öze-

ledő állomás petróleumlámpái már ?ekandikáltak az aJ:'.akon. »Nem,tör
Mnt semmi Pál«- mondta és megsunogatta MarJay haiat. Mozdulataban 
anyás megértés melege érzett, mintha a legutóbbi percek alatt hosszú évek 
böicseségét szűrte vo_lna le. }>Pali~ám, igazán :i--e~. történt ~.e~1 . . . csak 
éppen nagyon szomias vagyok« sugta halkan es konnyek kozott. »Ha hoz
nál az étkezőből egy pohár kristályvizet ... « Mikor magára maradt, fel
pattant az ülésről. Gyermekét ölébekapta, nehé~. b?röndj~t maga után 
húzva, végigsietett a füstös folyosón. Mire az a1t01g ert, a v~nat n;e!láll~. 
A kalauz az állomás nevét kiabálta és még hozzatette: »Tartozkodasi ido, 
egy perc! ... « A szerelvény alig álit.meg, már tová~b is gur:ilt. Ann,~ 
fáradtan ült le a bőröndre és nagyranyitott szemmel, mmtha a p1rosszemu, 
tovatűnő fiatalság után nézne, mere~t az egyre kisebbedő, vörös lámp~kra. 
A restiből egy boldog részeg fordult ki és.nagyhangon beleenekelte titkat az 
őszi éjszakába: »Kis csolnakom a Dui;an lengedez .... « A ki~si meglJ1oZ
dult az ölében, lágyan ringatni kezdte es halkan, mmt az altatodalt, fulébe 
dúdolta a folytatást: » ... szívünkben a szerelem ébredez ... « 

Anna ezen az állomáson érkezett meg végérvényesen a boltíves 
házba. 
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Pál mindent megértett és soha többé nem jelentkezett. Egy év múlva 
megnősült; rá három hónapra megvágta az ujját és vérmérgezésben meg
halt ... 

Anna bezárta az ablakot, vetkőzni kezdett. Haját a szél összekúszálta; 
a tükörhöz lépett. Hátrafésülte fürtjeit. 

- Mi az ördögöt bámult rajtam 1 - kérdezte a saját tükörképétől. 
De a telt ajkak némán mosolyogtak és a hosszú szempilláktól nehéz 

szemhéj lezárult, mintha titkolódznék. 
- Persze, a kép ... - jutott az eszébe. Néhány pillanatig még far

kasszemet nézett önmagával, aztán hirtelen elhatározással a szekrényhez 
lépett és elővette a multhéten vásárolt fekete taftselymet. Magáraterítette. 
- Ilyen lehetett . . . csak jóval fiatalabb . . . - gondolta és bebújt az 
ágyba a jó hűvös párnák közé. 

5. 
András megérkezése után hat héttel jött el az Anna-nap. 
--' Vacsorát kell adni - mondta napokkal előbb Anna. _:.__ Annus az 

utóbbi időben már kétszer vendégeskedett Icuéknál és még mi is tartozunk 
Sömjénéknek egy vacsorával. Igy egy csapásra elintézzük az adósságokat. 

Anna napján, zárás után, Sulyok régi szokása szerint bekotnyeloske
dett a konyhába. A lábosok fedőit megemelte, a már tálcára készített 
süteményből elcsent egyet és Anna háta mögött, gyerekes diadallal mutatta 
a lopott édességet Andrásnak, aki ebben a pillanatban lépett a konyhába. 

- Itt nincs helye férfinek . . . Ki innen! - vezényelte félig tréfásan, 
félig komolyan Anna és Sulyok kezére vert, amint éppen egy újabb tészta 
után nyúlt. - Eddig csak egy nadrágossal volt bajom, most meg már kettő 
lábatlankodik a kezem alatt. Iukább menjetek öltözni, hogy legyen valaki, 
aki a vendégeket fogadja. 

- Bocsánat, csak Sándor bátyámat kerestem - mentegetőzött 
András és a tekintetén meglátszott, hogy szívesebb fogadtatást remélt. 
Megindult Sulyok után. " 

Anna gyors mozdulattal elcsípte a fülecimpájánál fogva és mint egy 
hátulgombolóst magaelé kanyarította. 

- Nem szabad azonnal durcáskodni!... Különben sem magának 
szólt a parancs, Sándor a fő konyh•Ú hátramozdító . . . Itt van egy süte
mény - a zsebébe csúsztatta. ~ Es most menjen öltözni. Csinos legyen, 
hogy büszkélkedhessem este a lányok előtt az én nagy fiammal. 

Sulyok kamaszos izgalommal leste Andrást odakint a folyós6n. 
- Kikaptál1 
- Kicsit. 
- Hirtelen a természete - bökött hüvelykujjával a konyha felé. -

De azért a szíve nem rossz . . . Téged meg őszintén kedvel. Elhiheted. 
nekem . . . Nesze, itt a fele - és kettétörte a csent édességet. 
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Mikor András a kert végében eltűnt, Sulyok újból benézett a konyhára. 
- Anna - mondta komolyan. __:.... Ne szólj máskor ilyen erősen Ban

dira. Igazán nem érdemli meg ... Nagyon kellemesen csalódtam benne 
- tette még hozzá. - Lassan már el sem hiszem az apjának, amiket me
sélt ... Hat hét nem nagy idő, de azért, ha lenne szög a zsákban, valahol 
már kibújt volna. 

- Ti mondtátok, hogy az anyja vére ... - válaszolta, hogy éppen 
.mondjon valamit, de - hogy n1iért, nen1 tudta volna megm.a.gyaTázni -
jólesett hallani, hogy Sándor dicséri Andrást. 

Általában örült, ha jót hallott róla s a mult héten, mikor Sándor a 
második beszámolót írt" Barthának a fiáról, ő maga kérte el a már aláírt 
levelet és hozzáfűzött néhány megelégedett, dícsérö sort. Anna, az anya 
nélkül felnőtt gyermek iránt érzett szánalomnak nevezte ezt az együtt· 
érzést, aki lelkialkatában hoTclja az anyai szeretet utáni szomjat és, amely 
- jelen esetben - a szülők meghasonlott, kettévált élet,e miatt sohasem 
elégült ki. Mostani érett eszével már jól tudta, hogy az az együttes, melyből 
gyermek származott: megpecséltetctt és minden lépés, amely ebből a kör· 
ből kifelé vezet, a gyermek lelkének rovására megy. Az ő hajója is zátonyra 
futott Sándorral, de e bajó semmiben sem hibás, ártatlan rakománya érde· 
kében - Annus érdekében! - a fedélzeten maradt. Igaz, hogy a Bartha 
fiú, éveit illetőleg, má.r túljár a becézve-babusgatás korán, de mivel az anyai 
öl melegét - a maga idejében -- forróbb lázak égették fel előle, most 
jelentkezik a 11iánya, amint a vitaminszegényen táplált szervezetben is 
csak évek mulva mutatkoznak az akkor már alig pótolható hiányok. 
Egyetlen melegebb pillantás zavart örömbe hozza és a jó szóra a hála lan
gyos megelégedettsége ül ki tekintetére és az arca ilyenkor egy boldog kis· 
fiú lellcét sugározza vissza . .. Ez az a kifejezés, amelyet Anna szeret és 
n1egért rajta és ilyenkor megelégedettséget érez, n1ert hiszen ő volt az, aki 
felvidította. Ez a megelégedettség Annában a gyermekszerető néni önzet· 
len öröme: neki mindegy, ki az a gyermek, kinek az arcáról egy szem cukor
ral, símogatással vagy tekintettel a még rá nem illő szomorúságot letörölte. 
ő, gyermekrajongásánalc melegét, m_áskor is mások gyermekeire pazarolta: 
Annus hűvös természetű kislány volt. Ha meg akarta csókolni, elfordult és 
a kedveskedéseket - a tudat alatt táplált álszemérernmel - mereven 
elutasította magától. Ha megölelték, már kisebb korában is elvörösödött, 
mint főzés után a rák és egy sikló fürgeségével bújt ki az ölelő karok gyűrű· 
jéből. »Nem szeretem a rabságot!<( mondta később, érettebb ésszel és Anna., 
mint sok minden másról, így arról is leszokott, hogy a gyermekét dédelgcsse. 
A szívében és az idegzetében felhahnozódott melegséggel idegen csemeté· 
ket melengetett. Előfordult, hogy - ha nem látták! - piszkos, elhanya· 
golt, utcáravetett gyermekeket szedett össze. Kifürdette valamennyit é8 
naptól égett képükre nagy, cuppanós búcsúcsókot nyomva, csak késő este 
engedte őket újból szabadjára. Ez a nagy halom melegség néha begyulladt 
szívében, mint az édes anyatejjel teli anyamell. Ilyenkor halott kisfiára 
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gondolt. Átölelte a vánkost, ringatta és becézte, mintha eleven pólyás 
lenne. Ha e túlfűtö.tt ideg~llapotnak közeledtét érezte, nyugtalanná vált, 
mmt azok, kikne~ id~gzetet a te'.1ho,1d h1~eg su~arai felborzolják. Sóvá
I'<".!\va leste a~ es:et, 1mnth~ napszallt~val, legyottp lenne és olyan örömmel 
bujt a takaro ala, mmt aki a kedveset varia. E megszállott éjszakáknak 
mesével teli órái a hajnalba nyúltak és Anna még nem aludt: holt kisfiát 
ringatta, becézte, hall~tta gügyögését és apró kezének kapaszkodó csípését 
forró mellén érezte. Eber álmában a gyerek nőtt, percek alatt iskolássá 
vált. Járt utána, öltöztette, cukrászdába vitte. Végigcsinált vele mindent 
a_i;i-it a SY~rm:k~t rajongv~.s;~ere:ó anya; a rajta forró :-szereleni.mel csüngŐ 
_f1aval veg1gcsmalhat. Ez e1szakakon, kepzeletével, néha már a bűn hatá
rát súrolta: »mi lenne, ha Annus halt volna meg1« faggatta a lázas képek· 
kel túlszőtt csendet »és a fiam maradt volna életben 1 Az én fiam!« ... 
m~nd~a f~lhangosan, inert AnnuSt, ~int, mindenki ~ás: ki jól ismerte, az 
app lanyanak tartotta. Annus az apJa !anya volt: kwsit önző, megbocsát
hatón öntelt, dc főként konok és hirtelen, mint Sándor. Anna ezt az aµára
üt~~t úgy Il1a?J'arázta, ~ogy An:ii:s fogantatás~ pillanatában az apa ener
gia1a volt folenyben az o remego es k1S1klott t1zennyolcéves életével szem· 
ben .. » Enne~ a soha ki ~em ,olt~tt, gyermekszeretctlángnak a fényénél -
- a m1nd1g fiugyerek után vagyodo anya tudatalatti szemüvegén keresz
tül - nézte Andrást, aki szeretetre szomjasan, lelkének elferdüft tükrében 
egy kép emlékével, huszonkettő és féléves - anyai ágról örökölt - forró 
szívével beült a régi ház hűvösen nyugodt boltívei alá. 

András, odalent a kerté_szházban, elővette az Annától kapott süte
ményt. Az a tény, hogy az asszony Sulyok hátamögött, titokban adtá, a 
közös büntudat halovány árnyékával fonta be az ajándékot és ennek fel
ismerése - mint az első pillanatokban az embereket a legtöbb bűn - bol· 
Joggá tette. Soha nem volt édességkedvelő, de most mégis mohón hajolt. 
a sütemény fölé, mint a rajongó hajlik álomképének elsöízben nyujtott 
ajkára. A,h~r~pás édesség ízébe azonban belékerült egy csipetnyi a lelki
JSmeret soiabol rn: Sulyokra gondolt, aki a maga falatját - a zsivány· 
becsület iratlan törvényei szerint- megfelezte vele, majd - a konyhaablak 
alatt haladt el éppen és így jól hallotta - védehnébe vette a felesége előtt, 
mert úgy v~lte, védele~re szo:i;_ul é.s ,közben nem sejtette, hogy míg az 
asszony egyik kezével lenyegeton aitot mutatott, a másikkal kacéran és 
titokban megaj.ándékozta. 

Gondosan és sokáig öltözött. »llogy büszkélkedhessem este a lányok 
előtt az én nagy fiammal ... « emlékezett Anna szavaira . . . Ha tudná, 
mennyire nem érdeklik ezek a csitrik, amint ajkukon a színházi lapokból 
betanult mosollyal a felnőtt dámát játszák. Ezzel a korosztállyal még paj· 
táskodni sem képes. A pajtáskodáshoz hozzátartozik a bizonyos kérdések
ben való egyhúronpendülés, de ezekkel a lányokk11l nem tud közösnevezőre 
kerülni: zavartak és bizonytalanok, mintha rövid szoknyájuk szegélyével 
állandóan pajkos szél játszanék. Zavarukat műlölénnyel palástolják, de a 
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hevenyén földobott álarc al61 nyngtalanít6n sugárzik a kába és indokolat
lan igyekezet, mellyel valódi egyé11iségük lényegét kívánnák elrejteni. 
Neki pedig az álarc mögé nézni nincs türelme. Különösen áll ez a tétel 
Annussal szemben. Ittléte alatt három ép mondatot sem váltottak egy
mással. A közös étkezések idején tányérjába ejti fejét, mintha el akarna 
merülni a levesben és ha az apja, de különösen, ha az anyja részéről a ked
veskedésnek a legcsekélyebb jelét észreveszi András irányában, alsóajkát 
lebiggyeszti, föláll az asztaltól és tekintetén gyűlölködő féltékenység zöld 
fényével, kimegy a szobából. . 

Éppen elkészült, mikor az ablakban megpillantotta Sulyok göm
bölyű fejét. Úgy mosolygott befelé, mint a bohérntanyára a jókedvű 
telihold. 

- Gyere már, únom magam - karonfogta. - A mai este nem lesz 
könnyű! A kövér főbíró, tudod, az Ica-lány apja, leissza magát és elkezd 
lelkesedni ezért a feneette háborúért. Ne szállj vele vitába, mert akkor nem . 
hagyja abba. A Sörnjén bácsi igen jómodorú öregúr, de a felesége ... fiam, 
óvakodj a szájától! Ha valakit kikezd, az már szedheti is az útilapút , .. 
Szép a ruhád! ... Ha majd újból béke lesz, föhnegyek Pestre és a te szabód
nál csináltatok én is magamnak ruhát. Ugyes szabó ... Várjál, hol is 
hagytam abba 1 Ja, a Sömjénné! . . . Mindenki fél tőle, csak Anna meri 
neki megmondani a véleményét. Annát ugyanis végtelenül nagyrabecsüli. 

- Anna-néni remek asszony! 
- Jó feje van, az biztos, de . .. Na nézd, már itt is vannak a fóbíróék .. 
Mikor beléptek a szalonba, a háziak közül csak Annus volt jelen. 

Sulyok a kapcsolóhoz lépett és felgyujtotta a csillárt. Ebben a pillanatban 
nyitott a háts6 kis ajtón a szalonba Anna. 

Anna vadonatúj fekete taftselyem ruhát viselt, a szívén egy nagy, 
kinyílott, eleven rózsával. 

A félhomályos folyósór61 érkezett. A váratlan erős fény megzavarta_ 
Egy másodpercig megállt az alacsony oldalajt6 sötét keretében. A moz
dulatlanság e röpke pillanata alatt úgy hatott, mint egy erősen megnagyí
tott életnagyságú festmény. 

- A kép . . . - gondolta döbbenten András és megbabonázottan 
bámulta Annát, mintha természetfeletti jelenség lenne. 

A kép kerete ebben a pillanatban szétmállott az öntudatában, a 
vászonból hús lett: András már csak Annára emlékezett. Úgy ült az 
asztal mellett, mint akit csoda ejtett meg. Tekintetét alig vette le Annáról. 
Ha szóltak hozzá, szórakozott válaszokat adott. Később, ha kényszerű
ségből táncolnia kellett, némán lépegetett táncosnője mellett és lopva az 
asszony mozdulatait leste. 

- Pompásan táncol, - súgta az anyjának a főbíró lánya - de muja 
a lelkem. Egyetlen szót sem szólna, csak hunyorgat tánc közben, mint a. 
partradobott hal. 

András viselkedése Annának is feltűnt. 
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- Mi történt, Bandi 1 - kérdezte egy nagyhangú tánclemez árnyé-
kában. · 

- Csoda . . . - súgta. 
- Hogy érti! 
- A kép életre kelt és ideutazott. 
- De útközben megöregedett. 
- Csak megérett és megszépült. 
- Bandi, maga a végén még udvarolni kezd a fogadott mamájának J 
András nagy, ájtatosra nyílt szemmel nézett az 3.sszony szemébe és 

halkan válaszolta: 
- Ha a csodálat udvarlás, akkor udvarolok ... - fölállt a helyéről. 

- Szól a patika csengője. Valaki orvosságra vár odakint ... Pedig milyen 
szép lenne, ha ezen a napon . . . ezen az Anna-napon, minden betegség 
ehnúlna és a föld megtelne boldogsággal. 

6. 

Mikor a vendégek ehnentek, a gy6gyszerész betessékelte Andrást a 
koesmaszobába és még egy üveg bort kerített az asztalra. Öntött a poha
rakba és koccintott. 

Anna a szomszédos ebédlőben az ezüstöt rendezte. A tökéletlenül záró 
ajtón át idáig szűrődött az ura hangja: 

- Ma j61 esik! - mondta. - Kedves emberek, - célzott a vendé
gekl'e később - de azért j6, hogy már elmentek. Tudod, minden igyeke
zetük dacára is, csak vidékiek ezek egy szálig! Kicsinyesek, pletykásak. 
Mások dolgával többet foglalkoznak, mint a saját ügyeikkel. Közel húsz 
éve élek köztük, de még ma sem szoktam meg őket . . . Én még ma is fővá
rosi embernek tartom magam. 

- Én meg itt jöttem rá, hogy sosem szerettem a fővárost ... 
Anna lehalkította mozdulatait, csöndben motozott tovább és közben 

figyelt. András folytatta: 
- Otthon, amint elérkezett az e3te, már szedtem a lábam és legtöbb

ször zár6ráig, egyedül húztam ki az időt. Itt, amint vége a napn~k, az az 
érzésem, hogy az egész városka elalszik és ettől a nagy csöndtől magam is 
eláhnosodom. Itt, ebben a házban, a családi élet melege érzik. Jó leülni a 
terített asztalhoz és vacsora után még együtt maradni egy keveset , . . -
gondolatnyi szünet után még halkabban folytatta. - Itt, ebben a barát
ságos kis szobában . .. . Odahaza, nálunlt, zárás után megszűnik az élet. 
Az egyébként is csendes lakás, mióta az eszemet tudom, estére kihalt és 
ki~i\lt, az ember egyenesen borzongott benne. Apám jobbra ment, majd 
mikor a magam szárnyára kerültem, én balra: kocsmákban, idegenek közt 
próbáltunk föhnelegedni, de - legalábbis nekem - soha sem sikerült. Itt 
már az első este űgy éreztem magam, mintha mindig itt lett volna a helyem. 
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Nálunk odahaza, mindenki a maga külön életét élte_ Itt, mintha egy lát
hatatla~ szállal egymáshoz lennének fűzve az emberek: együtt élnek és 
együtt éreznek. 

Anna kezében megállt a nagy ezüstkanál, most már mozdulatlanul 
hallgatta a kiszűrődő szavakat_ A csönd újból Sándor hangjával telt meg_ 
Már kissé borízű volt a csengese: 

- Látszat csak fiam. Ahol emberek vannak, ott sehol sincs megér
tés ... Te még fiat~l va,gy, nem tudod felfogni, de így van. Estére kelve 
itt is kihül az egész lakás. Te ezt még r.wm érted ... de én, aki fagyosko
dom benne, nyugodt lelkiismerettel állítom: olyan ez a ház, mint. egy lelki
jégverem ... - hangja árnyalattal emelk,edett, a sz,~".ak_m,etszon, hullta~ 
a csöndbe mintha valahol odabent a torkaban, a gyulolkodes koven fenne 
meg őket.' - Itt nálunk is külön világot élünk mindannyian és csak azért , , É , j 
ne1n szaladunk szét este, mert nincs hová! . . . i rted mar. 

A szalon ajtaja nagy robajjal nyílt, Annus viharzott be rajta. 
~ Anvus, gyere ágyazni - kérte. - Reggel l::orán kelek: s~erda van. 
- Tú'dom, kisfiam - mondta és megölelte a lányát. ÚJ ból csönd 

tlimadt. . . 
A kilrűlt füstön át ismét az ura tompa hangja úszott, mmt egy kése'I 

megfáradt madár : 
- Igazad van, egy láthatatlan szál köti itt_ nálun~ össze az_ embereket, 

de ez nem a szeretet madzag]a, hanem a kotelessegérzet kotele . . . -
Sulyok most elliallgatott odabent, mintha erőt kívánna meríteni a csöndből. 

A mondat Anna szívére szállt és a szíve ürességgel telt meg. Egy 
árnyalattal szorosabban ölelte Annust magához, mintha az ölelés melegé
vel kívánná betölteni ezt a hirtelen támadt rianást. Do Annus kibonta
kozott karja gyűrűjéből, hangosat ásított és máris gombolni kezdte a 
ruháját. . . , __ , 

- Álmos vagyok ... - nyafogta. - Mmdiart osszecsem. - Anna.ha 
kapaszkodott és a szal6non keresztül a maga szobája f~lé h~zta. - Látod, 
ha nem lennél ilyen vaskalapos, s engednéd, hogy a lany agyazzon, most 
nem nyúználak. , 

- Az ágyneműhöz csak én nyúlhatok ! , - mondya, hatarozottan, 
mintha íratlan törvényt védene és belépett a !anya szobapba .. , • 

Annus vetkőzni kezdett ; Anna lebontotta az ágyat. Kar1aban meg 
zsongott a kielégületlen ölelés emléke. . .. 

- Nem hagyja magát szeretn_i- gon~olta.,- Oly~n, mmt,egy ko~: 
önmagában is egész - lopva, a lanya arcaba nezett, mmtha sz1vc .t1tkat 
keresné de Annus arca kifejezéstelen volt most, mint egy korán zárt ablak. 
- Iste~ veled, kisfiam - búcsúzott el tőle és már meg sem kísérelte, hogy 
megcsókolja. . 

Sándor szobájába ment. Csönd fogadta és sötét. Nem gyu3tot.t azon
nal világot. A sötétség most szinte támaszt jelentett a számára : ráneheze~ 
dett, mint béna a mankóra. Még a szemét is lehúnyta. 
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- Milyen egyedl\l vagyok ... - buggyant ki a lelkén. A megállapítás
tól megij cd t, s mintha a homály lopná szívébe, mint egy hosszúfogú rémet, a 
kapcsolóhoz menekült. 

- Isznak és gyónnak ... - gondolt később a poharazókra. 
Férje arca ködlött fel előtte : fejét tenyere bölcsőjébe fekteti és az 

emlékeit ringatja benne. Néha, mint szendergő az altatódal mákonyából, 
n~gyot hűz a _borfól . . . A bort a gyomrába issza, de a szívén buggyan 
ki . . . furcsa l tal .... 

Jól ismerte Sándort. Ha nagynéha mélyebben nézett a bmospohárba, 
először megtelt kedéllyel. Később, minden logikai átmenet nélkül, elko
molyodot.t, s a világot önzésének üvegén keresztül figyelte. Mámorának e 
szakában gyűlölködővé vált és gyűlöletének tárgya rendszerint Anna volt. 
Ha akadt hallgatója, hosszű beszélgetésben és végetérni nem akaró pana
szokban, levezette rajta szíve feszültségét, mint az elektromossággal telített 
felhő a hárítón át a villámot ... Igen, - Anna tudta jól - Sándor lelke 
időnként megtelik panasszal és ilyenkor, - a gyónás kényszere és törvénye 
szerint - csak két hallgató fülre vágyik, nem törődve azzal, hogy e fül 
csatornáján át hová hull mindaz, ami belőle felpatakzik. 

- Hadd önt.se ki a szívét, szegény - gondolta majdne1n testvéri 
szánalorn1nal és azonkívül, bár nem tudta önmagának pontosan ineg
magyarázni miért, nem bánta, hogy Sándor, alkoholos hangulatában, fel
lebbent.i András előtt életük takaróját. 

Mikor az ura panaszba olvadó hangját, az e1ébb, ott az ebédlőben, 
meghallot.ta, először be akart lépni a kocsmaszobába, hogy váratlan meg
jelenésével végotvessen az éjféli gyónásnak. 1\iár a kilincsen volt a keze 
mikor mégis másként döntött : a· mindenjót kívánó annanapi vendégek 
koccintgatásai közben Ö is kortyolt az erős borból néhányszor. Gátlásai
nak gyeplője lazult, a dolgokat felületesebben vizsgálta, mint máskor és 
ez éjfélutáni hangulat.ban a körülötte lévő világot egyetlen síkban látta : 
András egész este űgy ült a vidám vendégek között, mint aki körül idegen 
nyelven vígadnak. Anna úgy vélte, hogy András lelkét az otthoni emlékek 
fekete madarai szállták meg. Eppen ezért csak beszéljen Sándor, hadd 
lássa ez a nagy, beteg-lelkű gyerek, hogy itt, ő körülötte sem ragyog a nap. 
Saját sorsával kívánta vígasztalni, mintegy megmutatva magát : ilyen az 
én életem és így nézek én ki a valóságban, fiam, mint azokon a házihaszná
latra készült képeken látsz, amelyeket Sándor bátyád most tereget ki 
előtted. Nem vagy itt egyedül a bánatoddal, az én életem sem fenékig 
boldogság . . . Anna most űgy fogta fel a dolgot, mint a jószívű kórházi 
,beteg, aki mellé a sebesülésébe egészen belezavarodott új ágyszomszédot 
'!hoztak és akit most, a kórházi szenvedők íratlan törvényei értelmében, 
neki, a régi betegnek, erősítenie kell : »begyógyul a sebed, ne félj ... ide 
nézz : nekem a szívem operálták ki, mégis élek t ... « 

Ezért nem lépett be az előbb a kocsmaszobába. 
Az ág_yvetéssel végzett. A szalónon át megindult a kocsmaszoba felé, 

Egiy: A boldag l,)a.likoa 
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de az ebédlőben, András szokatlanul szenvedélyes hangja megállította. 
Minden szót pontosan hallott : · 

_ Mintha meg lennék átkozva : líllandóan kunyerálók és szélhámosok 
keresztezték az utam. Hajnalig mesélhetnék róluk . . . Itt ... - szavai
nak muzsikája halkult és hit búgott benne. - Itt, úgl:' érze;n, ezek a vastag 
falak eltakarnak a külvilágtól . . . Ide, olyan valaki, kitol tartanom kel
lene nem teheti be a lábát. 

'Anna lenyomta a kilincset és belépett. . 
András az asszony nyugodt, nyílt homlokára nézett és befeiezte a 

mondatot: , 
_ Itt, úgy érzem, mintha meg lenne sz~ntdve a levego : ... 
Anna András arcát figyelte : vonásai meg rzgalm~t tül~rozte~, de az 

' J'tta hogy elborult tekintetén nem a felnottek 1smeros gond-asszonv ugy a , . , 1 ' 
terheltsége ül, hanem a magáramar~dt gyere~ ta:i-acsta an~aga; , „ 

Anna hitt a végzetben : ezt a fiút sorsa idekuldte a kozelebe. Ő erns 
és az erősnek a gyengéken segíteniök kell ! , , , 

_ Na legalább annyi hasznod volt az egeszbol, hogy odafent a rozsa-
dombi vill~ban, ragyogó nl\k voltak körülötte~ . ._. - m?ndta, S;ilyok 
elnehezülő szempillával. Felállt, bizonytalan labam ~dras ele lepett. 

Z t 1 · t t <n már úi'ból megelégedett mosoly iatszott. Megolelte 
a varos e l'.Jn e e l .. „l'.k h ' t·· ·t' t 

Andrást. _ Apád nekem is elmesélte a do got .... oru o , ogy igy or en 
és nem úgy, amint az öreged állította . '. . En hisze~ n<;,k~d ! : ; . , -; ,oda~ 

't tt· 1. eze't mintha a kézszorításával is meg akarna e1·os1ten1 all1tasat.-
nyuj o a e , , k • t · ' ll k 
De a nők fiam ! ... A rózsadombi jószagu asszonyo er mgbye áet .. "t-t 

' 's csókot nyomott András arcára. ~ Egyszer, ar om, 1 ,-
nagy, cuppano „ „ 1 ··tt b''l "tt t 
hagyjuk ezt a vén házat ezzel ~z oreg 3egcsappa egyu - o {0. n.ev_e, V~ 
Anna felé _ és felmegyünk, mi ketten, a Rozsadombra . . . Hainahg t.an 
colunk ma.jd a gömbölyű menyecskékkel., Mert a menyecsk~ legyen gom
böl ű ! ... - kezével húsos asszonyi form;;kat raizolt a leveg?b~, de egy~n-
'ly gbi'llent és ú]'ból átölelte Andrast. Megfogta az allat, szemebe 

suyame h'b'd 'f 
nézett. -Szép gyerek vagy, jó patik~s ".agy, csak egy~ ' a : az en iam-
nak kellett volna születned . . . Maid en rendbehoznalak . ; . . 

András zavartan nézett Annára. Az asszony kis futo inozdulattal 
'elezte horry Sulyok többet ivott már a kelleténél. . . , 
] '___' Lefékszünk Sándor . . . Bandi is elkísér a szobádig - karp ala 
nyúlt és megindult előre. Az ebédlő túlsó ajtajánál intett Andrásnak, 

hogy maradjon le. A „1 b 'k lt 
András leoltotta a villanyt és kinyitotta ~z ablakot. .. vo gy" ee ~ 

város a legforróbb nap után is lehűlt éjszakára es megt,el~ a ko;ny~~o e;dok 
hűvös, zöld szagával. A hold a hegyek i;edremhé';' s

1
etfalt

1
,_tbt ebrc

1
rdol ber.crde 

h , tt · t egy kései eltévedt turista. Az o on aza e o o o og cson 
ago , mm . , , , k l b 'b ' . l 

aludt ; ebbe a félreeső völgybe meg nem er ezett, e a ·~ i:ru sz~ e. , 
Az évszázados sikátorokban még a törökl{el v1vot~ dics~ .?satak emleke 

ődöngött. Az itteni lakosság lassan élt és lassan eszmeit : fe]uket a tegnap-
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múlt háború romjainak porába dugva aludtak és még nem akarták tudo
másu}venni, h~gy a világot újból a, poklok ~lajába mártotta az ördög és 
egy ovatlan p1llanatba.n mmd a negy sarkan meggyujtotta. A holnap 
hősi halottjai itt még nyugodtan nyújtóztak egyik álomból a másikba 
át, s az ó kövekblíl rakott házfalak ma még a léghuzamtól is óvták azokat 
kiket talán már holnap maguk alá temetnek. ' 

A féligcsukott ajtókon át Sulyok szobájából nehány kettétörött 
mondatfoszlány idáig ért : 

- Vén részeges ... még a fia eszét is elitta . . . Mert nem normális 
ez a gyerek. De ha én lennék az apja? Majd helybe tenném! ... Nem 
normális, mondom ... én ebben a korban már menyecskéztcm, ez meg 
itthon gubbaszt, mint hízó az ólban . . . Fél az emberektől. Mi a fenétől 
~él 1 Mindenki szereti. Én is szeretem ! Te is szereted, úgye, te ... te 
Jégcsap? ! 

Anna válaszolt valamit, de halk hangja elveszett a sötétben. Sulyok 
zajosan rúgta le cipl\jét és nagy hangon hadarta tovább : 

- Jól van, ha gyerek, hát vegyél egy cuclis üveget neki, de én töltöm 
meg reggelivel ... tudod, a római-kettesből.· .. - felkacagott, mint aki 
örül a magagyártotta viccnek. 

Egy zár kattant: Anna tette be Sulyok szobájának ajtaját. 
András, Sulyokkal szemben táplált vacsoraell\tti lelkiismeretfurdalása 

elszáll~, mint. a ~enyérre helyezett k~~icabogár. Most ,már tudta, hogy 
Anna es a féqe kozt valaimkor, valarmert felrobbant a hid : nem ismerte a 
robbanás okát és erejét, csak a robbanás okozta füstöt látta a házaspár 
körül és ez a füst - a fantáziájában - a meg-nem-értettség sűrű, vonzó 
fátylával vette körül Annát. Az asszony élete a két néma pillér roncs 
alatt - a magány és a boldogtalanság meredek partjai között, - folyt és 
András csak arra vágyott, hogy belcvethesse magát e lusta habokba. 
Iránytűje - az otthoni kép, amely a magános félelmék idején bátorítón 
~osolygott vissza rá, mint egy még a jövőben reá várakozó ígéret -
idáig hozta és András most már csak azt kívánta, hogy behúnyt szemmel, 
~zétvetett karral csak vigye, sodorja. ez a sűrű, piros ár, ismeretlen útján, 
rnmeretlen tengerek felé. 

Anna visszatért az ebédlőbe. Csendesen tudott járni; mint a betegek
kel együttérzl\ ápoló. András csak akkor vette észre, mikor mellette állt. 

- Elaludt ... -jelentette pajtáskodva. - Nehéz eset volt. Képzelje 
mindenáron vissza akart jönni magához, hogy meséljen neki még a rózsa~ 
dombi kövér asszonyokról ... Nála ritkaság számba megy, de most meg
történt mégis : &szintén megkedvelte magát . . . Örülök magam is ennek, 
mert végeredményben nagyon egyedül van szegény ... - még hozzá
tet.te kisvártatva: - Ebben a városban . . . Ügyesen csinálta, hogy ki
nyitotta az ablakot, a hideg szivarfüsttől felfordul az ember gyomra -
mellékönyökölt az ablakpárkányra.- Egy óra mult, Bandi. Lekell feküdni. 
Holnap szerda van megint. 

3' 
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- Nem tudnék még elaludni ... Kijöttem az időből. 
- Én is úgy vagyok vele, ha túlléptem o. megszokott lefekvési órát, 

sokáig nem alszom el. De az én koromban ez megérthető. Maga még gye
rek és a gyerekek akkor alszanak el, mikor párnát ér a fejük. 

- Soha sem voltam jó alvó és különben odahaza is mindig későn 
kerültem. ágyba. · 

Es ilyenkor kilépett a rámából a felvidéki grófné és elringatta, 
ahelyett, hogy jól eldádázta volna a lnmp fiút. Még szerencse, hogy 
otthonhagyta ezt a megértő objmamát. 

A hold, mint sárga mag a foszló barackból, kibuggyant a ritka felhők 
mögül. Anna arcába sütött. Anna a sö·bétségnek beszélt, rnost ne1n fékezte 
arcizmait, dc a hold leleplezte, mint egy nemvárt időben elkattantott 
pillanatfelvétel: szeme elevenen csillogott és tekintetén, mint a fűbevetctt, 
fel-fellobbanó gyufaláng, kacérsággal vegyes pajkosság bujkált. Szája 
húsosan megtelt jókedvvel és habfehér ép fogsora úgy ragyogott ki ajka 
dús függönyéb01, mint egy táncoló, n1eztelen asszonycsapat. 

- Már mondtam, hogy a kép életrekelt és ideutazott ... A keret 
üresen ásít otthon, mint a koporsó, amelynek tettszhalott lakója meg
szökött ... - közelebb hajolt Annához, hangját halkabbra fogta, de a 
lehalkított hangban parázs ízzott. - A kép él . . . és szép piros vér 

dobog a szívében. 
- Szegény tetszhalott ... - mondta Anna, mintha csak önmagának 

szánná a törött mondatot. - Jobb neki a rámakopoTsóban. - Andráshoz 
fordult. - Bandi, megszomjaztam. Ha tud sötétben járni, hozzon egy 
pohár bort. A bal sarokban áll az én poha.mm. 

- Mindig sötétben jártam, elég nagy már a. gyakorlatom - inondta 

és megindult a kocsmas.?;oba felé. 
Anna, míg a holdfény kísérte, utánanézett : bizonytalan léptekkel 

tapogatózott a fal mellett és minduntalan nekiment valaminek. 
- Ilyen tapogatózás az élete is! - az ura zavaros szavaira gondolt : 

Sulyok az imént, vetkőzés közben és inkább, mintha önmagának ismé
telné, elejtett néhány szót kettőj\\k beszélgetéséből. »A fiúnak hiszek!« 
állította. »Petya megbolondult ... « Anna előtt világosodni kezdett a kár
tyázás története és most már tudta, mért küldte le Bartha ide, az Isten 
háta mögé a fiát. - Sötétben jár - ismételte András szavait - és nagy, 
fekete székek állnak az útjában ... - igazságérzete megnyergelte fantá
ziáját. - De azt az egyet, ha van rá mód, elveszen1 előle \ 

Akadtak az életben kérdések, melyeken hetekig rágóclott, míg dön
teni tudott és rendszerint - inikor már nem lehetett másítani a dolgon -
állapította meg, hogy helytelenül döntött. Merültek fel viszont problémák, 
melyekkel szemben másodpercek alatt foglalt állást,: gondolkodás nélkül, 
pusztán ösztönös megérzéssel. Az ilyen villáme1határozásait sohasE1m bánta 
meg. Ha önmagáról volt szó, hogy valamit saját érdekében tegyen, napokig 
botorkált az igen és ti. nem egymástól elágazó útjain, de ha mások javára 
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kellett. döntenie, pillanatok alatt kész volt mé . - . 
most ;s turebn.etlenül dolgozott. g az áldozatra JS. Az agya 

. Sandor az imént egy levéh·ől is beszélt Ezt - . 
]ától kapta és ez az írás áll't'l . d · a levelet Bandi az any-

A ! 1 ' 1 o ag, min ent megmagyaráz 
- , cve et kell megkeríteni ! - tervezte -- E h . . . 

most Sandor ittasan kibökött val 'b . 1 · 1 s a mmdaz, amit 
juttatni ... - a cél még hm~á! bo af ~gazt; e;e et B~rtha kezéhez kell 
ismerte de most ebb . ·11~ a~be ege e!otte, a kivitel módját sem 

, ' - · ' en a P1 anau an, pontosan tudta h 
egeszen b~ztosa.n, végére jál' a dolognak. ' ogy egyszer, 

Andra~ ,két teli J~ohárral érkezett vissza. 
- A JO Isten eltesse ! - koccintott __ M.I , , 

Anna ! ... Csupa meleg b . 'l h . . i yen nagyon szep nev : 
nak az ütése. , ama me y ang, mmt egy dóm nagy harangjá-

- EGzt .. nagy?n szépen mondta. Köszönöm az összes Annák éh 
- yonyoru név olya . t l . nev en. 

gulatot le lehet penget~i ~ajta n, mm egy h '\~ h~ngszer: 1'.1-inden han
Ha röviden ejtem ki . Ahna 1 Ú .. h efre . a ulo hangon folytatta. -
ket húzva, három n-~l ismétleif ;:;;z1 

'mi;it a vád. Ha hosszan, a betű
ha az első a-t han súl ozom í · .. na · · ·, ugy búg, rn_int a vallomás és, 
segítségkiáltás ... g A/ én lehc:!be~ !í:i:a · · · · ak.~or. ugy cseng, mint a 
felkótázva ez a négy betű _ . ;f az. u~oobi hangnemben van 
virá_llból letépett két szál szegÚít. E;~ pi~os:~~arkan~ ~'.ében Á ülő ~serép
- Eltesse az Isten ! __ mondta mé ~ . szer é 

8 
egy. e eret. tnyuitotta. 

máskor, n1cgcsókolta Anna kezét.g gy s valam1vel hosszabban, mint 

Anna a ké_t virágot nézte. 
- Válasszak 1 - kérdezte. _ A fehéret ké 1 
And ·á · d J 't 'l rem · I s,m1n a re sza at Anna kezébe tette. 

, - Elv.alaszthatatlanok ! Csak a fehér ·. nzm' tel."n ' . sz d b ~ " Egyedül a pu 
ep, e mncs enne lélek. Elválaszthatatla k 1 • ·os : 

Ann f h" . , no . a a e er v1ragot az arcához emelte Úg , 1 lt . 
hangosa1' gondolkodnék : · Y szo a meg, mmtha csak 

- E? s~!n~elcnül éltem, nekem ez jár ... 
Andras UJ,bol felvette az ablakpárkán ról a iros v. , , " 

szakkal felfeszitetto az asszony ujjait é k..Y.b .. k P , irágot. Szehd ero-
- Én meg hozzá ado~n a sz-; . s oz1, u szor1totta a vörös szegfűt. 

Anna félig nyitott ;enyerét. ep piros vert - mondta és megcsókolta 

Anna egy pillanatig hűvös bőrén érezt And • , ·, 
melegebb volt, mint máskor és a han _. . , e .. ras szaJat : András ajka 
nézett. A holdfény elmosta képének Iá gj~~d~ge;~ kcsen;;ett. L~pva arcá~a 
rozott árnyékokkal hintette be E gy nasai s emeny, maidnem hata-

k A . . z az arc most nem a r# . k 
gyere - ndrásé volt : egy fiatal szélesváll' lé f k. egi, megszo ott 
idegenét., aki valahonnan' jött a; ári é. szak u r~ i orv~nala1t látta. Egy 
csiskodott a nyitott ablakon Má Y d l . ·, ába,n es egy pillanatra bekíván
állatbarát, ki erdei sétáJ.án ·fés~f\~~rf'.g ut~y erezte m~gát, mint a jószívű <e o npo oyant madarúókát. lelt és tás-
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kájába tette, hogy majd otthon kigy6.gyítja .. Aztán mikor od~haza kinyi
totta zsákját, a béna fi6ka helyén eg.y fiatal, fe3lett madarat talalt. Az izmos 
madár megrázta szárnyát : repülni akart. . . / 

_Áh! - gondolta később. - Csak a hold .te~zi: mmdent atfest a 
buta, sárga fényével. Gyerek ez még, csak most kicsit megbolygatta a bor 
és felnöttesdit játszik. . „ , , 

_ Maga, Bandika - valahon':1an az ontud~t alol ~rkezett para;icsra 
becézte le a nevét, mint ahogy a kisfiukkal szokas beszelm. -Maga ugy-e 
sokat, nagyon sokat olvasott? 

- Igen, sokat olvastam. 
- Talán többet is, mint szabad lett volna 1 . 
_ Nem sz6rakozásb61 bujtam a könyveket, imnt más gyerekek tet

ték : én menekültem a betűbe ... Szüleim szétválás~ után gy,akran eló
fordult, hogy teljesen magamra marad~an; a nagy lakasban. Apam haza ~e 
jött, a lány pedig csak bea~t~ a vacsorat e~ mer.t tudta,.~~gy senk~ sem nez 
utána elpárolgott. Tizenketeves voltam es szornyen felos gyerek. A fan
táziá~ nagy volt, a néptelen lakást árnyakkal töltötte meg. Mmden szög
letben rémet láttam és ha egyik-másik bútor megreccsent, kllelt a hideg. 
Ide-oda bolyongtam a szobákban, hogy tudja.m, egyedül vaii.yok-e. m~g 1 
Egy ilyen alkalommal, pontosan a~ a";yám . ~rnszahaifYott k?n7vei el.ott, 
elfogott a kimerültség. Leültem az allvany ele egy szekre„ Kesobb, mikor 
már magamhoz tértem egy kissé, hogy éppen tegyek valamit, kivett~""; egl'. 
könyvet. Belelapoztam. Egy jelene~ megragadta a ,figyelm.ei:i:;; lnvancs; 
lettem az előzményre és így olvasm kezdtem az egeszet eloh-ol. Az elso 
oldalaknál még kettévált lélekkel ültem a könyv ,mellett : egyik fele az 
olvasmányba merült, a másik. a csöi:;det ~este. ~eh.any o}d~l ~tán, azonban 
ez a lelki szétszóródottság m1ndmkabb osszeszűkult, vegul is mar csak a 
könyvben éltem. Nem hallottam többé a bútorok száraz recsegését; a nagy, 
üres lakást ahol csak magam voltam élőlény, elfelejtettem. A könyv, mint 
a mentőangyal megfogta kezem és átsétált velem egy másik világba ... 
Attól az éjszaÚtól kezdve már bátrabban néztem az éjszakákkal farkas
szemet) mert inár volt hova menel{üln.öm. Azt h1nzem, azon az éJSZa.kán 
jegyezkedtem el a betűvel. 

- És később ! .. 
- Később még inkább magamra maradtam : a korosztályom nekem 

nem volt elég, az időse?b évjáratnak m~~ ,én i:;e','1 kellettem .. ; Úgy 
vitt az életem mint az ut melyet tervezo1 ugy ep1tettelc, hogy varosok 
fölött és falvak a.latt halad el, de egyetlen községen sem fut át. Az ilyen 
úton gyorsabban ér célhoz az utas, de közben halálosan egyedül érzi 

magát. l l bb ' tt 1 „ "] ' 1 And ' h Anna egy -gondolattal cözc e csuszo a cony? ceve , ras ?z. 
Már újb61 a régi Andrást érezte maga mellett a félhomalyban, ugy, ammt 
hetek óta öntudatában élt. Korábbi bizonytalanságát elfelejtette és -
mint a gyerek, ki először megijedt az udvarba tévedt idegen kutyától, de 
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illíkor rájött, hogy nem harap, maga hívogatta magához - most már 
asszonyos kíváncsisággal kérdezte : 

- És ';'ég k~sőbb1 ... Mikor jelentkeze~t előBZör a kép1 
-A, ~cR, m1ota az eszemet tudom, ott log ,a falon az ágyammal szem-

ben. Soka1g eszre sem vettem. Olyan volt szamomra, mint a többi fest
mény. Egy éjjel azonban - tizenhétéves lehettem akkor - olvasás köz
ben felfigyeltem rá ... Pontosan emlékszem minden mozzanatra; Bováry~ 
i;é~ olvastam. ~ t_~r:~énet m~gha~ott, ep~ü:t szenve~tem a hősnővel, egészen 
at;ltem a tragediapt. Az ongyilkossag1 Jelenet utan a betűk összefolytak 
elot~em, szemem elöntötte a könny. Mikor újb61 felnyitottam, tekintetem 
a kepre esett. »Ilyen lehetett! ... « gondoltam. Lámpaoltás után elalvás 
előtt, újból átéltem, amit olvastam, de akkor már a magam sze~élyét is 
beleszőttem a történetbe. Arcom a párnába fúrtam és amint fo1·ró lehele
temtől átl";ngyosodott "; P,árna, úi:;y éreztem, mintha az ő ölébe hajtottam 
volna a fe3em. Nem krvantam tole semmit, csak az öle meleaét érezni 
mert fáztam és két erős karjának bátorít6 ölelését ... A hősnő ~kkm: má; 
a kép vonásait viselte : a kép barna, messzenéző szemével tekintett rám 
és a kép mosolygós, de mégis szomorú szájával hajolt fölém ... Bováryné 
egyénisége később, történetével együtt, elmerült olvasmányaim emlékei 
között, de a képen ábrázolt azóta velem maradt. Eszményképemmé, bará
tommá, ha kellett anyámmá vált. Ha asszonyi jóságról hallottam vagy ol
vasta~, rágon~olta1n: Ő is így tenne!. .. l-Ia, nagy ritkán, valami kis örön1 
ért, pillanatnyi boldogságomban ránevettem és ő megértően visszamosoly
gott rám. A társtalanságtól_ sokat szenvedtem. Ilyenkor a félelem, mi;,t 
~gy megtestesült. személy, be3ött a szobámba, leült az ágyam szélére és úgy 
Játszott az idegeimen, mint hozzáértő a gitár húrjain. Ha már nem bírtam 
ezt a magasfeszültséget, felgyujtottam a villanyt és megint hozzámenekül
tem ... Ilyenkor bátorítón nézett felém a homályos falról. A tekintetéből 
kiolvastam az ígéretet : ne félj ! ... Jövök ! . . . .És én a félelmeim leküz
döttem, a belső borzongásokon uralkodtam, mert hittem neki ... - köze
lebb hajolt . .AJ;-nához és n_iég halkabbra fogta hangját. - Tudtam, hogy 
egyszer el3on ertem: megsimogatja homlokom és a félelmek elmúlnak ... 
Vakon hittem, hogy egy napon találkozom vele. Leül mellém szót sem 
szól, csak kitárja karját, mert tudja, hogy fázom, itt belül és megmelenget. 
. ~egfogta. az asszony mmdkét csuklóját, arca fölé hajolt, mint szom
.1as v~?·~or a ti~z~a erd?i tónak. Anna ~egl~tta szen1e bogarában saját képe 
holdsutotte masat. Kiegyenesedett, kis bizonytalan féllépést tett hátra
felé, de a_z ablakmélyedés átölelte, mint egy izmos kar. 

, - Es most eljött, amint. évekkel ezelőtt megígérte. Egészen ilyennek 
k~pzeltem el. Ilyen szépnek, ilyen szomorúnak . . . Ilyen magánosan sze
genynek. 

- Ne'." vagyok szegény. Ne sajnáljon! Én erős vagyok ... 
- 4-krt nem szeretnek, az nem lehet erős. Csak a szeretet ad erőt. 
- En mégis erős vagyok ! 



- Mert tudja, hogy szeretei;i .. , , , . , 
_Kell is, hogy szeressen . .. en JO vagyok magahoz, merten sa1nalom 

magát ... Kisfiú ! · . 
_ Igaza van, kisfiú vagyok és eltévedtem. Fogia meg a kezem és 

vezessen ki ebből az útvesztőből. . 
Anna az ablakmélyedésbe húzódott s a falhoz tapadt, mmtha belőle 

nőne ki. András most kissé elfordította fejét. Arcát bevilágította a telihold. 
Szeméből rajongás sngárzott. Szája felnyílt és szomjasan nyúlt előre az 
arcából mint egy lázas gyermeké. 

_'Megkavarta a bor vagy megejtette a hold 1 ... - gondolta Anna 
és ujjainak gyengéd bilincsébŐl szelíden kiszabadította csuklóját és meg
simogatta András homlokát. , . , „ „ . 

_ Bandika ... - mondta halkan es ma1dnem gugyogve. -: Aludm 
megyünk. Holnap szerda van és Bandikának sokat kell dolgo.zm. 

András megfogta Anna mindkét karját, egy \lond?latnyit magafe!é 
vonta aztán a holdnak fordította és hosszan, neman nezte, mintha gyo
nyörl~ödnék benne. . . · 

_ Tudom, hogy értem jött ... Abban a rnllanatba,n tudtam, milrnr ma 
este megjelent a.z ebédlőajtó keretében: Egy pillanatig a~va is marad.t,,hogy 
tudjam ... hogy egészen biztosan tudja~, hogy a kép lepett,b~ az aiton. . 

_ Bandika ... késő van ... aludm kell ... - megprobalta lnvonm 
karját kezéből, de András ujjai n;ost '?,ár határozo~tan tapa.~tak íz.maira, 
mint egy erős, !angy~s kapocs. Also kariat !;!emelte es a szekfuket, mmt egy 
piros-fehér illatos kis buzogányt, arca ele tartotta. 

- A ruhát is azért csináltatta ... Tudom ... 
A ruha ! ... - gondolta Anna. - Erre a tetemrehívásra nem számí

tott .. , Mért is szaba.tta ki 1 ... Isten lá~ja lelkét, nem kacérságból ... 
Csak mert éppen megvolt az anyag ... Es most a ruha, ahelyett, hogy 
öltöztetné, lemezteleníti, egészen a lelkéig. 

András Anna arcára hajolt, az asszony a bőrén érezte leheletének 
melegét. Már csak súgta a szavakat : . . 

_ Tudom, a ruhát is azért csináltattad, hogy fehsmeIJelek ... 
_ Tegezel 1 ... - kérdezte riadtan, anélkül, hogy észrevette volna, 

hogy ő is visszategezte. 
- Tegezlek ! , . , , . . 
_ Hogy mered 1 ... -; el akarta taszitani n;ag~tol, ~e az .izm~i eler

nyedtek, mintha a ruha !agy selyme vasmarokka valtoznek ra3ta es most 
ez a fekete marok minden ellenállását összemorzsol]a. 

- Mert tegezve könyörögtem feléd a µehéz éjszakákon, hogy gyere 
már ... és, hogy most megjöttél, tegezve örülök ne~ed. Ez,ért m,~~em. , 

- Engedj ... én halott vagyok - lehelte es a szive tapn mazsás 
nyomást érzett, mintha a nagy vörös rózsa súlyos kilókkal gyarapodott 
volna ... - Úgy sem ébredek fel . . . , .. , 

- Akkor én is ... meghalok ... veled ... - sugta a fulébe és bar-
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aonyos bőrét végigszántva, ajkával a szája felé közeledett. Mikor elérte 
rátapadt, rnint az éhes csecsemő az anyja langyos mellére. 

1 

. fnna m,,é!\ .. ~g~ utol~ó k'.sérletet tett, hogy i;iegszabaduljon András 
karian,ak gyuru1ebol. Ha~ralepett, ,de a fal, ,Andras cinkosa, megtámasz· 
totta es nem engedte tovabb. K1huzta magat, de a teste erőtlenné vált 
és az eleven, izmos gyűrű szorosabbra fogta. Megfeszítette vállát de cs~k 
e1:ót}en1 P11;ha. ~űst érzett a bőre sJatti mint~a elvesztette volna' a csont
vazat. Feje h~trahanyatlott. A sarokfal hideg marka megtámasztotta 
~oponyá]át, rnmt az orvos s~éke, i;iűtét előtt, a félájult beteg fejét : se 
Jo,bbra, se balra nem tudta mar forditam. Egyetlen fegyverét, a két virág
bol álló szerény csokrot, ösztönös mozdulat·tal arcáig emelte. Orra megtelt a 
szekfű tiszta illatával és ez a szag aztán elöntötte az egész bensejét. A két 
szekfű a földre hullt, karja lehanyatlott és az ujjai ernyedten merültek el a 
sűrű, fekete levegőben, mint a luldoklóé, ki a hullámokkal való egyenlőtlen 
harcot feladta. Karja elzsibbadt, agyműködése megállt. Minden izom·· 
er?je szájába szállt, csak az ajka élt : erős, vonagló mozdulatokat tett 
mmt egy riadt kis állat, amely fogságba jutott. ' 

, Talán órákig, talán csak rövid pillanatokig tartott ez a furcsa bénulás. 
Reszletekben olvadt l_e róla, mJ.nt a fagyottról, a jég merev páncélja. Először 
gondolatait ny~rte vissza : olyan volt a csókja íze, mint álmában a fiáé. 
Egy máso~pe~c1g ~gész?? átadta .:na.gát ennek az érzésnek: Szemét lohúnyta 
és lassan uiraeled.o k~T)aval beleolelt a fekete.csendbe, mmt régen, ha éber· 
álmaiban halott fia latogatta meg. Csak most a párna helyett András vállát, 
fonta át. Jl!!iko~ ráesz?'élt a v~ló hely~etre, már késő volt : úgy járt, mint a 
gyerme~raJo,ngo f~lnott, ln hITtelen es meggondolatlan lendülettel hajolt 
le az elotte acsorgo gyermekhez, de beleszédült a lendületbe és már csak a 
karjai közt tért magához : de ezek a karok most férfimódra ölelték át. 

Óvatosan bontakozott ki az öleléséből, amint az újabb támadástól 
tartó állatszelidítő hátrál kifelé az oroszlán ketrecéből. András hold
sütötte arcába nézett : boldog, áhnos pubiarc tekintett vissza rá. András 
n;ost nem áll~a Anna szemét, tejét lehajtotta és puhán a nyakahajlásába 
furta homlokat. 

- Csak ;ien.1 .ész;evenni a~i. tört,ént ! - gondolta és úgy tett, mint 
!'z okos ,nevelo, aki _elott a gond]alTa bizott gyermek felelőtlenül beszajkolt 
illetlensegeket beszelt. - Csak elengedm a ful mellett, akkor t.alán ö maga 
sem veszi észre, hogy mit n1ondott? ... 

- Bandi! ... - sz6lt rá erélyesen. - Aludni megyünk ! . . . Jó
éjszakát ... 

7. 
, Anna sötétben .tette meg az utat a szobájáig. A szája égett, mint egy 

belaza~odott seb. Mik?~ ?ecsuk:a maga ntán az ajtót, lassan ajkához emelto 
tenyeret, mn1t aki a reJet v1gyazatlanul a mestergerendába ütötte és meg
nézte, nem véres-e? 

--~ 
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A ruháit gyorsan lehajigálta magáról és bebújt az ágyba. A túlnyílt 
rózsa édes fonnyadó szagával pillanatok alatt megtöltötte a mo~dulatlan 
1 g 't K'iugrott az ágyból a virágot letépte az öltözékről és kidobta az 
eve o . ' d l 1 h' · · d ablakon. Mióta az eszét tudta, nem fek~dt le m~s at an~ ; ;u ai~ min, en 

alkalommal vállfára akasztotta. Ma fele] e sem nezett a ~doszoban~k ~s a 
holmiját szanaszét hajigálta. Az új selyemru~a a padlon hevert es ugy 
terült el az ágya előtt, mmt egy nagy fekete tocsa. . 

Világéletében rendet tartott maga körül é~ ör:n'agában is, pontosan 
elskatulyázva a megtörtént események b~nyoma~ait .. Most azonban nagy 
összevisszaság vette körül kívülr61, belulrol. Amdni szeretett _volna, de 

· ött álom a szemére. A gondolatok körülzsongták agyát, mmt méhek 
nem J . , , k · t 'l h f"] az asztalra hullt cukorport. Fe1er_e huzta a_.ta a~o , „reme ve,, ogy a ;i; 
Jedt csönd elzsibbasztja. De a rendszertelenul ~ermg? benyomaso!' ~ nrn~o 
percekkel egyre virgoncabban röpködtek agyaban, ugy, hogy v~gul r;iar 
tudatosan ült be gondolatai közé, mmt ahogyan a rendszereto kislany 
kuporodik le játék után sz~tszórt ~próságai közé, hogy mire a mama meg-
jön, rendet teremtsen a kis szobaban. . ·' .. , 

Hanyatt feküdt és nyitott szennnel gondolko~ott. ~keppe'.', t~rtei;t 
is1.,. ő nem tehet semmiről, mert amint a gya;i~tlan eJszaka:.Jaro~elot 
a sikátoron leütik, úgy csókolta le őt András a labarol az ablak s,zogleteben. 
Úgy járt vele, mint aki túl barátságosan foglalkozott ~ vendegkutyussal 
és végül is a kiskutya, egy óvatl~i; p1lla";atbai;, az arcaba_ ny~lt. . 

Igaza van Sándornak : ez a f1u nen: epesz;i- ! ~z »~ny~a-vere<( eg~~n1-
ségét még alkohollal borsozta fel az apai örök_seg. Tiszt~r'.' ;~egbete!\ tunet 
nála ez a giccses kép-mese is! Beteg;sre hizo:,t fan,táziá]~val, m,mt egy 
kerge fotografus, az otthoni kép vo~asa1t, az o ~rc?'ra ~asolta es n:i-~rt 
türelniesen hallgatta végig képzelödéseit, mar azt, hiszi: tel1esen s;abadpra 
engedheti vele szemben - az. állít6la!)OS, magany~ban k:tenyesz,tett -
bolondériáit. Holnap lesz a nap]a, hogy mtezkedik Sandornal Andras haz~
szállítása iránt . . . Majd valahogyan, ügyesen megfogalniazza mondani
valóját. Ért ő már ehhez ! Addig ?eszél és ~~yan fo'.~ában Sándornak, 
hogy a végén Sándor megesküszik ra, h_ogy saiat ma\\_atol er~dt, a ter;", 

Nagyjából rendbejött önmagával: kiter~getJe lellmsmeretet es a, vegen 
már nem talált rajta erkölcsi heget. A kimerultseg elzsib~as~totta,,me'.yeket 
Jélekzett és a közelgő álmot várta. Ekkor a.zo~ban U] hol e~z~be Jutott 
valami: ő is átölelte Andrást! ... Ezzel az ölelessel a cmkosava valt ! 

Mint a tettest, ki rájött, hogy egy nyomot mégsem tüntetett el maga 
után, nyugtalansá~ ?ntötte el: A szája k!szára~t, és a szíve hevesen do-
bogott. Megőrült o is 1 ... Hideg futott at a hatan. . , 

A kis Tóthné siránkozó hangját hallotta : "Az izgalmak a szivem 
kezdték ki. Ha csak rágondolok valami kellemetlenségre, n;iár úgy dobo~, 
mintha kilométereket futottam volna. Ilyenkor vizesruhat rakok rá es 
úgy alszom el.« Kilépett az ágyból és a fürdőszobában benedvesített egy 
törülközőt. A szívére tette. 
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Odakint a kert már ébredt. Előbb egyetlen koránkelő madár kezdte el 
hajnali miatyánl<ját, de a feléig sem ért, már a többi is vele imádkozott. 
Az elsötétítő papiros repedésein derengő fény szűrődött a szobába. A ben
cések tornyában az óra négyet vert. Szívdobogása lassan alábbhagyott. 

- A kis Tóthnénak igaza van ! - gondolta. 
A háztartási teendők semleges kérdéséhez menekült : úgy terítette a 

befőzés cu1corgondjait, a szappanbeszerzés nehézségeit és a tüzelő házhoz
szállításának problémáját az elniúlt órák emlékére, amint a gyáva szolgáló 
dobja a tintával leöntött asztaha a kezeügyébe akadó asztalt~rítőt. Azon
ban a hevenyén fölitatott tinta kék foltja lassan átütött a takarón: hogy 
történt? ... 

Érezte, hogy előbbi számvetése hamis. Úgy könyvelt, mint a csaló 
pénztáros, ki főnöke előtt - saját lelkiismerete előtt - időt akar nyerni. 
Világéletében a gyengék szószólójának és a rászorulók védőjének kürtölték 
ki és most mégis, habár csak önmaga előtt, a nála jóval gyengébb András 
gyerekre tolná a felelősség minden súlyát? ... Mi is történt tulajdonkép
pen 1 - faggatta önmagát, mint a kíváncsi bíró a vádlottat. - Történt 
bűncseleh;rnény egyáltalán, vagy csak a túlfeszített hajnali órák homályos 
üvegén át látta merényletnek András - ugyan kissé meggondolatlan, de 
mégis őszinte - közeledését1 . .. Ha történt bűncselekmény, úgy ő is 
felelős érte, mert rnagáraöltötte András álomasszonyának jelniezét. ll'liért 
is tette1 ... Mikor elhatározta, hogy kiszabatja a már meglévő anyagból a 
kép viselte mintára a ruhát, úgy gondolta, esak azért rendelte ilyenre a 
szabónőnél, mert a minta - András részletes elbeszélése szerint - meg
nyerte tetszését. Vaj.ion csak ez volt az oka 1 ... Vagy tudat alatt kedves
kedni akart a hazulról elszakadt fiúnak, - akinek az otthon egyetlen meleg 
pontját a kép jelentette - éppen azzal a toalettel, amelyet a felvidéki 
asszony hordott modell-ülései idején! ... 

András nem lelte helyét itt, ebben a világban, ahol két lábbal kell a 
földön állni. Meg-meginogott alatta a talaj : ezért teremtett magának egy 
másik világot, benépesítve képzel6erej ének alakjaival. Ez az álomtarto- . 
mány ott épült lel András szívében. Eleven ember még nem lépte át 
határát. Vajjon nem útlevélnek szánta - egy tudatalatti parancsra -
ezt a ruhát1 ... Ha pedig így volt, akkor nem történt bűncselekmény: 
András csak külön világa szabályai szerint üdvözölte őt, aki megérkezett .. , 
Igen, tisztán látja már a dolgokat : talpra akarta állítani ezt a szédülős 
fiút. Itt, ezen a földön kell élnie, ahol született ! De hogy ezt a tervét 
keresztülvihesse, érte kellett mennie, utána kellett utaznia és éppen ezért : 
küldetésének külső jeleként viselte a fekete útlevélruhát, szívetáján a nagy 
vörös-rózsa pecséttel ... 

Ha ép lenne lelkileg, mint a többi korabeli, kik százas tempóval 
motoron rohannak végzetük felé és nevetve veszik a hajmeresztő akadályo
kat, ügyet sem vetett volna rá. De András csak támolyog a rohanók között, 
a biztosan futók ide-oda lökdösik. A tülekedők falhoz szorítják és tapoga-



tózása során minduntalan nekimegy valaminek, mint a rövjdlátó, ki 
otthon felejtette szemüvegét. Ezért állt _meg, mellette!... J;Ia, olyan 
le ne mint a többi kisportolt, önt'elt mai legeny, alnk az elso elesebb 
k:ny~.rban 1nagukbiztosan ka.pják el a kéznél le"."ő assz?nyd~rekat, _a;cul~ 

erte volna. De András csak álmodott valamit, aztan rmkor lnlepett 
álmaiból, megszédült. EzéTt kapaszkod~tt a na,gy,. őszinte ölelésével 
őbelé ... Lelketlenség lett volna goromban eltasz1tan1 •. :; , , , 

Azt inondta, hogy szeretí. Kell is, hogy s~eresse : ~ ]O hozz~ ~s s~gi
teni akar rajta. 0 veszi magának ~z~ a fara~sa~ot, amit a~ anyja mkabb 
másra é~ másokra pazaTolt és megk1sereli a het~<ozn~pok P?r:aval betemetv.1 
András lelkében azt az ünnepi használa:tra krnlalntott vilagot ' .. mert .ha 
megszállja valami, vagy magával ragadja egy h~ngnla~, arca. unneplob? 
öltözik és a mondatszerkesztése is vasárnapok pathoszat lebeh .. }nd1.a o 
jól, hogy András szíve és.esze fur,csán,egyb_eh.angolt m?tor. HaJo,oer~Je a 
szeretet, amelyet eddigi elete soran nelku'.ozott. M~ghgY.elte m~r to~b
ször is_ ha láthatóan egyedül érezte mag~t - magabasuppedt e~ egyeb
ként gyorsanváltó esze leállt és a gondolatai megbénultak. De,ha„ilyen!wr 
ránevetett vaay kedveskedve szólította meg, - amin~ az ok ~elkul ~lkam·· 
picsorodott kisf\úval az anyja teszi - szíve felfült, tekmtete VISszacs1llogta 
az agyában újból megindult vídámab~ gondolats?rokat ~s pilla~at?k?n 
belül ismét a régi Bandi bújt ~lő a korabbi fekete 1el"'.;zb?l. .T".dia o 101, 
hogy András ragaszkodik hozza, de csak akkor lesz bel?'.e epkezlab err;ber, 
ha a hasadás a lelkén egybeforr. A magateremtette vilagot elfelejt! ~s .. az 
ilyen ünneplőruhába cicomázott mondat helyett : »mert te~ezve konyorog
tem feléd a nehéz éjszakákon, hogy gyc~e m.ár.: .<( ~gy~z~ruen azt,m?nd)a: 
»Anna néni, maga olyan j? h?zzám, min~ egy 1gaz1 kics~-mama es en up;y: 
szeretem magát, mintha mindig a maga fia lettem volna es most Anna neru 
drága, adjon egy karéj zsíros kenyeret, mert me?éheztem ... « , . , 

Most hogy a boldsütötte ablaksarokban elsugott mondatot u1bol fel
idézte és 'a sz~vak halk dallama is visszacsengett emlékeiben, a vallomás 
forróságát érezte a szavak mögött. Előfordult már h~s~nló ~set, ol~raso~t 
már ő maga is róla, - Tegényekben - hogy a nyaralo ~latalur a nala ~1z 
évvel idősebb német-kisasszonyba belészeretett. De o nem német-kis
asszony és különben i~, kereken ~izenö_t é;'vel idő~e!'b ~drá~ná1. · · . Ha 
ez igaz lenne, úgy az o szerepe ma-r l,e is ]art .. Seg~tokezet, ,~nel~ul, hogy 
András egyáltalán valaha is megtudna, hogy kmyujtotta !eleje, v:issza kell 
húzza és Andrásnak - saját érdekében! - mégis el kell hagym a házat. 
Ha az a csók nem az örörr1 - bár szokatlan - kitörése, hanem a vallomás 
pecsétje volt és nem az anyap6tl6t üdvözölte vele, hanem az asszony ajkát 
kereste száján, akkor Andrásnak vi~sza ,kel~ menn1e P~stre., , , 

Odakint az utcán már korán kelok lepteit hallotta es a varoson tulrol, 
mint egy éles, ezüst ív, idáig ért a háromne~yedötös munkásvonat .füttye~' 

- Most már végkép nem tudok elaludm ... - gondolta, de ~hg ért a 
monda.t végére, zsibbadásszerű kimerültség markolta meg agyat. Gon-
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dolatai, mint a, hirtelen lefékezett kocsi kerekei, egycsapásra leálltak és, 
mint aki sötétben gödörbe lépett, egyik pillanatról a másikra, mély álomba 
zuhant. 

s. 

Mikor András reggel benyitott a gyógyszertárba, Sulyok Sándort már 
ott találta a pult előtt. A gyógyszerész frissen borotváltan mosolygott. 
Nyoma sem látszott rajta az éjRzakának. 

- Egészen kellemes volt a tegnap este. Különösen azután, bogy ma
gunk maradtunk. Nem szeretem én ezeket a vidéki embereket - lónyi~ 
totta a római-kettes ajtaját. - Sápa.dt vagy, fiatalúr! Persze, nem szokta 
a cigány a szántást! ... Na várjál csak, n1eggyógyíta]ak én azonnal -
öntött a két nagyobb pohárba. - Ez így szokás: ha hajnalig folyt a sár·· 
galé, reggel egy nagy kupica pálinka és minden rcndbejön. Nincs a.ppélláta, 
tessék kiinni ! Úgy ... Egészségedre ! ... Ma újból szerda van, bírnunk 
kell az iran1ot . . . Estére megkérjük Anna-nénédet, csináljon valami jó 
paprikás zaltot. A sörről majd mi ketten 'gondoskodunk. Lumpolás után 
sör dukál ! Meglátod, inilyen pon1pásan alszunk utána ... ~ majdnem 
becé;.;ő szeretettel simogatta n1eg András arcát. ~ Látom, ne1n értesz te 
ehhez. Bezzeg értettük mi az apáddal! Minden héten akad e legalább egy 
Jakab-nap. Jakab-napnak neveztük a tökéletes durchmarscbot. Reggelig 
tartott. Az volt az idő, fiam! Th1a csak vegetál n,z ember. 

Az ég beborult .. Nagy, lomha felhők úsztak a völgy fe!6. A hegyek 
táján m:ir esett is. 

Aadráa, mióta lenyelte a pálinkát, egyre bátrabban pislogott a lakás 
ajtaján1. 

Amikor felébredt, a feje zúgott és álmos volt még erősen, d~ amint 
a hajnal eszébe jutott, fáradtsága elrepült és kellemes zsibongás telepedett 
idegrendszerére. »Anna<1 - súgf1a inaga elé, mint egy rövid fohászt és egy 
rnásodpercre lehányta szemét, hogy újból úgy lássa az asszonyt, an1int 
utoljára látta a vaskos falnak szédülten, a csók után: szeme nagyra nyílt és 
csodálko;;;ással vegyes kíváncsis{1ggal nézett vissza rái de a szája~ emlé
kezett rá - boldogan mosolygott és két erős karja átölelte. A hold bera
gyogta 1na.g.-1_.s homlokát) haja leo1nlott és mint egy sötét, dús vízesés öntötte 
el a ruhából félig kibújt gömbölyű vállát. Akkor az arcát nyakahajlásába 
te1nctte és ~ tisztán emlékezett rá -- azt gondolta: most, niost kellene 
el1_1ludni és tovább álmodni ezt a gyönyöt'Ű áln1oti mert ez csak álo1n lehet ... 
Bőrének minden illatsze~től mentes szagn. megcsapta orrát. A frissen szán
tott földnek van tava.sr,1 zápor után ilyen. n1ély, semmihez nem hasonlít
hL1tÓ illn ta. Amint belchelte, az egész benseje megtelt ezzel a hűvös, egész
séges földszaggal és, amikor felébredt, még mindig az orrában érezte. lVIíg 
öltözött, kissé szorongva gondolt az első találkozásra. Tartott tőle, de egy
ben kívánta is, hogy itt legyen a pillanat, mikor újból Anna elé állhat. Ez a 
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kettős érzés feszültséggel töltötte fel és a gyomra táján fínom nyomást 
érzett. Azonban mióta Sulyok foly,ékony reggeli gyógyszerét bevette, a 
kortynyi szesz_: amint a restaurátor vattája_ leszedi a fes~~ényról az 1~ö
közben rárakódott idegen anyagot - lemosta idegrendszererol a szoronga~t. 
Egyre az ajtó felé kémlelt, hátha megjelenik már a küszöbön és.egy pil
lantással, vagy egy előre ki nem számítható iellel tué).tára ad)a, hogy 
emlékszik és biztosítja, hogy álmokkal szépített életében a mai haJnal, 
ez egyszer, valóság volt. . Könnyű léptekkel forgolódott a tégelyek között; a recepttel Jelent-
kezőket túláradó kedvességgel szolgálta ki. A szíve, mint egy pohár, cs~r
dultig telt édes mézzel és legszívesebben n:nndenkmek adott volna belole 

egy kanállal. Láz s hullámok öntötték el pillanatonként a bensejét és e hullá-· 
n•ok forró fogalom-habokat sodortak" öntu~atának partjai .'.elé. Papír
szeletet vett elő. Kúsza, nyugtalan betűkkel irni kezdett : »Miota _az. es~e
met tudom, Te voltál az egyetlen igaz álom és megmaradsz m1ndorokkon 

örökké. An1en ! « 
- Mit irkálsz ! - kérdezte Sulyok és a hátamögé állt. 
- Valami eszembejutott ... El kell intézni ... Feledékeny va~yok 

az utóbbi időben azért írom fel ... - dt dogta és a hajatövéig elpnult. 
- Na látod,' már visszanyerted a színed. Regg~l sápadt voltá~, mmt a 

fal. Ne búsulj, estére jól besörözünk és alszunlc ,utana, mii;t„a,teJ. 
Annus bár szerda volt, nem foglalta el helyet a pénztarulesbeu. Két

szer is végigfutott az utcán, másodszor Icu kísérte és nagyban tárgyaltak. 
Amint az ablakon át András megfigyelte, Annus rossz színben volt és 
kapkodó mozdulatai idegességről beszéltek. 

- Annus ma, nem jön i - kérdezte András. 
- A't mondta az anyja, hogy nem érzi jól magát. Úgy látom, főznek 

valamit. Engem, tudod, már csak a kész elé állítanak . . . Ez az Anna 
metódusa ... - legyintett. - Már nem érdekel. Megszoktam. 

András a papírszeletet összehajlította és zsebébe csúsztatta. Most, 
ebben a pillanatban, lelkiismeretfurdalást érzett Sulyokkal szemben, 

mintha meglopta volna. . „ „ , 
- De hiszen ő maga mondta, hogy nmcs kozuk egymashoz és, hogy 

csak Annus kedvéért maradtak a közös tető alatt ... - altatgatta _az 
ébredő önvádat. -Anna és Sulyok, a világ előtt ugyan társak életük boltjá
ban, de a valóságban mindketten külön számlán könyvelnek. A tegnap 
este csak az Anna könyveiben szerepel ! 

Anna háromnegyednyolckor kelt fel. Dacára, hogy nem aludt több_et 
három óránál, jó h~ngulatban ~bredt. A kád~an n;ég du_do;ász~tt 18. 

A fürdővizet forrón szerette, elnyult benne, szemet lehunyta es ugy e~~z~e; 
nagy, partja nem látható tó közepén lebeg. It~, ebben a nagy e~yedullet· 
ben, a forró víz idegzsongító ölében, .a gondolatai szabadabba;i ~zarnyal~ak, , 

- Milyen képet fog vágm a kis-öreg a reggeli viszontlatas elso pilla· · 
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i;atábbanb1át- ,tt~lá'.gaUa 1h~ny1t sze~~be'.: - A hold már rég aludni tért 
es a or on o goze is e paro gott ieJe al. A nappali' ózan fe'nye'b u'i·b ') 

"ttk'f'.l k 'k · · en oa ~agyran? . is ~u ~e ~nt ~zi maid, aln laposakat pislog és közben, titok-

f 
a
1
r:-, "al Annend1 ':onasa1t es1, ogy VaJJOn haragszik-e rá? ... _a forró tó túlsó 

e ero ras arca lassan felmerült. Olyannak látta mint ah · l' b' ' , 'b , 11 ") b ' a1na i UCSU· 
zas pe~cet e~·~:~:Z<; e~u \ ol~olJr mosollyal nézett rá, mint a hívő, ki 
:e~gyon;. ti a 

1
esba me ha e e ettől a gyónástól megkönnyebbült. 

ges~:n , iz ~s vo .~ .. en?e, o.gy egyébl~ént messzenéző tekintete akkor 
csak ot latta es az orom ugy csillogott raita mint az irányát veszt tt h ·' 
, b k 'b ")" , ' " e aio ar„ ~? osa:a ai: u o t:ngeresz szeme ragyog fel, ha a lassan oszló köd 
mogott szarazfoldet pillant meg . . . Dehogyis haragszik rá ! 

A kulcsrazárt fürdőszoba ajtaját megnyitották. 
. - Soká i;iaradsz még, anyus! - kiabálta kívülről a lánya. - Már 

én is szeretnem rendbetenn1 magam. 
- Azonnal jöhetsz. 
~nus, ne'." vá_laszolt. Gyors, keményen kopogó léptekkel vágott át 

az eloszoban es zaiosan csukta be magaután a külső ajtót. 
Anna hűvös türebnetlenséget érzett Annus hangjában. 
Kilépett a kádból és gyorsan öltözni kezdett. Haját csavarta éppen 

fel, milrnr Annus újból rázörgetett. 
- Lehet már1 - kérdezte. 

. - Lehet ... - felelte és beengedte. - Hová rohansz! Negy d
lnlenc, rrmlt még csak és különben is, féltíz előtt még sohasem ültél b: a 
pénztarba. 
. - Nem rohanok sehová - felelte és megnyitotta a melegvíz csap-

' Ját. - Csak én már régen kialudtam magam. 
, Ani;ának úgy tűn~ fel, mintha Annus az »én« szót különösen kihang

sulyozna. Gépiesen valaszolt : 
-:- Mi még fennmaradtunk apáddal. Tudod, ha hangulatba jön, nem 

fekszik le konnyen. 
. - Hánykor feküdtél le, anyus! - kérdezte Annus anélkül hog 

felpillantott volna. ' y 
. - Én! ... Mikor az apád aludni ment, félkettő lehetett - válaszolta 

kitérőn. Még mellékesen hozzáfűzte : - Nem tudom, méi:t rohantál el az 
~e! .. 

- Mért rohantam el! . . . Mert semmi kedvem sincs a Bandikátok 
nagykép~t né~ni még műsoron. kívül is ! Elég nekem belőle annyi, amit 
az ~tkezeseknel kapok .. '. - hirtelen felegyenesedett és hideg, kék tekin
tete".~) pont?san az ani:ia szemébe nézett. - Mondd, anyus, meddig 
akaqatok meg itt tartam! 

- Furcsa vagy! ... Tudod jól, nem tőlem függ. És különben is 
apádnak nagy _segít~ég~t jelent. Azonkívül megígérte az öreg Bartbá'. 
na_k, hogy Bandi egy ideig nála marad. Nem értem, mi kivetni valót találsz 
raita ! 
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E " k' em állhatom - szája a hirtelen jött indulattól - ~gyszeruen 1 n · · · 
durcásan felduzzadt. - Gyűlölöm ! 

Anna már nevetett. Megölelte Annust. . . 
- Gyűlölöd 1 . . . Micsoda nagy szavak, kislmm'. . , „ 
Annus, mint a terhet, lefejtette magáról az any3a karpt. SzaJa a 

méregtől most már sí.rásra görbl\lt. , k" 1 k 1 
Út '! h , ked 3'obban tetszik 1 - mondta es onnye' e a - a om, a igy ne · · 

szemében kirohant a fürdőszobából. . , 1 k A 
A , 11 dt 'u"rdo"szoba közepén. Kmezett az ab a on. z nna a va mara a 1 ~ , 1 ld l' 

üvegre nagl:', kövér esőcsepp~k estek. B,al!<1arfj~.ed,nj;'edta~~~~~~:g~~ 
0 ér~e~~ 

hoz és mióta Annus lefe)tette magaro , ?"J J _nas 
benne.' Ez a hideg hullám a karján át a szívéig ért.. l . . h l 

- Milyen furcsa az élet ... - gondolta. - Egyik gyeri:'r{ szompll ~t a 
szeretet ut.án a másik nyakig fürödhetne benne, de e 1egy me e .e, 
anélkül, hogy' kortyot is kérne belőle. . , 

Annus most már egészen csendesen nyitotta ra az ajtót. Az orrán 
meglátszott, sírt egy verset. 

Anna megfogta a csuklóját. , , i 
- Annus - kezdte. - Szeretsz te engem egyalt,alan · 
- Hát persze ... - felelte és mereven maga e;e p;sl~go~t. ~ 
- Tudod kis Annus - mondta Anna nagyon melyrol_Jovo h~n?1~n-. ' , , ' , k h a ayeTmeke eltol] a magato · · · · milyen rettenetes erzes az egy .anyana ' a o T . t t · ~ eltoltál 

Nem kívánom, hogy valaha is n1egt~d~. . . le ö;~::znde:~!n i a fürdó
engem. Csak ezt akartam .1nondani n:ieg < . , _._ , · t, 
köpenyt és kilépett az előszobába. Egy , piv~n:ti meg ot~ó al~o~~u~;t~ 
előtt, hátha Annus utánaszól, vagy utana ep · , e az aJ . . -
lanul takarta el a fürdőszobát. Annus odabent mar nagy za]pl megnyi-

totta a vízcsapot. , · 't · t A ust 
A füTdőszobajelenet 6ta féltíz. tájban latta !Sme viszon nn · 

Icával jött. , : k t k 'll't 
- Anna-néni kérem - lelkendeztc Ica - megis meg ap u.

1 
aAnvi a 

, , ' M t t , tt 'rr'rni hogyha s1keru , nus 
egy honapra Fouyodou . . . eg e sze 1

0° ' . 'p k két hét 
v~lünk jöhet. Mama és én már holnap utazunk .is. ~apa csa 
mulva jöhet utánunk. Anna néni, Annust 1.s v1sszu~ n1agunkkal. 

- Nem tudom fiain mit szól hozzá az édesapja~ 
- An us nao- ~on k~rlek, csináld ki a papánál, hogY: elmehess~k ,-
dt A.ny ' , „) h g'a'bo'l bár kérés formá3'ában ter3esztette lnvan-mon a nus es a an J , . , 

ságát elő, majdnem a rendelkezés határozottsaga cs.engett; A i el-
- Mi ütött ebbe a lányba 1 - kérdezte Anna on;nag.at. --; "v is 

. f"l' · tha éppen en fnognek tole. -kedése kimért és a hang]a meg o enyes, min °J 1 b 
Annushoz fordult. - Holnapra, ha· apád bele is egyezik a 0 og a, nem 

készíthetlek el. e k, p r ban 
- Erre gondoltunk mi is - vágott közbe Ica.---; su as a, i :zo~ 

1 megígérte, hogy pénteken, vagy szombaton reggel utanunk hozna ocsiva . 

...... --------------------------·-··--

Ma délutánra már meg is szerzi a kiránduláshoz szükséges benzint. Anna 
néni, tessék beszélni Sándor bácsival ... 

- Azonkívül légy szíves, anyus, mondd meg a papának, hogy ma 
délelőtt nem tudok beülni a pénztárba. Fáj a fejem és különben is Icáék
nak segítek a csomagolásnál. Most már nincs egyedül: a fiata!Űr majcl 
kezeli a kasszát. . . Cs6kolom - mondta még foghegyről, aztán karon
fogta barátnőjét és megindult vele kifelé. 

Anna fülében még ott csengett Annus hangjának szokatlan lejtése 
mikor újból eszébejutott a fürdőszobai beszélgetés. A jelentőségteljese~ 
kihangsúlyozott mondatra gondolt : »én már rég kialudtam magam .. "' 
E mondat végén, úgy vélte, a gúnyosan kihangsúlyozott »fiatalúr<( jelen
tette a pontot. Talán megébredt hajnalban, a zajra, mikor ő András után 
bezárta a folyosó ajtaját 1 Annus ablaka a kertre néz. Ha valóban meg
ébredt, láthatta is Bandit, amikor hazafelé tartott a kerten át. 

- Lehet, hogy innen fúj a szél!! - gondolta Anna. - Féltékeny 
Andrásra ! . . . Neki nem kell a szeretet, az anyai ölelés terhére esik de 
ha szülei szívvel fordulnak mások gyermekei felé, önző bizalmatlansággal 
figyeli a dolgokat és olyan arccal jár-kel, mintha megrövidítették volna. 

Sulyok nyitott be. 
- Annus nem ébredt még fel 1 . . . Szerda van ! 
- Fölkelt már, de szépen kér, adj neki mára szabadságot. Nem érzi 

j61 magát . . . Később lesz még egy kérése hozzád. Majd ebédnél meg
beszéljük. 

- Örökké külön parlamentet játsztok . . . Ezen az egy napon igazán 
rendelkezésre állhatna a kisasszony - tette még hozzá a gyógyszerész és 
dörmögve csukta be magaután az ajtót. · 

Anna bekapcsolta a rádiót és a takarításhoz kezdett. A rádió halkan 
duruzsol~, mint a túlfűtött kályha, de néma maradt. 

- Ugy látszik, megint légó van valahol az országban - s6hajtotta. 
A készülék most megsz6lalt : 
- Légiriad6 Budapest, Budapest légiriadó ! ... 
A rövid mondat az utóbbi időben egyre gyakrabban hangzott fel a 

készülékből. Előbb megszakadt az adás, mintha egy láthatatlan marok 
t?rlrnnragadná a beszélőt, aztán hosszú, izgalmas csönd következett. Ez a 
?izonytalan némaság úgy takarta le a készüléket, mint mikor a kórházi 
agyon gyors mozdulattal leplet borítanak a váratlanul kiszenvedettre. Ké
s~b? ~ m~rok szorítása nehány másodpercre fölengedett és a megkínzott 
g.ege?ol, mint a tanácstalan panasz, fölsóhajtott a rövid mondat : »Légi
riado Buda~est! ... « A két szó, mint egy közelgő tragédia előhímöke, beko
pogtatott nunden lakásba és fagyos ujjaival megszorította a polgárok szívét. 
. Anna most a napsütötte tündéri városra gondolt. A kapkodva búcsúzó 

sietségével futott végig gondolatban az ismerős utcákon, fölidézte az épülete
ket, amelyekhez valaha köze volt, vagy amelyeket valaha megcsodált. 
Belesett a homályos lépcsőházakba, melyeknek pihenöin régen kifújta 
:Eg.!)•: A boldog iia 'tiikus 4 
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magát és, ahol most a sz~rénák vess~~j~vel k?rbácsolt lefaű.1ak6k a pincék 
felé tülekednek hevenyen egybehaJigalt, sulyos börönd]eikkel. A .nagy 
magasságban fehéren csillogó gépek úsznak a város felé mélt6ságteliesen, 
mint a végzet madarai. Bögyük tele csomaggal, melyeket a halál cso
magolt egybe és láthatatla17 írásával ráírta a címeket. A címzettek még a 
fülledt pincék nyirkos falaihoz tapadva tehetetlenül maguk elé mere~
nek, de a következő percben - ezen a megkínzott földön - talán. mar 
újb61 nő az árvák, özvegyek és a bénává nyomorítottak száma. Mmdez 
miért1 ... És mit tehetnek ellene a sz\lrke milliók1 A píncékbe vonulnak 
Pesten éppen úgy, mint Londonban, vagy a többi városban, melyet a 
csontoskezű postás felvett kézbesítőkönyvébe. N ehány gazember és néhány 
őrültek házába val6 fantaszta, markába kapja a szárat, közibe vág az 
emberiség szekerét húzó lovaknak és a - bölcsen_:_ cammogásm ~ovácsolt 
ódon batár útjavesztetten, hanyatt-homlok lefelé robog a sziklas mere
deken. Az Isten, az emberiség tört,énehnének e lázas perceiben, egy pilla
natra behúnyja szemét, mintha mondaná : »már megint nagyon okos
nak érzed magad, ember, hát lásd! ... « és mire újból föln~z, terem
tésének dicsősége - kinek odakölcsönözte saját arcát és kmek ben
sejébe belélehelte saját lefaét - az ember, ott fekszik félholtri; zúzva .a 
sors szekere alatt . . . Anná nem tudta megérteni, hogy az emberi agyvelo, 
amelybe a teremtés csodája elhelyezte az értelem lángját, egyik 6rában 
gy6gyszereket állít elő a szenvedők részére, föltalálja ~ rádiót'. igájába 
hajtja az elemeket és álland6 kapcsola.tban áll Teremtő3ével.' a~i a nagy 
»forr6-hideg« játékban a rádmm fészkéhez, az elektromosság titkahoz v::gy 
Semmelweis lelkéhez vezeti. Ugyanezen agyvelő a következő 6rában -3el
lemtelenül-a gonosznak kínálja fel szolgálatait és az Úrtól a.jándékba ka
pott képességeivel, az Úr ellen fordul, mert hiszen az ajándékozás pillana: 
tában az Isten parancs gyanánt kötötte ki : ne ölj!„. Olyan lenne az emberi 
lélek mint a kókler pohara, amelyből megrendelés szerint, egyszer fehér, 
más;zor fekete levet loccsant a nézők elé! ... Itt, az ő kis világában is 
veszélyesen errevall6k a jelek : Annus lefejti magáról az ölelését, de két 
perc mulva, mer.t az érdeke úgy kívá;ija, mégis csak hozzáford~l. Sán~or, 
részegen esküszik rá, hogy Annus miatt maradt meg a házassagban es a 
mártír h;,,,,is profiljával jár-kel az emberek között. Ezzel szemben a, :v,al6-
ság az, hogy ő: Ann,a, n;aradt meg házasságuk ".'egtorped6zott haJ~ian.~ 
gyermek érdekéb~n es S~n~ort c~ak az anya,~i ~iztonsag homokpadJa ~?
tötte meg, mert hiszen :rala~ es~t~n, minden or~a szállt voln~ vissza. Va~as 
esetén 1 ... Most már tisztan lati a : sok szükseg nem voltra ebben a haz
ban. Annus kiskorát61 önáll6. Problémáit önmaga oldja meg és csak olyan 
esetekben fordul hozzá, ha az apai fegyelem korlátain enyhítem kell. Sándor 
körül - mindazt, amit most Ö végez el - egy lelkiismeretes há~veze~őnó 
is megtenné. Csak a házvezetőnő részére még Sándornak kellene hzetn: .. · 
Furcsa poharak az ő körülötte lévő lelkek is: egy ügyes fogással ezekbol az 
edényekből is ki lehet csalni a fehér csöppek után a fekete kortyokat. 
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_Az előszobaajt6n má.r ,másodszor csöngettek. A lány, úgy látszik, 
nem halfot:a m~g. Anna kilepett a folyosóra. A sánta koldus jelentkezett a 
szerdai hllerekert. 

Visszafeléjövet gépiesen benézett a gy6gyszertár üvegajtaján ·Sándor a 
pénztárnál számolt. Tokáját leengedte és kemény álla meghŰzott arc
izmai alatt mdulatosan hullámzott. Ez az arc most gyűlölködéssel volt 
tele. Anna, mmtegy menekülésszerűen siklott át tekintetével András felé 

András e!n'. öreg nénikét szolgált ki. A néni panaszkodhatott neki: 
András nagy figyelemmel hallgatta. Tekintetéb61 őszinte együttérzés 
melege sugárzott. 

- Ennek a fiúnak a lelkén hasadás fut át, de a szíve az egész ! -
gondolta Anna. ' 

, Anna. kinézett, az e~őáztatta utcára. Az esőlé nagy tócsákban állt 
n;ar odakint. A dus erdokkel borított hegyekből hűvös szél fújt a vnros
k~ra. Anna meg?orzongott. Most úgy lépett be a gy6gyszertárba mint 
vandor a menedekhelyre. ' 
, . - Légiriad6 van Pesten, Bandi - ujságolta. - Most jelentette a 

radió. 
, - Megérden;ili ez a dög világ, hogy elpusztuljon - dörmögte Sulyok 
es az i;blaim,oz lepett. I~.d1lla~os,an doboilli kezdett az esőverte üvegen. 

Mi;idenutt csak a gyulolkodes és komiszság - gondolta Anna és a 
korábbi ~orzon!(ás újbó_l végigfutott a hátán. Most pontosan érezte, 
~agy a sz;ve fázik. Leglobb, lei:ne besötétíteni a szobát és visszabújni az 
agyba. Jo, puha dunyhat huzm magára és csendesen elaludni. 

- Hűvös vai;, Bandi - inondta és a szavai panasszal teltek meg. 
-- .Én nem fazom. Tegnap óta olyan jó meleg itt belül valami ben-

nem, mmth~ ~efűtöttek volna a szívembe - felelte halkan. 
4-una ranezett : nyo:ip.a sem volt már rajta a szorongásnak. Szeme a 

m~ga3ándék?zottak boldogságával nevetett és az arca örömben fürdött 
mmt, a karacsonyfa gyertyáival bevilágított gyermeké aki még hisz ~ 
csodakban. ' 

- ~lső e~te elr~ndelte, áhnodjam valami szépet odalent a kertész
házban es aztan meseliem el. Emlékszik még! 

- Emlékszem. 
. - Ezt álm?dtam - súgta és Anna nyitott tenyerébe tette az össze-

hajtogatott papirszeletet. 
Anna gépiesen összec,sukta ujjait. Sulyok visszafordult az ablakt61. 
- T~, Anna, van meg abb61 a multkori kolbászb611 
- Meg maradt egy kevés. , 
- Ak,kor vacsorára csinálhatnál egy kis j6 lecsót. 
--; Meg n~m i.s e?édelt - gondolta ingerülten Anna - és már a 

vacsorat tervezi. Mmd1g a hasán jár az esze ! 
- Megállapodtunk Bandival, hogy megkérünk rá. Igaz, fiatalúr? 
- Ha nem lenne túl terhes! 

4* 
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- Szóval egy kis jó lecsót rendeltek az urak ... Meglesz ! ... 
mondta megenyhülten és végigsimította András haját. - Meglesz, Ban
dika ... De most egyelőre még az ebéd után kell néznem. 

Milyen kiismerhetetlenek és érthetetlenek az emberi indulatok -· 
gondolta Anna, mikor a férje vacsora rendelésével kapcsolatos hirtelen fel
lobbant ingerültségét latolgatta. - Az a tény, hogy az ebéd még el sem 
készült, de Sándor már, ínyenc módjára) a vacsora ízét érzi a szájában, 
egyenesen felbosszantotta. Még szerencse, hogy ne1n vágott valami gorom
baságot a fejéhez. De mióta megtudta, hogy Sándor kívánsága tulajdon
képpen András óhajának tolmácsolása, egyenesen örömmel készül rá és 
gondolatban már kint jár a kertben és saját maga néz a leghúsosabb pap
rikák után. Mit jelent ez1 Az ő lelke is csak olyan lenne, mint a kókler 
pohara! ... 

Mit álmodhatott! - kérdezte önmagát és felbontotta a papír
szeletet. 

»Mióta az eszemet tudom, Te voltál az egyetlen igaz álo·1n és me,gmaradsz 
mindörökkön örökké. Amen ! « - olvasta. 

- Mégis megőrült! - állapította meg döbbenten. 
»Mindörökön örökké! ... « Ez már nem az eltévedt gyerek bizony

talan hangja, kinek a szomorú panaszkodásáxa, ő a gyern1ekbarát, felfi
gyelt és kinyujtotta feléje a kezét. Ez a hang már izmos és majdnem fér
fias. Tudatosan megállapít valamit: »Te voltál az egyetlen igaz álom ... « 
és a férfiak szótárából kiböngészett szavakkal ígér is egyben: »mindörökkön
örökké ! ... «Ebben a mondatban a vallomás forrósága ízzik ! 

Szeretetre szomjasan, szívében az egyedüllét hűvösen fujdogáló szelé
vel érkezett a boltíves házba, mint az olyan kisfiú, aki sokáig élt egy nagy 
nevelőintézet hideg falai között. 0 legalábbis úgy látta ... Megsajnálta, 
mert borzongott és betakargatta önzetlen gyermekszeretetének puha, fehér 
kendőjével. De valahol mégis valamilyen komoly hiba történt : András 
szíve ahelyett, hogy föhnelegedett volna, belázasodott. Belázasodott, 
tehát megbetegedett és így most már vissza kell mennie Pestre, gy6gyulni ! „. 
Még ma beszél Sándorral: majd Annus, András irányában táplált ellen
szenvére építi fel mondanivalóját. Sándor még leginkább a lánya szeszé
lyeivel kapcsolatban a legfogékonye.bb ... 

A terv súlya ráfeküdt szívére és az előbbi álmos fáradtság, mint egy 
furcsa injekció hűvös hatása, újból szétömlött az ereiben. Az ebédlő abla
k<ihoz állt. A városontúli hegyek vágásaiban tejfehér köd úszott lefelé a 
völgynek és ez a fínom, lebegő pára úgy hatott most, mint egy nagy, fehér 
zsebkendő, amellyel valaki - akit ugyan innen látni sem lehet - búcsút 
integet. 

A sarokban, az ablak alatt, most észrevette a két elhullatott szekfút. 
Lehajolt értük. A fehérnek eltörött a szára. Védekezésének utolsó szorítá
sával törhette el. Gépiesen az arcához emelte. Az orra megtelt a szekfű 
hajnalban érzett tiszta illatával. Lehúnyta szemét, mintha megszédült 

-------------·-. -
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volna és egy pillanatig úgy érezt h 
gukkal. A hullámok felcsaptak ~· .. ?11; na91, erős hullámok sodorják ma. 
derekát. Felnyitotta szemét Feje 

0!J' \t~ ~s ,iangyos öleléssel átölelték a 
]okát. · csi ova ygott. Végigsimította hom-

,. -:- "!lgy látszik, mégis keveset aludtam , 
baJa uanyába. A fehérneműs szekrén . -. ?'ondta és megindult a szo
Kul~sr": akarca éppen zárni, mikor eszé?e _a1ta1at nyit;ca találta. Betette. 
rnmet kmyitotta. Keresgélni kezdett J~~ott valami. Gyors mozdulattal 
ki;z~tt rá, hogy tegnap este nagysiet~evfJa t ruhák torny~i mögött. Emlé
dekat, a levélpapírdobozt A h'J'" . e ette be Andras névnapi a1"án 
f d lé ' · · a omgei möa··tt t ] 'l -
e, e t es a két virágot lassú, megfontolt bo, a a ta meg. Felemelte a 
~asra nem tartozó titkot re'tene el b , mozdulattal, rnmtha egy senki 
hla betűkkel rajta állt a Jevllpa ír ~e~~e~suszt":.tt;". A doboz tetején karcsú, 
olvasta el először : »Szép EnJék ls ~inos:gének megnevezése. Most 
darab.« . . . eve papir. Habfeher. Meritett 2~ 

S 
' , i) 

- zep emlék· h bf h' ·· , , ···a eer ... merített · „ . 
rove~e,t, aztan a dobozt visszatette ah 'ló. i . : ::--, i~n:;etelte a hla felírás 
,rnseru izzel telik meg. - Hogyan tör:én~ge' ~oge es erezte, hogy a szája 
es most már úgy gondolt Andrásra m. etett ..... - faggatta önmagát 
lyan megbetegedett és bár legszív~s b'bt a~ anya, kmek gyermeke komo
gyógyulás érdekében a hete et na e e": 0®;3·~a ápolná, tudja, hogy a 
i'"ll szállítani. Tétova léptek~el fés!fi;'ö~ ,;ovid li,don belül mégis kórházba 
,arkasszemet nézett a tükörképével - M?taszta a1g ment. Leült a székre és 
".gy nézett a tükörből visszatekintő arc i sz~rethetett meg rajtam 1 ... -
f1gyel1 a gyanúsított vonásait . ho 1 l ba, m1nt a nyomozást vezető közeg 
n1egfogta a nap. Szeme n1a bá . ad~ o e~ maga~ volt és ránctalan, arcbőrét 
és becsületes, mint akinek a fik'· an nezett.v1ssza rá, de nézése nyilt volt 

- Mit k, , h e usmerete tiszta 
ivan atott meg rajt , 1 . · 

BZezmnel újból apróra vette arcá ar;:_. -:- rerdezte tükörmását és összevont 
,\~lapotának titka ott húzódnék i:e n:::~ten von~~át, mintha András lelki
~aban,, vagy telt szájának kissé me:húz ~~ol ~aian,ak rozsdabarna árnyé-

a egyaltalán volt titok - nem d „ lt 1 ~ szoqleten. A titok azonban -
y;sszahúzódott fekete szempi!Jái á:ru 'k~~: elbujt haj_ána_l< dús sátra alatt, 
Janak_pirosságába vagy valahol ;i~e l laa, esetleg folszivódott húsos szá
n~~ ort el. - Hol hordom Puti:~:é o p_uI~ meg, hová az ő szeme már 
kivul, megfertőztem ezt az áhn k t 1 bélyeget, amel!yel, bár önhibámon 
hosszú évek óta most érezte u' 1'bo'ol a!" rnrgethil fiút? - kérdezte önmagát <'s 

Af''j'. eoszor ogytl' .e . eqe epteit hallotta a fol osó ir, , , , . e 1esen tanácstalan. 
nyitotta be az ai'tót Anna n Yf. d lanirabol. Sulyok halkan és csak fe'li'g 

'k d k·· · em or u t vrnsz ' . ne , e ozben a tükörből fig elte m a, ?gy tett, mmtha fésülköd-
dugta be a fejét. Már úi'b6! c y ozdulatait. Sulyok az a1'tórésen a't 
h 1 . supa mosoly volt . An . , 

ogy o yasvalamit akar közölni v 1 . a.z _arca. na ]61 Játta rajta 
- Leskelődünk! k' d e e, ammek orul. , 

~ . · - er ezte végül 
- Je, itt vagy 1 Nem láttalak. · 



- Hazudik is, - gondolta Auna - mert hiszen a tekintetén láttam, 
hogy az első pillanatban észrevett, tehát ráadásul olyan üggyel jön, amihez 
nekem is lesz szavam és éppen ezért tart a döntésemtől. 

- Képzeld, - kezdte Sulyok - a lányod, meg a Csukás-fiú rám akar
ják fogni, hogy én még Sándornapján becsületszóra megígértem : ha 
Icáék me.;kapják a nyárra a villát Fonyódon, Aunus velük mehet. 

Auna látta, hogy Sulyok titokban az ő arcát figyeli. Közömbösen 
jegyezte meg : 

- Ez igaz. Magam is hallottam. 
- Nem emlékszem rá ... 
- Már éjfél után volt - jegyezte meg Auna jelentőségteljesen. 
Sulyok elengedte a füle mellett a megjegyzést. Folytatta : 
- Ezelőtt félórával beállítanak hozzám hárman : a lányod, Csukás, 

meg Ica. Csukás azt mondja: »Sándor bátyám, volna-e kedved szombaton 
az új kocsimmal próbaútra jönni 1 « Ehnehetek, mondom én erre. 

Auna most már pontosan látta, mi történt : Aunus és Ica, Csukással 
szövetkezve, az autózással hálózták be a férjét. Ugyanis Annus tudja, hogy 
az apjának a kocsizás a gyengéje. • 

- Fony6dr~ megyünk, folytatta Csukás és Aunuskát mindjárt magunk
kal is visszük. En ugyan nem emlékszem, hogy megígértem volna a dol
got, de, ha te is mondod . . . Na, mi a véleményed róla 1 

Anna kitűnő fülével már az előbb is halk neszt hallott a szomszéd 
szobából. A nesz most ismétl6dött. 

- Áhá, - gondolta - a kisasszonyok hallgatóznak. - Sulyokhoz 
fordult. - Ha már megígérted Csukásnak, rendben van - megemelte 
hangját, hogy a túlsó helyiságben is jól hallják, amit mond. - Bár helye
sebbnek tartanám, hogyha a lánygyerek fiata.lurakkal kíván autózni, az 
anyját kérje fel kísérőnek ! 

- Én kérlek, nem tehetek rófa, ... De, ha gondolod ... 
- Nézd, most már megígérted Csu}ásnak - férje vonásait leste : 

Sulyok megkönnye1'bülten lélekzett fel. Már tartott tőle, hogy lemarad a 
szórakozásról. - Es te mikor jönnél vissza 1 

- Csukás hétfőre tervezi a visszautat. 
- Hétfőre! És ki lesz a patikában! 
- A Bandi. 
- El tudja ő egyedül látni 1 
- A Bandi 1 ... Nevetséges! ... Még a szerdai forgalmat is játszva 

lebonyolítaná. Ügyes patikus a mi Bandink. 
Auna mélyet lélekzett és egy pillanatig gondolkodott, hogy most 

mondja-e vagy sem! Mégis úgy döntött, hogy a hallgatózó Aunus füle
hallatára tér az Audrás-ügyre. 

- A »mi Bandinkkal«, mik a te további terveid 1 
- Nem értelek 1 
- Meddig akarod még itt tartani! - kérdezte a lánya reggeli szavaival. 
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- Hát kéi;lek, a, Bandi tulajdonképpen segéd, felfogadtam ... De 
mondd csak, m1 k1fogasod van ellene 1 

- Nézd, Sándor ... -;- .. kezdte. -:-. M.ikor az apjával ,;,egbeszélted, 
vagy,. ha tetszik, me~besz~ltük, Bandi ide]övetelét, arról volt szó, hogy 
Bandi Pesten ros.sz tarsasagba keveredett. Igaz 1 

Igy volt ... Na és tovább! 1 - sürgette. 
, , ~ L~thatod, Sándor, nincs ezz~l a fiúval már semmi baj. Sehová sem 

ki:'ankozik, magad mondtad tegnap éjjel, hogy állandóan itthon gubbaszt 
mii:t a hízó az ólban. Elvonó-kúrája ·megvolt. Kiállíthatod a bizonyít ''. 
nyat : gyógyultan távozott. Viheti az apja haza. va 

- Nem értelek ... Mért akarod kidobni 1 
-Ne használj, kérlek, ilyen nagy szavakat. Kidobásr61 szó sincs 

-, nyelt egyet. - Csak ~ppen szívesebben vagyok én is egyedül. _ A,;,;~ 
s~ive gyorsan vert. Audrasra gondolt: ha most hallaná amit mond egészen 
bi~tosan még ma szedné eók-mókját és a lelkében eg~ újabb csalódással 
mar .az esti vonattal elhagyná a völgybeépült várost. De végig kell ját'. 
szarna ~zt a~ utál~tc;s színházat, m_ert ez :Sandi érdeke ! Otthon majd szo
morkodik ut!"na nehany napig, aztan a szivében lassan kihűlnek az ő arcá
nak a színei; .En;iéke összezsugorodik és rászárad a képre. A felvidéki
asszony. egy UJ szmfolt.tal gazdagodik Audrás szemében : az ő emlékével és 
ezzel mmden r~ndben is lesz ... Csak most tudna beszélni úgy, mint más
kor, ha valamit el akart érni Sándornál. De az agya lassan vált mi th 
ellusti:lt volna é~, ~z előbb elgond,?lt és jón;>k ~alált érvrnankók m~st, ~o~ 
szülrnege lenne raink, fejletlen fuzfavesszokke si!ányultak tervének hóna 
alatt .. -Tudod jól, Sándor, hogy nem szeretem magam körül az idegeneket 
Bandi kedves gyerek, de las~an már lélekzeni sem lehet nélküle. Eddig 
csak veled volt baJom, most o 1s pontosan mindent utánad csinál 

- Pé~dá;tl 1- kérdezte ~ulyok és egy lépéssel közelebb lépett Ánnához. 
, -;- Peldaul, ha te belabatlanko~sz a konyhába, amit jól tudod, 

vegk~p nem szeretek, egy perc mulva o is a nyakamra jön. Ha.bezárkózom 
napkozbe'.1.egy gyors t1:ssolás;a a fürdiíszo,bába, te feltétlenül legalább két
szer.r.ámzo1geted az ai.toL Utanad most mar Bandi is megjelenik : pontosan 
neki is akkor lenne m1nd1g szüksége a kádra, mikor én használom. 

- Ez olyan nagy vétek 1 
. ......,.... Tudom, hogy nem vétek, de engem zavar ... Mióta itt van az esték 
IS meghosszabbodtak. Azelőtt korán lefeküdtél, most meg alig leh~t benne
t;ket az asztaltól fölállítani. Sosem alszom ki magam rendesen ... Tegnap is 
fe!kettlí elmult mar, IIllkor ágyba imádkoztalak és még a szobádból is állan
doan vissza akartál menni Bandihoz. 

.- Félkettő ... Egyszer egy évben esik meg és különben is a te neved-
nap]át ünno!leltük ... A tiedet és a lányodét ! 

. - Ez mind szép, de amikor ::i.ss;ajöttem a kocsmaszobába, hogy egy 
ki~ rendet teren;tsek, ... :-- most uibol a hallgatózó Aunusnak szánta sza
vait - a fiatalnr meg mmdig ott ült az asztalnál. Szép szabályosan berú-
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attad ! _füllentette. - Még nehezebben kelt fol a székrő), rrünt t'.'. Mesélt, 
g élt 'lt és közben úgy ült a széken, mmtha hozzaszogeztek v_olna. 
mes ' mese ' ' ' · tt bl k t t t A szemem a szivarod füstjétől égett, a sötct1tes m1a . a a o ~y1 n1 ei_:-

, t m lehetett. Félnégykor tudtam csak kiebrudalm ... Ezek mesze esen ne . , k k' "l 
azok a dolgok, amelyek engem ideges1tene , azon ivu ... 

- Azonkívül i . . . . 
_ Megmondom őszintén : Annus végkép nem, kedveli. . 
_Ki kérte rá, hogy kedvelje! -; csattant fel Suly~k. hangi a. 

J , k dko··nnyű te csak azt latod meg magad korul, amit akarsz. 
- o, ne e ' d"k L' h d 

Az • h 1 t zonban más. Annus nekem panaszko 1 . at ato , en e yze em a • • 1 h •t tt f „t 
é en csak bekapja a vacsorát és tűnik el a szobabol. .. -. e aJ o a OJC , 
!~zőnyeg mintáit vizsgálta. - Nekem a gyermekem lelkmyugahna mm-

dennél fontosabb. • ké d An 
_ úgy ! . . . A lányod lelkinyugalnm 1 ! Ez a te feny pe ; " n~„ 

. Csak magaddal és a magad fajtájával .töi;~dsz. Mert zava~? ha vel'.'clenul 
·t· fürdőszoba kulcsrazárt aJtapt, nnkor bent ulsz a kadban. 

~=~;y~;te~éz a konyhába. Nyugodt lehetsz, tegnap sem téged keresett : 

utánam jött! , , hé 'l 
_ Nem is állítottam - mondta Anna es le~>0csatotta ne z szempi -

Jáit, nehogy Sándor észrevegye tekintetén a_ fait? mosol~t. . , , 
D 1 m to··ro"dnétek hogy a mai vilagban keptelenseg segedet -eazzane ;., , ld~ l't 

kapni és ha ehnegy, a munka UJbol az en _ny,akamba s~a rn .... -: rn 
lépést tett Anna felé, hangját lefojtotta, ami nala már eros mdulatot Jelen
tett _ Ne hidd hogy csak azt látom én magam kör\\l, an;tit akarok. Nem 
vagJok én vak : ~kisasszonynak nem imponál, ,hogy egy :smos fiata~emb;r 
van a háznál és a fiatalúr rá sem fütyül. Ha egesz nap ut~na szaladgalna_ es 
rágná neki az édesgyökeret, majd kedvel~é ... De ez.~ fi~ nem ?lya:i, ;n1nt 
ez az üres, mai csürhe, akiket ti teadélutan,ok; vagy ~r~~? tud37 m1, crmen 
·d "d't t k A Csukást persze nern szamitom koz1bük, a Csukas ren-1ecso1 e e ... 
des embernek látszik . · · · , , k t 

Anna mélyet sóhajtott. Most örült Sándor ki!akadasana ,' m?r 
Andrást dicsérte, de másrészt nyugtalanította a tudat, hoi;y nem ert celt. 

_ Talán eddig hosszabban ült mellettem az a~ztalnal A;nnus; Leg
feljebb ha olvasni kezdett. Tőled örökölte ezt a hideg t.artozkodast az 
önzésé~el egyetemben. Tudom én jól', az .a baJotok Bandival, hogy ne';" 
állt be a ti kocsitokba rudasnak. Irigyhtek, hogy ?sak velem érzi Jül 
maaát mert velem kapcsolatban irígyek vagytok mmd a ketten ! 

b ' , . hn' h , 1 k· d k' ! - Sándor} az eg szere ere, ova. y~1 .~ .. sz 1. . ~ , , 
_ Örülök, hogy végre van valaki korulottem, akivel nehany. szot 

válthatok, mert köztetek megkukulhatnék . ". ~a olyan lenne, mmt a 
Sandtner Poldi, a régi segéd, majd nem lenne lnfogasotok elle~~ · · ·, Tudo';" 
jól, hogy az a tekergő a hátam mögött lépten-ny~mon k;figuraz?tt es 
titokban a ti kertetekben gyomlált! ... ·Eddig korabban agyba terten;, 
igaz, de csak azért, mert egyedül semmi kedvem sem volt az asztalnal 
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ülni.: . Ha ~~o~ va.gy, feküdj le, se;iki sem tart vissza! Nyugodt lehetsz, 
Bandi sem kivanp tolcd ezt a nagy aldozatot - az áldozat szót gúnyosan 
kihangsúlyozta. - És védd tudomásul, - hideg tekintetií kék szeme 
keményen villant, mint a penge - Bandi addig marad nálam - a 
nálam szót erősen aláhúzta - amíg neki tetszik. A lányodnak is meg
mondhatod ! ... - sarkonfordult és kilépett a folyosóra. 

- Sándor ! - szólt utána Anna. - Egy pillanatra még ! 
- Tessék ... - mondta Sulyok és kelletlenül bevárta Annát a 

folyosón, amíg utánament. 
- Tudon1} hogy sem te, sem a védenced nem kívánjátok tőlem 

az áldozatot, hogy virrasszak mellettetek, de te melletted mégis ott kell 
álljak. 

- Mit mündasz? 
- Mondd, Sándor, tudod mért nem emlékeztél Annus balatoni 

útjával kapcsolatban az Icának tett ígéretedre 1 
~- Hát, mert ... 
- Igen, öregem, mert akkor már becsíptél. Ha becsípsz, csak be· 

szélsz . . . beszélsz ... 
- Na és~ 
- És néha rádjön a panaszkodás. Olyankor mindegy neked : csak 

hallgatód legyen ... Tegnap például Bandit tisztelted meg a bizahnaddal. 
- Én! 
- Te} Sándor. Csak a végén érkeztem vissza a szobába. Természe-

tesen már nem emlékszel rá. De ha érdekel, hogy miket mondtál, fel
sorolhatom ... 

Sulyok zavartan vakarózott. Arcáról már eltűnt a fölény. 
- Nagy gyónásban voltatok. Bandi is. Emlékszel még a váltóügyre'I 
- Rémlik ... 
- Este úgy említetted, ,hogy az öreg Bartha elmesélte neked. 
- Ez igaz. 
- De tegnap Bandi mondta el. Őszintén. 
- És? ... - kérdezte Sulyok, már komoly érdeklődéssel. 
- Az anyjának kellett a pénz - felelte csendesen és közben az ura 

éjjel ejtett borgőzös szavaira gondolt. Tudta jól, hogy Sándor már úgy
sem emlékszik semmire. - Már úgy értem, hogy közvetve . .. Itt van 
Bandinál a levél, melyben megköszöni és biztosítja, hogy visszafizeti 
az összeget ... De egyben arra kéri a fiát, ne árulja el az apjának ! Szép 
kis mama, mondhatom. 

- Te, ez így nem stimmel ! Az apja úgy mesélte, hogy ... - za
vartan pislogott, szivar után nyúlt és az ajkai közé csípte) mintha ezzel 
a szivarral óhajtaná lepecsételni a száját, nehogy kimondja a val6ságot. 

- Látom, már csak arra emlékszel, amit a barátod mondott az ügy· 
ről. Te úgy tudod, hogy Bandi a saját, állít6Iagos hamiskártya nyeresé
geinek visszafizetésére vette fel az uzsorást61 a pénzt. Ugy-e 1 

...1 
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- Igy valahogy ... Csak nem akada~. mondani. . , 
_ Szép tőled, öregem, de Bandi tövirol-hegyire ehne~elt.e az ege

szet ... Ne gyujts rá, azonnal ebédelünk ... Szóval a~ anyJa ,osszeh~z~a 
egy úrral. Ezt az urat a vőlegényének nevezte ... Ammt a fm szavaibol 
kivettem, már jóideje együtt élnek. 

- Borzasztó. 
_ Ez az alak magávalcipelte Bandit egy rózsadombi kártyabar-

langba. Bandi nem kártyázott ?oha .. Csak odafei:t ténfergett, míg a ba
rátja a lapot verte. Emlékszel mar! Hiszen nekem Is te meselted el, tegnal?, 
mielőtt lefeküdtél ... Még azt is állítottad, hogy most már csak Bandi
nak hiszel. Szidtad az apját, mint a bokrot ... Na, de hadd folytatoi:i : 
Néhány nap mulva aztán rájöttek, hogy az a pa~as ha:nisan. Játszik. 
Egy órát kapott a játékvezetőtől korábbi nyereségemek y1ssz~fiz~.tés~re. 
De a kéznél lévő uzsorás csak abban az esetben volt hailando kolcsont 
nyujtani, ha Bandi apja aláíi)a és lepec~?teli a vá'.tót. Bandi n,em túl 
erős akaratú fiú amellett a sz1ve nagyon JO. Igy aztan, sa3nos, meg azon 

' · á 1 B d" . az éjszakán .elhozta hazulról a váltót. Ez az igazs g . . . . an 1 az apJa 
előtt csak akkor beszélhet nyiltan az egészről, ha az anyja, mint ígérte, 
megtéríti az összeget. 

- Szörnyű ... 
_ Látod nem emlékeztél. Ezért kell mellettetek maradnom ... 

Olyanok vagytok, mint két gyerek, akik titokban beisznak és utána ki-
beszélik az otthoni dolgokat. . , . 

Sulyok Anna megjegyzését elengedte a füle mellett. Arcan megille-
tődöttség látszott. Halkan, szinte kérő ~angon m,m_idta.: , 

_ Es te vissza akarod kényszentem a reg1 kornyezetebe. Nem 
ismerek rád Anna ... - egy lépést tett az asszony felé. Megfogta 
állát, fejét fcllemelte és a szemébe nézett. Mozdulatai most gyöngéd~éggel 
teltek meg és a szavai elérzékenyülten csengtek, mmtha megfurodtek 
volna hirtelen támadt szomorúságában. - Vagy olyan mély benned a 
gyiílölet irányomban, hogy már azokat sem állhatod ki, akik egy kissé 
ragaszkodnak hozzám 1 , 

_ Sándor, ne ferdítsd el a dolgot - kérte halkan Anna és a torkan 
s6sízű szorítást érzett. . 

- Nekem is jólesik, ha valaki szeret egy kic3it ... - vonásai meg-
nyúltak, most öregnek látszott és. _f~radtnak. L~ssú, mozdulattal ,zsebre
dugta az imént előv?tt szivart. _DJ~ai - An.na JOl latta - remegoek. -
En aztán igazán teliesen egyedul allok a világban. , 

_ Sándor - súgta - az én helyzetem olyan nagyon nehéz. En, 
öszintén mondom, nagyon megszerettei;i a te védencede~ . . . t~lán 
nem is fejeztem ki helyesen magam az elobb, odabent a szobaban, mrkor 
róla beszéltem ... de én két kő között őrlődöm. 

_ Már ezért is jó lesz, -ha Annus egy-ké~ hétre elme~y Icáékkal •. 
Kitáncoljá magát és utána újból rend lesz megmt egy darabig ... Tehát 
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-fáradt mosollyal a száján mélyen meghajolt Anna el6tt. - A fejedelem
asszony megadja az, utazáshoz a legmagasabb engedélyt! 

- Mehettek, Sandor, mehettek ... - mondta és visszalépett a szo
bába. Szeme forró volt és fájt. Öklével megdörzsölte. Kezefeje nedves 
lett, mintha egy kövér esőcsepp pottyant volna rá. 

A harmadik szobából idáig szűrődött a -rádió hangja : 
- Légiriadó ehnúlt, Budapest ... 
Milyen furcsán rétegeződnek fel bennünk, emberekben az érzések 

--- gondolta Anna. - A világ lángokban áll, Pest vagy egy része esetleg 
már romokban hever, a feldúlt házak törmelékei alatt talán holtak szá
zai ... ugyanakkor kint a távoli csatamezőkön körmönfont gépek ontják 
a halált és az ember ahelyett hogy bűnös fején a megbánás hamujával 
csak erre a szörnyű viharra gondolva, mint a vezeklő, Istenhez fordulna: 
a saját kis világában matat és a szeretet szálait bogozza. Önzés ez az 
en1berí szívben, vagy a szeretet vékony fonala lenne az egyetlen vezető 
az Isten felé 1 ... 

9. 

Annus ezen a napon Icáéknál ebédelt. délután későn tért haza. A 
hátsó-kapun át lépett a kertbe és jobbra-balra pislogva a bokrok között 
lépdelt, mint aki senkivel sem kíván találkozni. Szobája ajtaját magára 
zárta, leült hófehér íróasztalához és a következőket írta naplójába: 

»Nagyon nehéz a szívem, azonkívül folyton bőgnöm kell. Aniit haj
nalban Anyusról gondoltam és nagy idegességemben ideírtam, nem igaz! 
(Hála Istennek !) Ártatlanul vádoltam meg Anyust, aki mégis csak egy 
Szent. 

Az egész úgy világlott ki, hogy Icával és Csukás Palival megkörnyé
keztük a Papát, hogy kísérjen le Fonyódra, Icáék bérelt villájába. Azt 
felelte, szívesen, de előbb beszélnie .kell Anyussal. Ica meg én utána
lopakodtunk és meghúzódtunk a szalon sarkában. (Ica ötlete volt!) 

Magyarul : hallgatóztunk ... 
A Papit.előadta Anyusnak a tervet. Anyus nem ellenkezett, sőt pár

tolta a dolgot. Csak azt kifogásolta, hogy nem őt kértük fel kísérőnek, 
dehát Istenem, ez volt a dologban a fő-politika ! A Papa imádja az 
a.utózást és tudtuk, ~a módjában van egyet kocsizni, pláne ilyen nagyot 
(mnen Fony6dig), akkor az én nyaralásomat is megengedi. Anyus meg
kérdezte, ki marad a patikában 1 A Bandi ! Felelte. Erre Anyus egészen 
biztosan csóválni kezdte a fejét, ezt persze az ajtón át nem láttam, de 
mindjárt mondta is : a Bandi nem érti úgy a dolgot, hogy két napra rá 
lehessen a patikát bízni. Papa persze dícsérte, mire Anyus megkérdezte, 
meddig akarja még ezt a fiút itt tartani 1 Anyus kifakadt a Bandi ellen, 
azt mondta, hogy idegesíti meg zavarja a folytonos mászkálása, meg 
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az a tény, hogy mind~ntalan beleütközik az ember a lakásban és, hogy 
sohasem tud időben lefeküdni tőle. 

Most tudtam meg, hogy az öreg Bartha azért küldte ide, mert Pesten 
rossz társaságba keveredett, éjszakázott, meg biztosan rengeteget nőzött 
(ezt nem mondták, dc biztos!). Anyns szerint Bandi már kigyógyult 
ebből a bajából, mehet hat1a. Papa erre nekitámadt Anyusnak, Bandi 
ittmaradása mellett foglalt állást és gorombán szidott engem is a hátam 
mögött. (A szememben meg mézes-mázos f) Azt mondta, azért nem ked
velem a Bandit, Inert nem udvarol nekem és fiityül rám. Irígy, önző 
fajtának nevezte az Anyus meg az én fajtámat. Szegény Anyus biztosan 
sírt is. Énmiattam kapott ki, énmiattam szenvedett, inert én piszkáltam 
fel reggel a Bandi ellen. (Reggel még ő is védte.) 

A Bandi már különben sem érdekel, fütyülök rá ! Szép, szomorú 
szeme van, meg szép piros szája, de aztán vége. lVIost csak az az egy a fontos~ 
hogy amit Anyusról gondoltam, nem igaz ! ! 1 Az egész csak azért volt, 
mert az a disznó Poldi egyszer becsípve azt állította, hogy az Anyus 
olyan nő, aki az első látásra lenyügöz minden férfit. 

Ez, persze, csak akkor jutott eszembe, n1ikor a Bartha-fiú az első 
este elkezdte bámulni és valami »gyönyörű« képhez hasonlította, amely 
odahaza lóg náluk Pesten a falon. 

A Bandi akkor még nagyon tetszett és elhatároztam, hogy meghódí
tom, de ö csak Anyust nézte azzal a bús nézésével és engem észre sen1 
vett. Anyus mindenkihez jó, Bandihoz meg különösen kedves volt, néha 
már annyira, hogy nekem egyenesen fájt és, nem _tehetek róla, állandóan 
a Poldi szavaira kellett gondolnom. Tegnap, az Anna-napon, Bandi csak 
ült a Papa mellett és maga elé bámult, mint_ aki vadahnába harapott. 
Anyus állandóan öt nézte és sugdostak is. Ejjel ineg három óra után 
engedte ki a lakásból. Akkor majd meghasadt a szívem. De most rnár 
tudom, hogy Anyus egy igazi Szent, akit ma a Papa, a Bandi miatt, ke
rcsztTe feszített és ebben a kálváriában én volta1n a Judás. Pedig n1ár 
nem is kellene nekem a Bandi! A Csukás Pali nem olyan szép ugyan, 
bár a nézése édes, de egészen biztos, hogy csak őt szeretem ! A Bandi
nak jobbak a ruhái, de ez csak a szabótól függ ... A Bandi meg minden, 
csak nem igazi férfi! Olyan, mint egy nagy lány vagy mint .egy kölyök. 
Ica meg én, n1agunlc között, »nadrágos kisasszonynak« nevezzük: Pali 
szerint meg olyan, mint egy lány, akinek nem jutott táncos a bálban. 

Hogy mennyire fáj a szívem, le sem írhatom, nem elég gazdag hozzá 
a toll. Legszívesebben odabújnék Anyus ölébe és biígnék neki egy verset, 
de szégyellem magam. Bár tudnám valahogyan megmutatni neki, meny
nyire szeretem, de azt is szégyellem valahogy.Jaj, Istenem, de szerencsétlen. 
vagyok!« 
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10. 

Anna saját, n:aga állt, a vacsorakészípésnek. Húsos paprikákat vBJo-
gatott a megkivant lecsohoz és vérvörösre ért paradics t 1 t lt 
h ' M' l'b b h ·· omo sze e e ozza. ar a as a aJitotta az egészet, mikor Annus belépett k h 'b 

L ' 1 , , J . a ony a a. 
- ~?s~. ~sz v~csorara . UJ, de fínom. Segíthetek valamit 1 
- Koszonom, fiain. 

. , - A papa sört kíván hozzá, anyus. Elszaladok én a vendéglőb 
I~kanak, latom, dolga van, ~ már készítette is a kosarat és perd··~f 
lnfelé az üvegekkel az ajtón. u 

Anna mozdulatlanul állt. a tűzhely előtt és a tűzbe nézett A ' " 1 h" ··tt 1 " . z egosz-napos, eso e uto e a evegot, testének jólesett a meleg. Az eső' t tt 
fahasabok pattogva égtek és az ősi dalt énekelték az örök tíízről e'saz a, a 
t 1 d"k "! A 1' ' · ' a veg.~ en er o ro . , angok kekes-hlan csaptak fel a szelelőnyílásig, mint 
r~g hallott mesekben a nyugtalan holtak hantjai fölött a lidércek J b. " 
1.iuze. e cgo 

- Tehát nem s~lrnrült ! - a férjével vívott délelőtti csatára gondolt. 
~ .E~yetlen eredm.eny Annus megváltozott hangulata. Egész délután 
~orulo~te seUenkedik. ,Rá se kell néznie, mégis érzi, hogy a tekintetét 
allandoan raita tartia es az arcvonásait figyeli. A maga sai· átos '1 _ 
I ' l' 'ti' lk 1 '1 " . 'asze ~ ;er„cmm~ es ~a aso e a tu szott modorával a reggeli viselkedését kívánja 
iovatenm. Mmduntalan utánajár, témákat penget és az előbb 'k 
l tt " t' k" ··tt , , m1 or a 
_re os-aJ o oz?. egymas~~k ,szaladtak a, sötétben »juj, te vagy az, 
~n;:us, de megiJ.edtem !« kialtassal a nyakaba borult és amire hosszú 
1de1e nem tud visszaemlékezni megcsókolta az arcát Ez a heve 1 ·· 
1 d ' · h , , k '. · s wze-
e esi ro am es a mas or annyira kívánt gyermeki csók most m s. 
· ttA'k' ·· Ú , egsem szerze r:nan~ igaz orömet. gy rakta el Annus szeretet-törle t' '_ 

k b 1 ' t t , !' ,„ sz ese ne an co1 , mm az aru. o gyuri zsebre árulása díJ. át Ha szíve . · 1· 
b 'lt ln d'l 1" An · 0 szerm, esze vo a e e ott nus füle-hallatára Annus most egészen bi t -
1 ül.'. j ,., ' ' ZOSfl.Jl 
zer ne, visszavonu na szoba1aba és egyik verset a másik után b" ~ 
H 1 dt 1 S' d . . ' ogne. a e mon a vo na an ornak, hogy neki is az a kivánsága hogy '- d . ' 

d . t B d. , . , filI rns 
mara JOn, mer. an i szive tiszta, önzetlen és meleg és ő _ Ann _ 
sem e'":gedné kr szívesen az egyetlen őszinte szívet ebből a házból a I, 
csak hidegséggel és önző indulatokkal van tele. Ha elárulta vol~a am~ J 
l 'bb ' b . SZ!Ve egszomoru es egy en egyetlen titkát : hogy csalódott élő gyermek 'b ' h • , . . e en 
e.~' a m~~~ ez a ~z~v csordultig telik a lánya részéről keserűséggel, halott 
ftahoz bu]Ik, aki ilyenkor megértő öleléssel várja párnáján. . . Ha el-
1n.~ndta voL;a.'. ~ogy ~nnus --; indokolatlan - távolodásával egyenes 
aranyban erosodott a vagy lelkeben, hogy bár csak élne a fia aki e ' 

·· ' r H 1' , , geszen 
az ove... . a em itest tett volna Sándornak a hallgatózó Annus f··1 _ 
lllt , k'I ,. , ' ne 
ia ,a ara; a~o ro a~ eJ,szakakról, amelyeknek a bágyadtan derengő haj-
nala~ mar. omnaga 1s ugy vé~te, hogy ": há?orodot,tság szele legyintette 
:neg. amikor meg. kellett tan;iaszkodma agya tamlájában, mert úgy 
erezte, ha nem fogja le akaratanak vasmarkával saját magát, felugrik 



62 

s kioson a közeli temetőbe és tíz körmével ássa ki az apró domb alól a 
kékszínű virágokkal díszített kis fehér koporsót, hogy magához szorít
hassa az ő gyermekének áthült kis testét ... hogy sápadt orcáját addig 
csókolgassa, míg csak újból meg nem történik a bibliai csoda és Sándorka 
életre ébred az anyai lehelet melegén. És, ha mindehhez hozzáfűzte vol
na : ti nem láttok az emberekbe, mert a ti szemeteket úgy állította be 
teremtésetek műszerésze, hogy csak a külső burkot lássátok meg vele, 
de én látom Bandi szívét és ez a szív úgy sóvárog az anyai szeretet után, 
mint ahogyan én kívánkozom a fiam ölelésébe . . . Ezzel szemben mit 
tett 1 Elárulta Andrást ! . . . Igaz, hogy az ő érdekében tette. Bár célt 
így sem ért, mert terve fönnakadt Sándor Bandihoz való ragaszkodásá
nak zátonyán és ő-Anna- csak ezeket a gyanús értékű, könnyen-szer
zett szeretet-bankókat zsebelte be a lánya részéről. 

Soha életében nem bízta ügyeinek elintézését másokra és most mégis 
Sándorral kívánta megoldatni az András-kérdést. Eddig, ha a ház körül 
a.z ügyek a legcsekélyebb !"értékben is komplikálódtak, a jelszó az volt : 
»Majd Anna elintézi!« Es ő, vasakaratával, józan megfontoltságával, 
mindent rendbetett eddig . . . Csak ma olyan hirtelen rohanták meg a 
dolgok, hogy egy pillanatra elvesztette az önbizalmát. A nemalvás, a 
kúsza és mégis lendületes betűkkel rótt vallomás, amely a hajnali csók 
hovatartozását is eldönteni látszott és maga a csalódás, hogy Bandi erö
szakkal lefejti magáról a gyermeki jehnezt és András gyanánt jelentkezik, 
bizonytalansággal és nyugtalansággal töltötte fel néhány órára. .De már 
ismét kezében tartja a kormányt: mégegyszer és utoljára átvizsgálja az 
ügyet. A sors rendelkezése szerint két hosszú napig egyedül lesz Bandival 
a boltíves házban. Belenéz mégegyszer és aztán beszél a fejével. »Anna 
néni majd rendet teremt!« gondolta és már újból magabiztosan, könnyű 
szívvel fogott a tálaláshoz. 

- Nagyon megkéstem, anyus? 
- Már azt hittem, beültél a vendéglőbe sörözni. 
- Áh, dehogy . . . csak, véletlenül, összetalálkoztam Palival ... 

Mondd, anyus, nagyon szűken állunk a lecsóval 1 - kérdezte és széles 
lendülettel feltépte a lábas tetejét. - Ugyanis ... 

- Meghívtad Csukást. 
- Meghívni, nem hívtam, csak éppen említettem, hogy lecsót készí-

tesz. Erre ó azt mondta, ha nem dobnád ki1 szívesen meghivatná magát 
. . . Tudod, a kedvenc étele, de náluk, odahaza, sohasem főznek lecsót; 

mert a papája gyomra nem bírja ... Mondd, anyus, nem dobnád ki 1 ... 
- Nem dobom ki, kisfiam. Jöhet. nyugodtan . . . - még hozzá

tette csendesen : - Mért dobnám ki 1 Nagyon rendes fiú. De mondd, 
hogyan adod tudtára, hogy velünk vacsorázhat 1 

- Azt mondta; ha nem dobjuk ki, öt perc mulva becsönget. 
- Akkor már mehetsz is ajtót nyitni, most csöngettek. 
Szegény gyerek, - gondolta - hiszen végeredményben nem tehet 
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a természetéről : az ember alig néhá , 1 'k . . 
.. ··k··1 . d t 1" ny szaza e egyén1s' Ő . oro o mm en a szü ok két a'ga' .- 1 'l' 1, eg. ssze-v1ssza 

1 
1 0 . a an amíg , te t meg ezzel a tartózkodó hűvöss' 1' M a sz1ve alatt hordta 

hideg volt, mint a jégcsap és azeg:d· ert.l~z ő, sz~ve abban az időbe_r{ 
cégér az üzletbejárón. or a Vl gto] ugy ült rajta, mint 

- Azért nem értelek té ed B d · 
Állandóan itthon ülsz. Mért ~em' ~n 1' b- kez~te vacsora után Csukás · ' · „ neze e a Kurtb 2 K.t" • · a mganya is Jo. Vagy a kávéházba 2 p , ,e·. 1 uno bora van 
esténként. Olyanokat röhögünk . , domp,as komp ama verődik ott össz~ 

- Egyszer majd lemegyek.' maJ szete81k a kocsma. 
. - Ahány patiknssegédet eddi i . 
is beszélve az elődödről a Pold. 'l gMsmert~m, mmd lump volt ... Nem 

1 1 · ' iro · ast mar ehn d ve e ne r1 : ha ő tartotta az éJ.szal<a· 1 'l on om, mert nem ártok 
éd J't. S 1 szo ga atot a é. "k'b . c. u a · » zemben vagyok a Kürtben 1 « „ ' !' zo e e kitette a 

kmek kevert por kellett a fogf'., 1.1 Froccs mellol kelt fel ha vala · . aJasa e en, ' -
. - Nagy bitang volt, az bizto 1 d 

dmk más fából készült. Ne is :sáb't ~ok ta Sulyök. - A mi Ban
András nyakát és szeretettel teli mozd \ s:t ol lumpolásra - megfogta 
nekem adta az api· a Bandi az e' b , ut a a magafelé húzta. - Bandit T ·' naraom . 

„ - e meg, Sándor bátyám eg m' <l·k S I 
belole. Nemsokára fehér leányÍ J asdo 1 u yo.k kjsasszonyt nevelsz 
nal. - gy ren eltek neki, rozsaszin baldahin-

, - Es szalagot a hajába _ szólt közb ár 
k~zo 1.a!lgoll; Annus. - Várjatok csak 1 _'.' ~ , atlanul és nagyon barát
melyvoros barsony övét a derekáról és B d. zJ~es mozdulattal leoldotta 
- Itt a második Sulyok kislány 1 H an 1 us, fel~et,e hajába kötötte. 
nevetve. · · · ogy vagy, noverke~ - kérdezte 

- füégyellősen, húgica. 
- Miért, nővérke? 
- MMert ":el;em senki sem csapja a szelet 
- it csmalsz a fiúnkból Annus~ ', 

tett András felé és az á!Jánál fa va . · - ~erdez~e Anna. Egy lépést 
is lányos az arca. m' ka'bb g magafele ford1totta feJ.ét - Nem 
Ad. · asszonyos _ '11 't tt · Jatok egy tükröt ! a ap1 o a meg magában. -

- Ott van a szomszéd szobába · , , .. 
- Jöjjön,. Bandi, nézze meg, mft ~s~~~f ~~o~u~ör, ai:i-yus. 
- Csak k1 ne fesse magát k d , gabol a vwehuga . 

kás. - Ez a város nem bírja ,;,ege vi",s ~d~a - kiabált utána Csn-
-:- Látja, - mondta halkan. _a anyo épén a festéket. 

menm : csipkelődnek gúnyolódnak :Jf"ér~ ne'::· szere~ek az emberek közé 
- Ejnye, Bandi! Ez már i . , gy . ara ig elviselem, de aztán ... 

kell vágni. Strammul 1 Úg ga~an kisassi;onyos érzékenység. Vissza 
Csuká ·' f.' ő · · y, ammt az elobb tette K··1·· b · . s JO m, igazán csak tréfált Arm , . u on en is, 
jóvátenni. . . · ns meg igy akar egyat-mást 
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" d rát meg kell szokni. . . de azért Annus egészen jó testvére 
Az o mo o , t"k" b 
1 , Na nézzen mar a u or e. . 'b'l „ 
esz meg. , . , 1 az an ámra hasonlitok ... - kivette hap o a rog-

- Tudom JO , K"lönösen ha alszom. Megszoktam ezt a hosszú 
tönzött szalagot. - 11 

' k' • l 'llt a fülem és az anyám a 
. t U yanis gyerekkoromban rnse e a 11 , ·1 nk 

haia · g '] A • gyban aztán az arcomba hu es i ye or, 
hajammal ~l;ensu yozt~l· l' ~ ah sonlítok az anyámra. A katonaságnál, 
mint mond3ak, megszo a as1g ~ . . . , 
e este, idegen altiszt jött ellenorizni a helyrneget. 

gy M \t katona Bandi 1 . , 
- aga vo H' h' pig Póttartalékos kiképzest kaptam··· 
- Volt~m. , ~roi;i ona, ~kat Én már aludtam. Nagy ordításra 

Szóval az altiszt veg1gnez.te azbagy t i· t'« kiabálta. Még akkor is alig 
'b dt f 1 »KI csempeszte e ez a any . ' A 6t -e re em e. " 'k f l"ltem a szalmazsakon. . . z a a hitte, hogy nem vagyok no, mi or e u 

fiúk baká~énak nevezlte~'-·t' tői még rendetlen hullámokban esett a ho'.'1: 
'Andras ha Ja. a _sz~ ag rn el{ . a dús volt, fényes és fekete. Anna UJJSl 

lokaba. Anna lolsni;itotta. i:'J11 , k között elt{íntek mintha egy fekete 
1negmerültelc be~ne es a nagy lu ~o't Ez a melegség' a tenyerén keresz
patak langyos vizébe dugta v? na ,ez~ s. a karJ'án át a válláig kúszott és 
"l . t gy furcsa bizsergo sugarza , „ "tt ln 

tu , mm e 1' t k" "tt mintha váratlanul a nap suto vo a megült a lcét lapoc cacson ozo ' 

a hátára.. \' a ha' a - gondolta és visszahúzta a kezét. 
- Milyen selymesen, agy h J \'tok Belülről is. Végzetesen ! 
- Tudom, az anyamra ason i '1 '.:ll"k' 1 Országutakon kódor-

t !, f lk"töm magam vagy e zu o . . . 
Bgy napon a an e 0 

, . 1 mert még ahhoz is 
?ok majd rongyosan é~8::;0!e~:g:~

1g::ne~:~:,c,sajnos. 
elhetetl~ v~~y:~ly~~ szamárságokat beszél össze-vissza 1 ! , = M:d~~kivel történt valami a családban. Mért lennek pontosan· 

fa kivé~;~étel kell hogy legyen ! _ mondta határozottan és meggyő
ződéssel. -· A . 'be nézett 'l.'ekintete nagy biza-- Talán, ha . . . - nna szeme . , 
lommal telt meg. - Ha mellettem maradsz ! 1 - sugta. 

Csukás kiabált utánuk: , . , . 
_ Talán már \e is fektettek a kisasszonyt· , An 
- És biztosan az én ágyamba - kontrázott ~ozza nus. . 
_ Nem feküdtem le - felelte András - cs.a~ eppen fon~{"~ a ma 

, 1 k hogy nekem nagyon unahnas ez a videki udvar o. eg agyom n1ancna , ,
1 

t' 
a hugicáMnak. 0 nekm ot!ytakn va ~~~e':dezeot Sulyok. - Tudtam én: j6val 

- ost meg ap a o -

kezdtcte)i: ki! , d át szombaton estétől a nővérkének. _ En meg az agyam a om 
B • b ld hi al sajnos nem rendelkezem. , , A 

ar ~ Áz :~!Nem is bolondság! - kapott a szón a gyogyszeresz. -

---·-----------~=-="~-~. 
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zárás utáni receptes, erre mifelénk ritka holló, de azért mégis előfordul. 
A kertészházban pedig nincsen csengő. Bandinak erre a két napra idefent 
kell ágyazni. Anna, ne felejtsd el! Természetesen, az én szobámban. 

- Még csak ez kellett - gondolta Anna és felcsavarta a rádi6t. - Ma 
keringő este van, ne zavarjatok: anyátok emlékezik - mondta és a készü
lék mellé telepedett, mert most egyedül kívánt maradni a gondolataival. 

- Gyerünk a kocsmaswbába - tanácsolta Annus. 
Sulyok menetközben leoltotta a villanyt. 
- Sötétben szebbek az emlékek! 
A régi valcerek halk melódiája szétömlött az elsötétített szobában és 

elmúlt idők hangulatával töltötte meg a homályt. A nyitvahagyott ajtón 
át kisvártatva férje dudorász6 hangját hallotta, A hang erősödött: Sulyok 
kezében söröspoharával, karján Andrással, visszajött az ebédlőbe. A régi 
dallamok visszacsalogatták. Csendesen lépdJ>lt,, mintha ifjúságának a 
keringők láthatatlan szárnyán érkező emlékeitémég a parkett recsegése is 
felriaszthatná. Andrást úgy vezette maga mellett, mintha a multba vinné 
vissza. Leült a készülék tnlsó oldalára, Andrásnak kettőjük között muta
tott helyet az alacsony fotöjben. 

A gyógyszerésznek szép, mély hangja volt. A keringő szövegét- mint
egy oktatón - András felé énekelte: »Ajk az ajkon, azt sóhajtom, hogy 
Ezeress . .. « 

Anna hátrahajtotta a, fejét és megtámasztotta a szék támlájában 
mint egy kényelmes üléső határban és húnyt szemmel útrakelt gondolatai 
között: amikor Sándor az előbb kiadta a rendelkezést, hogy András részére 
a két napon az ő szobájában vessen ágyat, egy pillanatig furcsa nyugtalan
ságot érzett a szíve táján, 1nint akit égő gyertyával kényszerítenek fel a 
szalmapacllásra. Butaság! - korholta később önmagát - most már én 
akarom erővel férfi-számba venni? Miért? Mert ragaszkodik hozzám és 
ismerve saját gyengeségét, kinyúlt az én erős kezem után és közben külön
világa szótárának szavaival örül a segítségemnek? . . . Vagy mégis meg
kívánt volna és ébredő kamasz vágyát öltözteti csak szégyellősen a szép 
irodalmi szavakba? »Mindörökkön-örökké . .. « »Ha n1ellettem maradsz! ... « 
»Mert szeretlek ... « - hallotta a rövid mondatokat. - Ha szereti - a 
szó egyetlen és igaz értelmében! - akkor minden rendben van. Mert sze
retni, bár különböző hőfokon, csak a szülőket lehet, a testvéreket és az 
egyetlen barátot, ha ilyen egyáltalán adatott 1 A szerelem, talán nem is 
Tokon a szeretettel 1 . . . A szerelem edénye, ha merni kezdik ta,rtalmát, 
minden merítéssel üresebb lesz és a végén úgy kong, mint a hasznavehetet
len repedt fazék. A szeretet, ezzel szemben, sohasem enyészik el, nem ala
kul át és mennél többet mernek belőle, annál bőségesebben csobog. 

- Sokat utaztam, sosem haboztam - hallotta férje dudorászó éne
két. - Ez volt az idő, fiam ... Mentünk az apáddal és, .. - a szavak 
lassan belemosódtak a keringő dallamába és Anna már újb61 egyedül ült 
gondolatai között. ,, 

Égly: A boldog pa·:d.kua 5 
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- Engem nem lehet megkívánni! - esattant fel a saját magával foly
tatott meddő vitában. - Mint ahogyan a becsípett fiatalúr, vendégségben, 
a szobalányt megkívánja ... Különben sem vagyok úgy nő, mint a többi 
asszony ... - ennél a gondolatnál fanyar mosoly jelent meg a száján, de 
a homály jótékonyan eltakarta. - A tartózkodás mindattól, ami a férfit 
jelenti - Sándor is mondta! ~ kint ü~ az arcomon . . . De Bandi mégis 
csak gyerek, aki az emberi vonások között ne~ tud olvasni . .. A szavak 
jelentőségével és súlyával sincs tisztában. Nagyon jó lesz ez a két nap: 
ölbevcszi lelkileg és belenéz, egészen a szívéig. I-Ia valóban csak megkí
vánta volna, ébredő és tisztátlan vággyal, szép csendesen vonatra ülteti, 
mint a kosztosdiákot, kinek lejárt az ideje. De, ha szereti: akkor marad
hat, ameddig csak akar. Ha kell, az anyja lesz az anyja helyett, ha szük
séae mutatkozik, a barátjává válik. Odaadja neki a jó meleg szívét, játsz
szék vele és melengesse rr>Oln;át mellette, ha fázik ... 

A szék támlájáról lécsüngő kezén most András leheletét érezte. A 
sötétség védelme alatt a száját lassan a nyitott tenyerébe fúrta és meg
csókolta. Első pillanatban el akarta húzni a kezét, de mégis meggondolta: 
ezzel is csak azt bizonyítaná, hogy férfi-számba veszi, akinek a közeledése 
elől elzárkózik. Nem, édes kis fiam - gondolta - nem veszlek én téged 
férfi-számba! Fiúka vagy te, bármilyen nagyra is nőttél és különben is, ha 
annakidején engem öt évvel korábban hoz meg a gólya és ha az én fiúkárn 
nem hal meg, most pontosan annyi éves lenne a kis lelkem, mint te ma vagy. 
Öt év az ember életében nem nagy idő: ha öt évvel sűlyosbítva az anyád 
lehetnék, akkor, a jelen esetben, nyugodtan vállalhatom a viceanyaság 
szerepét melletted. Te, kis fiam, nagyon is rászorulsz az erősakaratú, ön
zetlen barátra: olyan vagy, mint egy bőrönd, amelybe nagyhirtelcn sok
mindent belehajigáltak. Rendet kell benned teremteni, mert különben te 
magad sem ismered ki magadat a holmijaid között. Az élet, gyermekem, 
nagyrészt sötétben folyik, éppen azért pontosan kell mindannak a helyét 
ismerni, ainid van. Te csak kapkodsz. A szép, tiszta szeretet helyett, pél
dául nekem is valami mást akartál adni. Tudom én jól, csak azért van ezt 
111ert nem ismered ki magad önmagadban. 

- Kis csónakom a Dunán lengedez ... - dűdolta a férje a soron
következi\ keringőt. 

Távoli emlékek hűvös szele fújt át a szívén az ismerős keringő dalla
n1ára. Lehúnyta szen1ét és egy pillanatra az emlékezés hosszú kötelére 
kötött hintáján a multjába repült vissza: az évek rnadártávlatáb61 a dél
vidéki várost látta, ahol gyermekkorát töltötte és amelynek egét, a".nak
idején, az anyja körüli élet felhőzte be. A házassága után meg telieseli 
beborult fölötte az ég. Ha az életben a földi értelemben vett boldogság 
jelenti a napfényt, akkor őrá soha sem sütött a nap. Leánykora kétségek
kel volt tele és az úgynevezett fiatalsága ott kallódott el a délvidéki házban 
az anyjával folytatott néma harcban és a féltestvérei körüli munkában. 
.Ide, a boltívek alá - éveit illetőleg - még fiatalon érkezett, de a lelke már 
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öreg„volt akkor, n;ert aki bármilyen fiatalon is, reménytelen életre kény
szer~!.- m.1~t az el~tfogyt1glanra bebörtönözött - az máT szürkén és öre
gen e!1 napia1t. Az elete két 15yógyszertárban morzsolódott le; napjai egy-
hangu csendben peregtek, ammt a gyógyporok apró szemcséi k l'l b hullanak. a apszu a e a 

, Andrásra nézett. András tekint.ete a szo1nszéd szobából besz{lrődő 
fenyben most szokatlannl elevenen csillogott aJ'ka kissé felnyi'lt é h' 

'lt l" 'b'l · k' k' , ' smo on ny~! .ek~re„a\nreak 0 ,lm".'t ,et VlS, ~atarozott marok, amelyek éppen ki-
n:yu n1 „ es~u e ya ami utan. onasa1 megkeményedtek, fejénel{ egyéb
kent.eloreeitett, bizonytalan tartása határozottá vált mint aki "tétb 
egy id bl 1 'l , k t'tk . f" . ' a so en . egen a a e m~ Y.en~ ·1 a1t urkészI. Ezen az arcon most neiu a 
Bandi megszokott kifeJezese ült. Idegenül hatott rá és mégis · " 
mi th ' 1 k' 1 h 1 f 1,. f 1smerosen, .• n a mar ,va a ;. va a o ·e eJe ordult volna ezzel az areeal az elműlt 
idokben. '."f~g a felhomály elm?sódó fényfoltjai is ismerősnek tűntek fel. 

- Szivunkhen a szerelem ebredez ... - énekelte a férje. 
Igen! - emlékezett most már. - Marjay fordult feléje azon a régi 

Ai_>na-na.pon ezzel az arccal a holdsütötte lugasban. Homlokát l" „ _ 
m1 t k 1 k b „ ']' J"l eoszor n a i e a ",r UJ1;11 a v1ag e .o - az ő kezébe hajtotta. Még most is 
P;>ntosan a bőrén ,érzi feje forró~ágának emlékét. Majd a száját tenyerébe 
!urta, mmt Andras tette az elobb. »Nagyon szeretlek Anna 1 " 
Peret"lk d 'k k' k „ „. az eso , o ez ve, am1 or a ~yere eve után először megláttalak a gyógyszer-
tarban ... <'.hallotta hangi át az évek messzeségéből . . . Hány éves is volt 
aklrn,r ~";rJa}'.1; ·. - kér~ezte önmagát meghatározhatatlan forrásból 
credo ki;ancs1~a.ggal. Egy ~vv~l azell\tt végezte a Lndovikát . . . Tizen
nyolc ~nult, ~1kor az Akademiara került . . . négy évre rá avatták had
naggya .-:-- szamolta - és az ,Anna-nap egy évvel Msőbben történt ... 
Anna dobbenten vette tudomasul az eredményt: Mari· ay azon ' r f'l' 1 1 'd" . a nyaron 
a ',g e1;v~~· vo t ,' osebb, mmt most András. Lehetetlen! ... Bár sosem 
sza~o e, ig u~ana, de mégis legalább tíz évvel fiatalabbnak képzelte a 
mai Ai;dra.st, mmt az akkori Marjayt. 

M;tr tapasztal:~, hogy a korábban látott és megcsodált dolgok ha 
~ost, evek mulva, UJra szeme elé kerültek, teljesen más hatással voltal~ rá 
Epületekre emlékezett, hol leánykorában járt és az épületek emlék~ 
nagyobb,, hatalma,sabb v?!t, az öntudatában, mint most, a valóságban. 
Idegei: varosok, szeles utca~ ,elt:~ a lelkében, hol egyszer, régen már végig
rrient es a,z ut~ak .két par,tian JOl emlékezett a magas, karcsú fákra. Kül
fold1 folyok h1dJaIIa emlekezett még és ismeretlen nagyságok szobrainak 
bei;yomás,át ő,nzte le}kében. Az.tán, ha mostanában újbÓl végigsétált azon 
a reg1 utean, ugy talalta, partia1 megszűkültek, a fák egy ellenőrizhetetlen 
cso~a, folyt,á~, ?sszetöpör~dtek 1 a szobrokon nem ak;dt már semmi nézni
;a!o es, ': r~g1 h1dak?n, az ut, hol azelőtt, képzeletében hosszű percekig kelt 
a~, az uiraeledt valosagban, néhány kurta lépést jelentett esnpán. Azon a 
regmult, Anna-napo? felnl\ttszámba menő llfarjay Pál ugyanolyan idős 
hasonrnasa ma, pedig esak egy nagyranőtt gyereket jelent a számára .. , 

5* 
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Valahol olvasta, hogy a fogyó élettel az emberi lélekben az emlékek egyre 
izmosodnak és egy bizonyos koron túl a földi halandó kapcsolata elvész a 
külvilággal szemben: már csak az emlékeiben él. És az emlékek, egy bizo
nyos távlaton túl, torzítani kezdenek. 

- Úgy látszik, öregszem - gondolta és mint aki egy megnyugtató 
titokra jött rá, felszabadult érzéssel szabadjára engedte a még mindig And
rás feje alatt párnául szolgáló kezének öt ujját. Az ujjai előbb lassú moz
dulattal, mint a fáradt vándorok az éjszakai erdőben, elvesztek András 
hajában, majd homlokán át, most már fürgén a szájáig siklottak s egy alig 
érezhető szorítás rövid másodpercéig fogságbaejtették az arcából előre
nyúló forró ajkát. 

11. 

Szombaton, néhány perccel a déli zárás után, Csukás megállt kocsijá
val a kerti ajtó előtt és hosszan feldudált. 

- Jöjjön fel, Pali - szólt ki az ablakon Annus. - Mi még asztalnál 
ülünk. 

- Maga már ebédelt, Csukás 1 - il:érdezte Anna. - Tartson velünk. 
- Köszönöm, kezitcsókolom, már utána vagyok. Addig inkibb 

leszállítom Annuska holmiját. Nem szeretnék túl későn indulni, még nem 
isn1e.rem a kocsit eléggé. Jó helyről származik és a márka elsőrangú, de 
mégrn csak kézalatt vásároltam. Akadhat valami rejtett hibája. 

-- Azért mennek próbaútra, nem 1 
- Tetszik tudni, kezitcsókolom, a hasznosat a kellemessel. 
Sulyok lázasan evett, az ebéddel percekkel előbb elkészült, mint a 

lánya. Hóna alá kapta esőkabátját és kezében kis táskájával, elsőnek 
érkezett az autóhoz. Körüljárta, mint a gyeTek, utazás előtt a vonat moz
donyát. A kilincseket lenyomogatta és a fényes hűtőn végighúzta tenyerét. 
Az ő kezében még benne volt az ősi magyar mozdulat: indulás előtt meg
veregetni a türehnetlen lovak nyakát. 

- Majd háború után mi is veszünk autót - fordult Andráshoz. 
- Két év előtt már majdnem vett a papa, de a mama az utolsó perc-

ben lebeszélte. 
- Nem én beszéltem le, hanem az orvos - javította ki Anna. -

Ugyanis, nekünk soffört tartani, nem fizetné ki magát és Ferenczy doktor 
véleménye szerint, Sándor idegzete nem alkahnas a kormánykerékhez. 

- Az orvosok szamarak l 
- Fuzsitus vagy, öregem. 
- 4zért is veszek háború után és Annust képeztetem ki soffőrnek. 
- Es, ha Annuska addig férjhez megy! - kérdezte Csukás. 
- Annus nem kell senkinek. Ő vénlány marad - felelte a gyógy-

szerész. 

69 

Csukás hangosan felnevetett Egés • · · 'bk a szájából. · zseges, nagy lapátfogai kicsillog· 

- No, no Sándor bátyám. Tévedsz te azt h' !I 
- .Igazad van : nem szorulok én Annu;1. I iszem.. . .. 

ó vezeti. . . A rni Bandink nem ha 1 . ka. tt van .a Bandi. Maid 
szünk kocsit ... _ beült a kormánygy n:'elf't'f. .e1t; · · Ne félj,. Bai;di, ve
kész. e '1 u esre, mint aki me,r űtra-

., -1" Sándor bátyám, Annus a hátsóülésen halálra unná mag't E dd 
011 e ore. a . nge 

szottE!~=~f~np~~::;Jj~~A:d~r~~::::!f:t:Zti!o~!z~;a1~n :i idáig ~allat-
lékhez. Doktor Pető, Budapestről. Sándor bá.csit kéri s:rgi::nn =z~~s~'. 

- Doktor Pető 1 ... A gyóg • • .. „ 1 . 
hat1 - dörmögte Sulyok és k {f~~gya{ ugyno~e ... Mi az ördögöt akar-

- Ide Annuska Ú ,e e .enu • megm ult a gyógyszertár felé. 
ül, tehetünk a hátáh~; kispE',;átEl';t fenzehn~s ~hely! Ha túl mélyen 
jem véletlenül az ajtóval. · rnz re vigyazzon, nehogy odacsíp-

Anna a kis aggódó mondatokat félf·n 1 h ll • • 
mozdulatait figyelte. E mozdulatokb~ne tö;bgatta es felszemmel Csukás 
messég. , volt, mmt puszta figyel-

- Anyós leszek ... _ aondolta A t' 
legalább fiú lenne ! . . . "·· · - z an nagymama. . . Csak 

- Képzeljétek, Pető telefonált. 
- És1 
-;- Hogy a másfél hónapja Jetárg alt és . d , 

csupan ru hatvan százalékát volt képe:: el "t . metgi~n. elt gyogyszereknek 
!ős • . d. o erem em eo hogy a s . 't f l ~egere nem a Ja postára : az utóbbi két hétb ••, . aia e e-
gyogyszeres cso1nag tűnt el Az áru. term, t en; mint mondJa, két 
utazhatik le vele : a nagyai:ányú k~tonai ~s~, e~en, po.tolhat~tlan. Ő nem 
a gyári adminisztrációban. e ivasok miatt, alig akad orvos 

- Hogyan oldod meg akkor mégis' _ k, d t An B d' . erez.e na 
- an i vagy én kell felutazzunk a csorna . t T' . 

Me~ kellett ígérnem a terminust, mert Pető d kger. · , 1Z i;a~~n belül. 
t~vabb nem tarthatja magánál az ár t M ?d toi. ugy all1t3~, hogy 
visszaJöttem. u · · · aJ meg megbeszéljük, ha 

Csukás hegyujtotta a motort ka lt • . kanyarba. ' pcso es a kocsi lassan begurult a 

Anna, miután betette maga mögött a kert' . • • • 
valamit - ami eddig itt volt k tb • iaJtot, ugy erezte, hogy 
odabent a szobákban - most ki.aza' ter . edn es.lott lebegett, láthatatlanul 

1 
" r mm arro t ··1 t "l h l ' 

vo t .. Es most ez a kicsukott v a . k'bb a er1!~ e ro' a o ő otthon 
a függelem és a felelősség h~rle~ci.~r~t. szaba~Jara engedett valaki, 
nyurga lépte]rkel végigsietett a főutcá J;"b~ll;, egerútat vett, s hosszú, 

n es iranyt vett magának a dús-
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lombú erdők felé. A tudat, hogy negyvennyolc órán keresztül teljesen 
a maga ura lesz, akkor fekszik és akkor kel, mikor kedve tartja, azt tesz, 
- anélkül, hogy kíváncsiskodva bárki is fellibbenthetné tervei terítőjét,~ 
ami jólesik, a felelőtlenség kellemesen bohém hangulatával töltötte el. 
Úgy vonult be az eluéptclenedett szobákba, mint aki váratlanul trónt 
örökölt. Napjai egész életében a mások irányában és érdekében beállí
tott pontos munkarend szerint teJtek. Ez az órarend most két napra 
hatályát veszti mint mikor a tanár úr az iskolában, váratlanul beteget 
jelent. A szab~dnak teremtett, de a fejlődő élettel pontosan körülírt és 
kihatárkövezett utakra kényszerített ember örök szabadságszerelme 
lángolt fel benne is egy pillanatra : mert a legmagasabb emberi méltósá
got nem a címek jelentik, amelyekkel az adományozók csupán a :::neg
ajándékozott jármát kötik szorosabbra, hanem az a tény, hogy az egyén 
azt tehet, amit akar \ . . . Az emberi lélekben szunnyadó örök gyermek 
ébredt lel pillanatra öntudatában : az öregek elmentek, lehet játszani 
anélkül, hogy a játékba bárki is beleszólna. Lehet kiabálni a lakásban; 
rosszalkodni is lehet, ha kedvük tartja, mert az irígy fegyclu<ezők ma nem 
liítják ... senki sem látja őket, csak az Isten, az Isten pedig a gyermekek 
barátja. Régen kigondolt terveket szedett elő, melyek mindeddig csak 
tervek maradtak, mert nem illettek az órarendbe : moziba kellene menni, 
esti előadásra, - a délutáni bemutatókat nem szerette, mert, amint kilé
pett a még inindig világos utcára, a vászon világának színes illúziói elszáll
tak lelkéből, minb a szalma füstje, melyet szárnyravetett a szél -- ma 
Sándor nem si..lrgeti a vacsorával. Utána sétálni kellene egyet, kint a.z 
erdők táján, a lassan fogyó hold alatt, míg az izmok elfáradnak és utána, 
bent az ágyban, olyan jó sűrű bénaság fekszik az idegekre. Aztán vissza
felé jövet, a lassan álomra hajló kisváros ablakain át belesni idegenek 
ismeretlen életébe, a boldogság után kutatva. 

Ez a vágy gyerekkora óta ott ült a testében egy ismeretlen helyen 
székelő idegre csomózva. Az idegen ablakok erősen izgatták fantáziáját 
és mennél keskenyebb volt az ablakon a rés, annál erősebb vágyat érzett, 
hogy belessen. Férje társaságában erről a szórakozásról szó sem lehetett, 
napszállta után pedig egyedül nem került az utcára. Egyszer azonban 
nagyon megjárta : lílvekkel ezeli\tt fiatal kertészházaspár állt náluk alkal
mazásban. A férfi jó munkás volt, erős legény, feltétlen megbízható, 
csak veszebtül féltékeny természetű. Esete, az asszony panaszkodásai 
alapján, már az idegorvos hatáskörébe tartozott. Ha gyanúja támadt 
az asszonyra, leitta magát és durváskodott vele. Egy alkalommal a ker
tészné késő este jött fel hozzá. Erős, rövid időn belül ható altatóért kö
nyörgött. Nagy szégyellősen, mint asszony az asszonynak, bevallotta, 
hogy a férje ilyenkor még haza is hoz italt, hajnalig iszik és közben mind
kettőjük szívét »rágja« a nehéz szavakkal és közben bolond kíván~ágai 
támadnak. Az italába szeretné keverni, mint mondta. Sándor összekoty
vasztott a kertésznének valamit és az asszony megnyugodva távozott .. 
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Rövid időre rá, Anna is aludni tért. Ablakát akarta ép b k · 
'k dJ t k t' h' 1 k' b'"' pen ecsu m mi o~ o a. en a er esz az a. oszo apban felgyúlt a villany. Az ablakot 

elfeleitettek bezsaluzm. Annaban föltámadt a régi· i'z 1 Ott d 
blkb 

'1 ttbfl' gaom. marat 
az a a an es ese e e e, a kertészék életébe A h 1 · é . h 1 t 
izzani Játszott. A férfi hadonászva beszélt az a;szo e yfislg katn)Su a a 
1 d 

tt • 1 'h 'l 
1 1 

' ny a a na amasz
w o es csa' ne a va aszo t. l yenkor szinte elpatt t f lt'l k't lé 
péssel megközelítette férjét, mondott valamit mai'dau~J'bo~l a. 

0
' h?t 'lt-

f 1
. An • d b . ' vissza a .rn 

a a ig. na sz1v o ogva leste a Jelenetet Most m' · h bl k ·1 • • · ar nem agyta ott 
a~ a a ot vi a~ert sem : ha anélkül fe~züdt volna le, hogy tudná bo 
azok odalent mire Jutottak, az 1zgalomtol és a félelernt"l .„ ' 'l gy . , -YI· d · . · o nem JOnne a om 
a „ szemere .. l in en pillanatban azt hmné, most fojtja meg. A kertész ké-
sobb bort ivott, az asszony is kortyolt a poha' rb61 I" sz. · J · 

d b 
, .. . ios n perce ng nyu-

go tan eszelgettek. Végul az asszony vetkőzni kezdett M d 1 t · 
mesterkéltség látszott, mintha egy különleges színpadon k" öoz .u a l~itnt 
hai'igálu' 1 • 'l h''t M'k " ' oz nseg e o . ~ e ,magara ru a~ . i ~r a ko1nbinéig ért, lehevert az á ra 
mmt aki elfaradt. A kerte~z tenyerbehajtott fejjel gondolkodni lát;fott'. 
Ezalatt a.~ a~szony ~egla~itotta. vállpántját, s mikor a férje ismét fel
em~lte feJet es a pohar utan nyult, mmtha csak magától old• d '] 
egyik válláv 1 k'b • ·t f h' "b "l 

0 
ne' meg, . .a i UJ a e ernemu o . Mosolyán kacérság ··ml"tt 1 • . 

a mozdulata:.önlrnlletőkké váltak. A férje lassan fölkelt és az ~gy~g sZtál';;' 
Izmos markaval átfogta az asszony nyakát, n1intha meg akal'ná f "ta · · 
Anna szive a torkában vert, s már arra gondolt szól Sá a k 

0l · t~i. 
segítséget kell még vinni az asszonynak De a' ko"v t'l n ;,°rn.all ' tab a 

k t
, .. . . . e cezo p1 ana an 

a eresz UJJal csendesen kiegyenesedtek és óvatos tapogato'z' · 't' l · th t l' . ' ,o s1m1 assa 
m;n a a ??yerével atn_a, in1nt a vakok, lefelé siklott az asszony nya.kán) 
husos melleig. Szabad kezével az asszony dereka alá nyúlt Er" l ·;' 
nak egyetlen lendítésével, _mintha h;illá;nokból balászná eiő 3;

8

el~~Jl~
félrr;eztel~n ;isszonytestet, kiemelte az agyból és az ölébe vonta. A kertészné 
felso testerol lecsuszott könny(\ fehénemü a csípő]' én akadt • • 
fonta 't d 1 • t · t 1 · meg es ugy . a ere ra ·, rr:1n egy szé .es, rendetlen, lila öv. Férjéhez símult 
m1nt egy nagy, fehe~ macska és átölelte a nyakát. Anna most érezte' 
hogy be kellene tenni az ablakot és le kellene feküdni de a k' • · • ' vagy v la · , .. t·· .. , , , ivancs1sag, 
.. ,a m1 mas osz o:r;os. erzes .- melynek eredetét később sem. tudta 
onmag~na~ megmagya;azni - !<myúlt öntudata alól és vasmarokkal az 
ablakpar~anyh?z. sz~r1totta. Össze:ro:rit szemmel, n1ereven előrehajló 
testtel nezett at a nema kerten a kivilárrított ablakra amely mo" "tt 
gyanak ó k b' 1 " "bb • 

0 
' go a h v " er esz a eg?s: csapason ~t ~Ijutott a maga bizonyosságáig: 

og,y az o asszonya meg1s csak egyedul ot szereti. . . Anna az asszon 
arcat leste : az nndor és a megalázottság jegyét kereste rajta könn ek ~ 
kut_atott szemében, de a kertészné vonásain lágy mosoly ömlött {, e 
tekmtete, ahogyan a két .ablak közti távolságon át kivette, örömet esue~;~ 
zott.. Akk~r, a~ba;i a pillan~tban, úgy érezte, át kellene menni, lo gva 
a sotét kerten , _ki ,kell~~e z,orgetm a kertész feleségét a meleg á ból '. 
meg kellene fogm ket eros vallát és a szemébe kellene nézni : talá~ nen: 



hűlt ki még a mélyén a titok, amelyet ő nem ismer, és amely _állítólag a 
boldogság kulcsa ... Att61 az estétől kezdve, ha tehette, elkerulte .a ker·· 
tész feleségét, mintha tisztátlan lenne és_ egész;n felszabadult, i;rnkor a 
férje, azzal az indokolással, hogy a het:d1k hatarban, egy nagybirtokon, 
konvenciós állást kapott, két hétre ra felmondott. 

A lány keresztezte az útját. . • , , . 
- Ilka, ugorj át a moziba és vegyél az esti eloadasra ket 3egyet, -

pénzt nyomott kezébe. 
- I"enis. A félhatosra 1 - Nem. A nyolcórásra. Siess l 
A gyógyszertár üvegajta_ja elő,tt megállt egy pillanatra és benézetl; 

a patikába. András éppen k1szolgalt valBJnt., . , , , , 
_ Elviszem a moziba ... - gondolta, es ]O, mHeleg, ma~as ~rze,sek 

fürdették szívét, mint aki meglepetést tartogat az o na?~ faa szamara. 
Később a szekrényét kezdte rendezni. Keze, a halomgek tornya 

mögött, kemény tárgyb_a ütő~ött. Az , aján~ék. levélpapírdohoz vo!t. 
»Szép Emlék« olvasta a hla hetülrnt. Errol eszebe3utott, hogy ma feltet· 
1 ül beszélnie kell Andrással. Megindult vissza a patika felé. Útközben 
;:piesen :Uegállt a tükör előtt és megigazította h,aj.át. Mikor ~ájött, hogy 
tub.jdonképpen mit csinált, zavartan tette le a fesut, mmt aki rendetlen· 
ségen érte saját magát. . , 

A gyógyszertárban, a _régi, szombat délutánokhoz v1szony1tva, nagy 
volt a forgalom. Négyen is varakoztak sorukra. 

- Bandi serríthetnék valamit 1 - kérdezte halkan. 
- N agy~n kOszönöm - felelte hálás mosollyal. - Talán a pénz-

tárnál! ·· 1 ' t A d ' t M' Anna leült a pénztár mögé. Föltámaszt?tt fe]Je nez ~ ,n ras ·, eg 
sohasem figyelte meg mu~kaközben. ~dd1g, ha nagyritlrnn betevedt 
a patikába, csak egy-két pillanatig tartozkodott itt. „ . , 

András mozgása gyors volt és a modora, a v:vokkel, kifog~s~alan. 
A fehér köpeny jól mutatott rajta. Valóban hasonht ar,ra a falmsz!"es~r~, 
kiről Annus beszélt - állapította meg. A fehér. !aboratormm1 kabat '.'ul?
nösen kihangsúlyozta a hasonlato~, m?rt utolJ~ra ~r~.osszer~pben lat~ak 
a színészt. Arca, itt a tégelyek hatterevel a hauamogott, mas volt, n;iJnt 
odabent a lakásban. Vonásai, mintha megkeményedtek vollll1; fmtko: 
számolt, vagy az érzékeny mérlegen a könny{í_ poro~.~t 1;1érte1 allat ~isse 
meghúzta, ezáltal arca hosszabbat mutatott a valo3anal. Most egeszen 
férfiasan hatott. . . , 

_ Ezt csak a munkában való elmélyülés teszi, ez még nem b1zony1t 
semmit - gondolta Anna. -, .J\z e~é~~en kis fiúk is férfias vonásokat 
vesznek fel, ha például a leckeiuket u3ak. , .. 

_ Kettő pengő negyven - ~ondt~ be Andras a sor?nkovetkez6 
tételt, majd még hozzátette : - Milyen JO az a .tudat, hogy itt van mel-

lettem .•. 

Milyen 
ugyanakkor Anna. - Számolni a 
patikában tette, ha megsűrűsödött a az éter ismerős 
illanó szagát,_ egy-egy pillanatra a recepttel jelentkező anyák' 
testvérek; fériek aggódó ".rcán, újból hallani a régi, megszokott kérdést'. 
.ugye, ,kerem, ez a szer biztosan használ 1« Abból a régi pénztárülésböl 
csak latta a gyógyszerre várakozók aggodalmát riadt arcukon de ma 
már velü,k is érez. Az_ elmult tizenkilenc.esztendő alatt, ha véletlen hely
zete réven - mert hiszen patikus felesege volt - nem is a pult előtt 
h3:_nem od~be1:1-t a lakásban, az ő &rcán is sokszor_ megjelent az anyál~ 
elott a,rmy1ra is_mert fekete ruhás vendég, az aggodalom árnyéka : Annus, 
kiskoraban, mmden elképzelhető gyermekbetegségen keresztülment. 
Ferenc~y ~okto~r, a ?sal~d b~~~tJa és orvosa_, meg is je~J'.'ez.te annak idején : 
•ez ? k1sl.any, ugylatsz1k, ra3ott, hogy patikus a papa3a és így olcsóbban 
kapJa, mint más a gyógyszert és talán azért szed össze minden gyerek
nyavalyát, mert élni akar az okkázióva.l .. . « 

Mióta Sandtner Poldi bevonult, nem tartottak seaédet. Sándor 
egyedül látt.a el ,a p1;1ltkörüli, szolgálatot és, a szerdai napot kivéve, önmaga 
kezelte, a r,enztart rn;,. Anna.nak egyetlen esetben sem jutott eszébe, még 
ha a h~zkor_ül1 teendo1 m,eg is engedték, hogy felkínálja segítségét. Az el
mult tizenkilenc esztendo a.latt, mint hivatalos személy most ült be elő-
ször ebbe a patikába. ' 

~,munka lefoglalta és szórakoztatta, az idö gyorsan múlt, mint mihd~n 
t~endo mell~tt, ~elyet az ember szívvel végez. Mi hozta be a gyógyszer
tar~a m~ delu:an 1 Az unalo~ 1 y agy a segítés vágya. ? Hogy jutott 
egy~lt~la1n eszebe ? • .. . Az es~e~e. ,iutott-e vagy a szívében jelentkezett 
az erzes . Mert - mint azok allitJak, kik a nők lelkét ismerik - az asz
szonyok minden munkára készek, ha azzal azon Begíthetnek, akit sze
retnek! 

Ilka boncos feje jelent meg az üvegajtó túlsó felén Anna fölállt és 
kilépett a folyosóra : . 

- Téged kellene elküldeni a halálért : a haldokló időt nyerhetne 
veled. Kaptál jegyet ? 

- Én m~r régen itthon vagyok, de a nagyságosasszonyt sehol sem 
lel:em. A patikába nem néztem be, igaz, de hiszen sosem tetszett eddig 
meg itt bent lenni. 

-;, Most, látod, it,t vag~ok ! - ma_jd mfg kiszaladt a száján, mintha 
mente0 etn1e kellene on~ag~t. - A f1atalu~rnak még nincs olyan nagy 
~yakorlata, hogl;' egyedul lassa el a munkat . . . Butaságokat beszélek 
ossze-vissza : m1 köze ennek a lánynak ahhoz, hogy én hol vagyok! -
gondolta. - Kaptál jegyet 1 

- Igenis, de már csak egy volt. 
- Egyet hoztál 1 
- Egyet. Gondoltam, ha nincs kettő, egy is elég lesz. 



_ Ha neked ép eszed van, Ilka ... -- mondta és nem tudta, neves-
sen vag)' bosszankodjék. 

- Én csak j6t akartam. . .. 
- Azonnal vidd vissza ! Egy Jeggyel nem mehetunk ketten. 
- Igenis. . . Pedig biztosan ~zépet adnak. A Jávor is játszik. 
- Vidd vissza mondtam mar. 
Ilka behúzta nyakát és megindult a konyha felé. - Buta Hba-;- gon

dolta Anna. _ Tehát jegy nincs. Egyszer lenne, al~ahnam esti eloadásra 
menni akkor sem sikerül. Nem tudom kihasznalm a nagy »szabadságo
mat«. 'Maradna a séta ... - kinézett az ablako.n. Az, ég lelhőtlen„volt, 

. a hegyek sötétzöld vonalai élesen ratzolódtak ki, a vilagos háttérbol; -
Talán csak nem változik meg az ido estig ! Bar ezen a buta yideken 
sosem lehet előre kiszámítani . . . Fel kéne sétáim a hegyre .. · mi lenne, 
ha a hegyi kocsmában vacsorázn~nak 1 ,Sandi még úgysem jár~ arra. A ki
látás gyönyörű onnan és ott aztan valoban. za;'artalanul beszelbetne vele. 

Ilka már a lépcsőnél tartott. Utánakiabalt : 
- Mondd, biztosan olyan nagyon szépet adnak a moziban 1 
- Egészen biztos. A Jávor is játszik. 
- Szeretnéd megnézni 1 
Ilka szeme felcsillant. · 
- Akkor ne vidd vissza a jegyet. Neked adom. De előadás után 

azonnal hazagyere ! Mi nem „vacsorá;.unk itt~on. .. . , 
Visszament a gyógyszertarba. Pillanatnyilag egyedul találta Andrast. 

András melléje telepedett. Cukrot szopogatott. 
- Pemetefű . . . Loptam . . . - súgta. 
- És még erre a kölyökre fognám rá, hogy felnőtt ! - gondolta 

magában Anna. - Lopni ne','1 szabad ! 
- Tudom de Sándor bacsi is sv>kott. 
- Tisztár~ kölyök ! Most meg az öregebbel takarózik. - Sápadtabb 

az arca mint máskor ~ mondta. 
- 'Rosszul aludtam. Össze-vissza áhnodtam mindent. Csupa nehéz 

szamárságot. 
- Mit, például ! , , .. 
- Az utolsóra tisztán emlékszem. Reggelfele lehetett mar, fol rn 

ébredtem rá : Pest alatt, valahol a Lágymányosnál, cs6nakáztlillk a 
Dlillán. Velem volt, ott ült mellettem a csónakban. 

-Én! 
- Igen . . . Az árral csorogtunk lefelé. Esteledett. Egyszer ~sak 

dagadni kezdett a víz és a hullámok deszkadarabokat sodortak felenk. 
Az volt a legfurcsább, hogy a lécek ár ellen úsztak. Rám parancsolt, evezzek 
kifelé. De a víz akkor már olyan erővel sodort, hogy képtelen voltam 
megmeríteni a lapátot. Mikor mégis megkíséreltem, mind a két evező 
eltörött. A hllilámok egyre magasabbra csaptak körülöttünk, a csónak 
icle-oda himbálódzott. 
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- Féltem 1 
- Nagyon. Egészen megváltozott az arca. 
- Nem ismerek magamra ! Csak a villámlástól félek - tette még 

hozzá nevetve. , , 
- A szemben úszó deszkák egyre nagyobb tömegben lepték el a víz 

tiikrét és most már megszélesedtek és megvastagodtak. Mikor vissza
néztem, láttam, hogy még mögöttem is jönnek csónakázók. Éppen úgy 
harcoltak a hullámokkal, mint mi. A hullámok hátán sodródó deszkák 
egyre veszélyesebbé váltak. A törött lapátok csonkjait bedobtam a vízbe 
és magam ültem a kormány mellé. Ekkor már a csónak siklása meg
gyorsult. Éles fordulókat vettem, nehogy összeütközzcm a lécekkel. 
Néhány perc mulva egy széles deszka elállta utunkat. A csónak orra 
ráfutott, mint a zátonyra. Kihajoltam, hogy ellökjem. Nem ment. Még 
mélyebben kihajoltam. Most már elértem, de amint megfogtam, többé 
már nem bírtam elengeCJ.ni. Nagyot rántott rajtam és mire észretértem, 
már a deszkán hasaltam. A víz színén lebegve úszott velem fölfelé, pon · 
tosan ellenkező irányban a csónakkal. A csónak egyre kisebbedett, míg 
pillanatokkal később egészen eltűnt a hullámok mögött. A deszka a 
hullámok hátán lovagolt és gyorsasága egyre fokozódott. Úgy rohant 
velem, mintha láthatatlan motor hajtaná. Mire a hidak alá értem, már 
besötétedett. A Lánchíd ala-bt voHam pontosan, mikor a Duna mindkét 
partján kigyúltak a házak. Úgy égtek, mint a szurokfáklyák. A habokat 
vörösre festette a tűz. Mintha vérben úsztam volna . . . Újpestnél a tűz 
erősödött. A körülöttem lefelé hajózó csónakosok rémült arcát is pontosan 
kivettem már. Az egyik nyolcasban az anyám volt a kormányos. Utána 
kiabáltam, de rám sem hederített, mintha nem hallotta volna a hángom. 
Kimerülten hevertem vissza a deszkatutajra. Csak most néztem meg 
a színét. Fekete volt, mint a koporsó és egy ragasztott papírlapon ázott 
betűkkel ez állt : »Bartha András, patikus, 173 centi«. Ez most már 
biztosan az enyé1n, gondoltam és újból végignyáltam rajta, mint aki 
pihenni vágyik . . . Buta álom volt, mondhatom . . . Tessék paran-
csolni - fordult egy újonnan érkezett vevő felé. · 

- Nem mozog eleget - gondolta Anna. - Csak az a pár lépés az 
egész sétája, amit idebent tesz meg a patikában . . . De ma, zárás után, 
megsétáltatom. 

Kerülővel viszi - tervezte. - Átmennek a patak hídján - amelyet 
ugyan a lokálpatriótizmus folyónak keresztelt el. - Keresztülvágnak 
a réten és akkor ráállnak a »szerehnes-fák útjára« . . . Ha dolga akadt 
:t hegyen vagy a gyümölcsösben, inkább kerülővel, de erre vette az irányt. 
A fák lombjai, fönt a magosban, egymásba borultak, mint alattuk az 
estébe hajló délutánokon a szereln<espárok. Csak a lombok ölelése tisztább 
volt és egymásiránti szerehnük hűbb, mint az embereké. Anna, ha útján 
idáig ért, lelassította lépteit és sétálva ment át zöld, illatos baldahin alatt. 
A városnak ezt az egyetlen útját szerette. A jobboldalán épített villák 
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már az újabb, levegősebb építkezés termékei közé tartoztak. 
dolta, nem is lenne bolondság ideköltözni. 

A völgybeékelt várost különben sem szerette. Az elmult tizenkilenc 
esztendő alatt úgy élt benne, mint az útrakész idegen, aki csak egy napra 
érkezett és még a környékkel sem kíván megbarátkozni. Ha megkérdeznék 
tőle, hová való vagy szíved szerint, te asszony 1 Nem tudna választ adni. 
Hét éves koráig Pesten élt. A kilencedik kerületben laktak. Egy-két 
fülledt nyár emlékét őrizte öntudatában és a közeli zárda vékonyhangú 
harangjának kongása csengett még a fülében. De a fővárosi utcák aszfalt
jára sem gondolt a szül&földet megillető szerelemmel. Apátlan és a szó 
szűkebb értelmében véve, hazátlan árva volt. Apja korán meghalt. Halo
vány, elmosódott képett őrzött csak róla a lelkében. Olyan volt ez a kép, 
mint amelyet harminc egynehány évvel ezelőtt a lélek mély zsákjába 
vetettek : megkopott, megsárgult. Arcának vonalai bizonytalanná váltak 
és mintegy fölivódtak a lelke anyagába : inkább érezte, mint tudta, hogy 
milyen lehetet.t. Oldalszakállt viselt, haja sötét volt és hosszúkörmű ; 
fehér ujjaira emlékezett még, amelyekkel simogatón nyúlt feléje vagy 
cukrot adott velük. Anyja - legalább is az Ő tudtával - nem ápolta 
apja emlékét .. Földi maradványai a Kerepesi-temetőben pihenték rövid 
életének fáradalmait. Az akkor még serdülő leánykorban lévő Anna 
előtt, a temetőnek egy ismeretlen sa.rkában aludt és valószínűleg szép 
szomorú álmokat álmodott a szerelemről, az asszonyok hűségéről és egyébJ 
hasonló balga illuziókról, sírjának gondozatlan hantjr. alatt. A délvidéki 
város és a pesti temető közti néhányszáz kilométert, Anna, magányos 
kétségei idején, gyakran átrepülte gondolatban. Leült a sír elé és köny
nyeivel locsolva a mjta vadul burjánzó füvet - egyetlen díszét ennek 
az elhagyott sírrnck -, panaszkodott az apjának, kire alig emlékezett. 
Ezek a lelki temetőlátogatások, annak idején, nem az apának szóltak, 
aki meghalt és kihez a gyermeki kegyelet alázatos szívvel zarándokol : 
az anyja körüli felfordult világban megszomorodott szívét vitte el ahhoz 
az emberhez, aki éppen úgy érzett volna abban a légkörben, ahol Ő élt, 
ha egy napot vagy egy órát vele tölthetett volna. Sírjánál, a valóságban, 
-· anyjával - soha sem járt. Önmaga is úgy kezelte már emlékeiben 
nyughelyét, mintha nem is ezen a világon lenne, hanem valahol messze, 
egy megközelíthetetlen csillagon, vagy, mintha nem is a földbe temették 
volna el, hanem csak fölivódott volna, mint maga az emlék, a lelkébe. 
Két évvel ezelőtt Pesten járt és egy délután - ritka eső szemergett éppen 
- kezé,ben virágcsokorral ·és szívében nehéz érzésekkel, rnegindult, hogy 
fölkeresi. A temetőirodában több, mint egy óráig lapozták a néma polgá
rokkal benépesített világ névsorát, míg adataira ráakadtak. A válasz 
lesujtó volt : a könyvben jelzett régi parcellából a lakók maradék porát 
négy nappal azelőtt közös sírba szórták, mert a helyre szükség volt. Anna 
a magávalhozott csokrot a bejárat,keresztjének lábához fektette és anélkül, 
hogy valaha is megtudta volna, hogy az apja hol feküdt, visszautazott 
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amelyet nem szeretett és amelyre, ha néhány 
napra sohas.em g?ndolt az otthont megillető melegséggel vissza. 
0 csak é}t . - n:.mt m1~denütt. e~dig - izmos lábon állva, de gyökér-
telenül es mmtegy kotelesseget telJeSitve azzal, hogy él. 

12. 

- Bandi - kezdte zárás után és az ablakhoz állt. - Látja ott fent 
a hegyen azt a piros tetejű házat 1 

- Látom. 
- Abban a házban egy jó kis kocsma van. Lenne kedve felsétálni 

velem 1 
- Boldogan. 
- Odafent vacsorázunk. Siessen, öltözzék át. Lent várom a kertben. 

Kabátot feltétlenül hozzon magával, mert a hegyen ha a nap lemegy 
szabályosan lehűl a levegő. ' ' 

Anna néhány szál virággal a kezében várta. 
Köi;nyű, nyári 5elyemruhát viselt. A ruha rövidujjú volt és a dere

kához sunult. Alapszíne fekete volt és nagy, sárga rózsákkal díszített. 
A sötétszínű anyag megnyujtotta alakját és sejtelmesen rajzolta ki sza
bályos formáit. Anna mozgása nyugodt volt és határozott. Hosszabbakat 
lépett, mint általában az asszonyok és ezek a megnyujtott lépések bár 
alig észrevehetően, mozgásba hozták csípőjén az izn1okat. A fekete sel~em 
?' tenyérnyi rózsákkal úgy hullá?1z?~t del'ekán, mintha egy virágoskert 
mdult volna meg, amelynek a rozsa1t a szél láairan rinO"atJ'a. 

A közeli temető előtt haladtak el. A hátsl°kapunál Anna lassított. 
- Egy pillanatra ... - mondta. 
András követte. Anna a kápolna melletti első sírnál megállt. Domb

ján kis fehér márványkereszt és a kereszten, megkopott aranybetűkkel 
csak ennyi: »Sándorkánk ... Élt három napot ... « 

- A fiam . . . Tizenhétéves lenne az idén - mondta és a n1agával 
hozott virágot úgy rendezte el a kereszt tövében, mint az anyák rendezik 
alvó gyermekükön a takarót. Keresztet vetett és lehajtotta fejét. 

András magára hagyta a sírnál és belépett a kápolnába. A vörös 
lila, sárga ablakkockákon át, a mát lassan alámerülni készülő nap besü~ 
tött és a lágy színek meleg lángjával tüzet rakott az oltár előtt. 

András szerette a néptcfan templomok esti hangulatát. Belehelni 
n.z elmult szertartások maradék tön1jénillatát és a nagy csendben mozdu
latlanul állni, mint aki néhány pillanatra kilépett az időből. Ilyenkor 
a templomon kívüli világ megszünt létezni a számára, csak a néma szen
tek megértő mosolyát látta, a Stációk képeit a falon aztán később már 

1
, , 

ezt sem atta : a nagy csend magához ölelte és távoli, megnyugtató messze
ségek felé röpítette. E kivételesen tiszta percekben a félelem lemállott 
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lelkéről szorongásait elfelejtette, szíve bizalo=al telt meg valaki iránt, 
akit m.\g csak elképzelni sem i!'yekezett, de a~inek a meg~yngtató köze}
ségét olyan biztosan érezte, mintha ,mell~tte al~a. ~s legyozh~tetlen, eros 
kezével védőn átkarolva tartaná. Meg egeszen kisfm korában ismer.~~de_tt 
össze ezzel a sűrű megnyugtató csenddel : otthon nem ellenor1ztek 
útjait és ő élt a szabadsággal. ,B~J~ódo,rogta a ".'á;ost. Utcáról:utcár~ tén
fergett, kirakatokba bámult es Ja~sz~te:ek ".'1dam„ hangulataba kemlelt 
be mint aki keres valamit. De n11nd1g es mmdenunnen azonnal tovább 
állt és folytatto, céltalan ú:j~t a roh:cnó felnőttek l~ba ;t.l.att, arcán eg;r 
bölcs kis öregember csalódas~val, ,aki tudat ala,tt mar, r~J~tt, hogy ";mit 
keres az nincs is és ha mégis leteznek, valahol mashol huzod1k meg : tavol 
az utcától, messze a játszótei;ektől, .valahol, olyan h~lyen ül, ahol talá,n 
még emberek sincsenek. Egy ilyen k1ru?canas a}ka.Im~val, :nessze a laka
suktól vihar érte utól. Pénzt nem vitt magaval, igy villamosra nem 
ülhetett. Gyalog futott a ~ö~ér, esőcseppek elől." ~ét s;trkot hagyott 
már maga mögött ~ széles .1:1Io,i-1;1-ton, milco_: ~z es? ugy rakez~ett, hogy 
majdnem lemosta ot is a prdarol. Az Örokm;áda~ t~mpl°.maba mene
kült be. A szíve a futástól hevesen dobogott, izmai knnerultek. Leros
kadt az egyik padba. Néhány pillanatra el is aludt. A tcmpl~m üres 
volt és néma. A hűvös homály ölébe vette és rmgatta, mmt egy lathatat
lan dajka. Szent-Antal barna szobra ~tt ~l:t kö~vetlenül ~ellette. K~r
ján a Gyermek felemelt kezének apro unaval ~ntett, i;imtha valamire 
figyehneztetni akarná ho.rdoz~ját é.s ~ Szent, ,aki maga ;s egészen frnt~
lon jött rá, hogy a valam'.; amit a !oldi halando k~res : tava! van ,az utca
tól, messze a játszóterektol, valahol olyan ,helyen ul, ahol talán r;ieg em~e~ 
rek sincsenek - sápadt szobor arcával ugy mosolygott Andrasra, mmt 
aki tisztában van a gyermekek lelkének, a felnőttek elől egyébként tel
jesen elzárt titkával ... Azután is még gyakran ellátogatott a Szenthez. 
Oldalutcákon lopva ment feléje, mint aki a titkot közelíti meg és nem 
kívánja hogy a találkozásnak tanuja legyen. Barátságot kötött a szobor
ral LeUlt a lába elé a padba. Hosszan az arcába nézett és mikor már 
mi~den vonása - mint lemezre a felvétel - lelkére rakódott, lehúnyta 
szemét és az üres templom nagy csöndjében félh":i:;gosan beszéln'. kez
dett hozzá : »Drága jó Szent-Antalkám, ma olyan JO volt az iskolaban : 
a Poldi, a kövér tanár, kihívott felelni, már fel is tette a kérdést ~s éppen 
olyat kérdezett, amire válaszolni sem tudtam volna, mikor belepett az 
igazgató és bemutatta az új osztályfőnököt ... « Nem hálálkodott soh": 
és nem kérte semmire sem a Szentet, csak beszélgetett vele, rn1nt aki 

a csodát : hogy a szobor ugyan kőből van, de hideg, barna 
alatt - annak a számára, aki keresi - eleven szív dobog és 

füle tulajdonképpen kagyló, melyen á~ a könyörület~s 
Megértés hallgatjja az árvák, a magukra maradottak es a megszomon
tottak paiias.zát. 
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Hová tünt ell - kérdezte önmagát és jobbra-balra nézegetett a bokrok 
között. 

- Bandi ! - szólította és hangjában a türehnetlenség egy szelíd 
árnyalata ködlött. Körüljárta a kápolnát, de eredménytelenül. - Csak 
nem bujt odabent el! - belépett a templomba. 

András ott állt mozdulatlanul. Anna lépteit nem hallotta meg. Feje 
féloldalt fordult és az oszlopnak támasztotta. Az ablak vörös üvegén 
át beszűrődő napsugár arcába. sütött és sápadt bőrét szép, vidám, piros 
színnel hintette be. Ajkán boldog mosoly sütkérezett és ez az átszellemült 
mosoly lassan, mint a tóba vetett kő nyomán a víz csillogó gyűrűi, szét
terjedt az egész arcán. 

- Milyen szép utakon járhat? ... - gondolta Anna szelíd írigység
gel. ;Mosolyog, mintha az angyalait látná ... « emlékezett Sándor sza
vaira. Sulyok, ezt az inkább gúnyosnak szánt megjegyzést, azokra alkal
mazta, kikiiek a teremtés örök mosolyt faragott szájuk szögletére és akik 
ezt a mosolyt úgy viselték arcukon, éjjel és nappal, ha kellett, ha nem, 
mint katona az egyenruhát. Anna, most - amint Andrást nézte - meg
ílletödötten idézte a mondatot és úgy érezte, mintha ebben a percben jött 
volna rá az igazi értehnére. Később, emlékezett, egyszer már látta András 
vonásain ezt a mosolyt : az Anna-nap hajnalán, a csók után mosolygott 
így rá a holdsütötte ablakban. Egy lépést tett feléje és gyöngéden meg-

. érintette karját. 
- Bandi . . . Mehetünk 1 
Átvágtak a temetőn, lekanyarodtak a patak partjára és a hídon 

át elérték a »szerelmes-fák útját«. Az út most üres volt. csak a késő
délután állt az árnyas lombok alatt illatos, fűszagú ünncplőjében, szemér
mes arcán a naplemente lila fátyolával és a fák tövéhez símulva, örök 
szerehnesét, az estét várta. N ászágyukon, a virágokkal teleszórt bárso
nyos réten és a völgyek lágy heverőin még napsugár játszott az egymást 
kergető fehér pillékkel, de a késő-délután már szomjas ajkán érezte ked
vese harmatos csókját. 

- Imádkozott? - kérdezte Anna. 
- Igen ... - féllépéssel közelebb lépett az asszonyhoz. - Egyetlen 

mondatot : minden úgy legyen, amint maga kívánja ! ... 
Anna elengedte a füle mellett András szavait. Most még nem akart 

belefogni a dologba. Menetközben nem tud úgy koncentrálni, mint sze
retné és, ha az ember jártában beszél, a szavak nyom!1téka elvész, inint 
ahogyan a lyukas zsákból kiperegnek a búzaszemek. Ö pedig ma alapos 
vetésre készült. 

Az erdészház előtt az erdőkerülő édesanyja köszönt rájuk. 
- Használt az unokának az injekció? - kérdezte Anna. 
- Használt, Már szommelláthatólag egyenesebb a lába. De 

tessék csak várni kihozom a kis szentemet. 
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·- Igen. Csúnyán angolkóros volt a kicsi. · 
- Tessék nézni - a síró kislányt leállította a földre. - Már nagyon 

szépen javult . . . Gyere, bogaram, gyere . . . nem bántanak bogaram, 

ne félj. , , · · b k · 
Anna ölébe kapta a sápadt apros:i!lot. Napé~ette a~cát a ,kws1 u s1-

jához nyomta, orrával megdörzsölte p1c1 orrát, gyonge.kis testet meglendí
tette a levegőben, aztán űjból magá~oz szorította., A kislány már kacagott. 

- Szereti a gyerekeket! - kerdezte Andras. 
_ Csak a gyerekeket szeretem - felelte Anna és a kicsit vissza-

adta a nagyanyjának. . . 
- Kolt:ü-néni, szokott még álmot feJtem 1 
- Szokni éppen nem szoktam, de hát ... 
Anna Andráshoz fordult : 
- Koltai-néni hét-vármegyében híres az álomfejtésról. . . Ferenczy 

doktorné sült malacról álmodott annak idején ... 
- Disznóölésről - javította ki Koltainé - és szalmával pörkölték 

a disznót ... - tette még hozzá szakszerűen. 
_ Koltai néni űgy fejtette az álmot, hogy háborű lesz. Ki is tört, 

vigye el az ördög ! . • • 
- Disznóölés pörköléssel, háborűt Jelent - mondta meggyozodés-

sel Koltainé. 
- Isten velünk, Koltai-néni. - Andráshoz fordult. - Egy hrékkel 

többje van, mint kellene, de az emb','rek ;négi,s hisznek ben17e. ~z mt;lh
gencia is. Pörkölt disznó ... képzelje, hab~rut Je,lent. A haborut mkabb 
az jelenti, ha nem kerül az asztalra d1sznoporkolt. 

András megállt. 
- Kérdezzük meg, mit jelent az én álmom 1 
- Bandi ne legyen babonás 1 
_ N cm ~agy ok babonás, csak éppen kíváncsi lennék rá, mit 1:1-on~ ~ 
_ Koltai-nfni ! - kiáltott az öregasszony után Anna és megmdult 

visszafelé. 
- Tessék parancsolni. 
- Egy ismerős fia:talember jf1·t ~ na;p~~ban _nálunk . . . - , nem 

akarta tlldomására hozm, hogy Anurás almarol beszel. - Érdekes almot 
látott. 

- Hadd hallom ! 
Anna pontosan elismételte az álmot űgy, amint Andrástól hallotta. 
_ Ki tud hámozni belőle valami érdekeset, Koltai néni! ... 
- Hm ... sok víz ... Nem jó ... 
- A bor jobb 1 • , • - kísérletezett Anna. 
- Égő házak ... Az se jó. . „ .. 

András feszülten figyelt. Tekintetén zavarra.! vegyes tettetett kozony 
ült. Anna már bánta, hogy mégis engedett a kérésnek. Karonfogta 
Andrást. 
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_ A sok víz, majd eloltja a tüzet. Igaz, Koltai„néni 1 ... Gyerünk, 
Bandi, mert megéheztem. 

András nem mozdult. 
_ Ugye, nem jó álom i - kérdezte csendesen. 
- Nem. . . A rohanó csolnak a sebes vizen, nagy utat jelent ... 

nagyon nagy utat . . . ' 
- És az az asszony . . . a nő . . . aki az álomban szerepelt, ugyan-

csak. űtrakel 1 . . . Együtt mennek a nagyon nagy űtra ! 
- Igen . . . De csak egy darabig . . . Igy mutatja az álom. 
- És mit jelentenek az égő házak! 
- Valami nem várt szerencsétlenséget . . . a fekete deszka a névvel, 

koporsóról beszél , . . !gy mutatja az álom. 
· - Ki hisz az álmokban! - vágott közbe Anna. 

Koltainé megfogta Anna kezét. Anna az öregasszony érintésére 
összeborzongott. 

- Lehet hinni az álmoknak . . . Az Isten az álomban mutatja meg 
a jövőt. 

- Hosszű űt, szerencsétlenséggel és a végén koporsó ... - ismé„ 
telte András. 

- !gy mutatja az álom , . . . 
- És mit lehet ellene tenni 1 - kérdezte félig tréfásan, félig komo„ 

!yan Anna. - Mit kell álmodni ellene 1 
- Tessék megmondani a fiatalembernek, bármennyire csalogatják 

is arra a nagy útra, ne induljon el. 
- Megmondom neki, Koltai-néni. . . Megmondom ... - mikor 

elérték a ház végét, még hozzátette. - Szamárság . . . Ki hisz. ma már 
az álmokban! ! 

Az erdei kapaszkodón haladtak fölfelé. András a keskeny hídon el
állta az asszony űtját. Már nevetett. 

- Igaza van . . . Szamárság! . . . Mert engem még vasvillával sem 
lehet a maguk patikájából kiverni. Nem megyek én semilyen nagy űtra. 

Anna zavartan nyelt egyet. Hogyan kezdjen ő most ezekután a 
beszédbe 1 . . . A végén még ő is babonássá válik 1 Az ördög vigye el a 
vén boszorkáját. 

- Siessünk, Bandika, mert komolyan megéheztem. 
A kapaszkodó egyre meredekebbé vált és űgy összeszűkült, hogy 

csak egymás mögött fértek el rajta. Anna nagyokat lépett és cipője sar
kával ügyesen, mint a tapasztalt hegymászók, a talaj fölött futó fagyöke
rek lépcsőjébe támaszkodott. Izmai megfeszültek, aranybarnára égett 
harisnya nélküli lába ki-kivillant bő szoknyájának harangjából. András 
csak ebben a kemény tornában látta, milyen ruganyosan izmos a teste. 
Néhány szökelléssel messzire elhagyta a kényelmesen lépegető Andrást 
és már a tetőről kiabált vissza : 

- Siessen fiatal űr, mert a néni éhenhal - kihevült arcán rózsa égett, 
Égly: A boldag p:iili!kua 6 
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Szapora lélekzetvételé~e a lágy selyem hullámzott a mellén, a lassan .éledo 
sr,él összeborzolta ha1at. . , . . „ .. . , 

_ Olyan most, mint egy k1slany, ,a~1n:k s1kerult .m~gs~okn1e a de1-
utáni zongoralecke elöl. Egészen e~vesz1t1 elott.:m ~ tek1ntelyet. 

Anna hirtelen mozdulattal fölkapott a foldrol egy vekony gallyat. 
Megfenyegette vele Andrást: . „ „ • 

1 - Lesz csend! Mindjárt megmutatom, ki szokott meg a le.eke elol .... 
Adja ide a kezét, majd segítek. Ezt az utat meg kell szokm. V;ssza~elé 
majd a kényelmesebbiken megyünk, de azt akartam, hogy lnfa!adion. 
Semmi n1ozgást nem végez .. Úgy él oda~ent ~ patika s_z1get,eni mint egy· 
elátkozott Robinzon. Nem is tudom elkepzelm, hogy mire var . 

_ Ha Robinzon vagyok, csak Péntekre várhatok. 
- Elkésett vele: ma már szombat van! Megérkeztünk. 
A kocsma i,:erthelyisége barátságos volt. Ai;drás;a nem!~ tette.ko?sma 

benyomását. Ugy hatott rá, mintha egy videki haz kertieben ulnenek. 
A gyalulatlan asztalok nagy ~ávolságra álltak eg_y;nástól, az asztalt f~l sem 
teTÍtették. A kert jobboldalan, hirtelen emelkedessel a hegy folytatodott, 
baloldalán a. korláron túl, mély lejtő kezdődött és széles haJlat~kkal a 
városig hullnmzott. A vendéglő úgy ült a domb és a. v~lgy köz~tti 8.zéles 
lépcsőn, mint egy piros-fejkendős parasztasszony, k1 rozseszcdes kozbcn 

elfáradt. · Ann' 
A tulajdonos maga szolgált fel. Mikor megpillantotta at, nagy 

örö1umel sietett elébe. 
- Á . . . kisztihand . . . kezitcs6kolom. Rég volt szerencsém. A 

patikárius úr később jön 1 . .. , , 
_ Jóestét, Schill úr - kezctnyuitott a furge svabnak. - Mostana

ba.n sok odalent a munka, nem érünk rá ~ szétnézett. - Pedig milyen 
szép itt magánál! Az uram ma nem jön, elutazott a lányommal. Ma csak 
kettesben jöttünk a ... rokonommal. . , 

- Á, á . . . Habe dic Ehre . . . Schill vagyok - pattant Andrashoz 
és lekezelt vele. - Nyaralni tetszik erre mifelénk1 - az asztalt leporolta. 
- Azonnal hozok két szép sört ... Vacsorát is parancsolnak1 

- Lehetne csirkét rántani i 
- Meglesz, na.gyságosasszony. De csak a nagyságosasszonynak! .~z 

idén gyönge a csirkeállományunk. A nagyságosasszonynak azonban a fold 
alól is. 

- Magát mindenki szereti! 
_ Túlzás ... Igyunk! - szájához emelte poharát és nagyot húzott 

bel&le. 
- l)'e igya ilyen hirtelen. Hideg, mint a jég. Beteg lesz. 
- Es meghalok. . 
- A halált nem adják ilyen olcsón. Meg kell érte szenvedm. 
Anna lenézett a völgybe. Arcán árnyék futott át és az öregségre gon

dolt. 
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- Igaza van, a halált nem adják olcs6n ... és ritkán jön hirtelen. 
Előbb megkínozza az embert, 1nint a pók a legyet. Nem mese az, hogy az 
ember részletekben hal meg. Elfogy az ereje, beteges lesz, aztán lassan 
mi;idenkinek terhére válik · ... A mult héten járt nálam egy régi cselédem. 
Kerdezte~, hogy van az apJa? Beteges, de nem tud meghalni ... Az öreg
ember m1ndenk1nck a terhére van, csak a nép őszintén kimondja, amit 
érez . . . Akkor n1á.r inkább a Koltainé jósolta nemvárt szerencsétlenséget 
választanám. 
~ A nemvárt szerencsétlenséget nekem jósolták, nem ma.gánalc ... 

- még hozzátette csendesen: - Pedig, most. . . inost nem szeretnék 
elmenni ... - súgta és na.gyranyílt szemmel Anna szemébe nézett, mintha 
szívébe kívánna látni. 

Istenem, - gondolta Anna - hogyan kezdje el! Megbántani sem 
akarja, de mégis a végére kell jutni a dolognak. Lassan elfordult Andrást61, 
felpillantott a sötétedő égre, mintha onnan várna tanácsot. De az ég mély 
kékje némán hallgatott. Azonban kelet felől, az elcsendesedett völgyön át, 
fekete ködökbe takarózva már errefelé tartott az este és a hold sápadt b2.k
terlámpájával Anna felé integetett, mintha biztatná: »beszélj, mert az 6ra 
jár! ... « 

A kocsmáros m0gérke.11.;ett a csirkével. 
- ~gyünk, Bandi ... - mondta és kitálalt a tányérjára. 
Vacsora után András len1utatott a város irányába. 
- Nagyon megszerettem ezt a kis várost ... Nézze, olyan mintha 

egy képeskönyvből téptük volna ki. Valahogyan úgy hat rám, mintha 
cukorból rakták volna össze a házait. A kerteket meg süteményből öntötték 
köréje. _A_z e1nber, innen a 111agasból, azt hinné, hogy csak játék-élet folyik 
benne. 

- Pedig odalent sem játék az életi ... Bandi - tette még hozzá -
én ettől a pohár sörtől ... - kezefejével végigsímította homlokát. Tekin
tete fátyolossá vált. 

- Mi van a pohár sörrel 1 
- Szabályosan becsíptem tőle . . . Két Bandit látok ... 
- Mind a kettő egyformán szereti. 
Anna érezte, hogy már nem lehet tovább húzni a dolgot. Be kell 

nyúlni András sz.ívébe és ki kell e111elni onnan azt a vergődő inadarat, aztán 
a tenyerére tenni és megmutatni: nézd, elszállt ... jobb ez így ... 

Megfogta kezét. Mélyet lélekzett. A gyomra táján a nyomás egyre 
sűrűsödött. Aztán nagyot nyelt s mégis belekezdett: 

- Bandi. . . - szép, márnás, ko1noly szavak után kutatott szótá
rában,, de szókincsének zsákja most szűkre nyílt. ~ Én már napok óta 
szeretnék beszélni magával . . . Odalent azonban erre nem nyílt allrnlom ... 
Bandi, mit akar maga tulajdonképen tőlem! 

- Semmit ... - felelte és nagy őszinteség melege érzett a hangjáb61. 
- Csak a közelében élni. . . Nem is élni talán, csak lenni. . . és tudni, 
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hogy ott van a szomszéd szobában . . . Azzal a tudattal, feküdni le, ho,gy a 
holnap reggel újból meghozza . . . Ab?an a tudatb~n elm, ho&y valoban 
megérkezett és mellettem áll ... Maganak ez. semrm, nekem mmden! 

_ Bandi
1 

én nagyon megszerettem magat ... az uramnak is mond
tam . . . De én ... én űgy szeretem, mintha az anyja lennék és ha ez 
magának nem elég, akkor - minden egyes szót legszívesebben a lelkéból 
tépett vattába csomagolt volna, nehogl' megsebezze vele ~ akkor : . . a 
maga saját érdekében ... el kell n;enme ... Itt ~ell en~em hagyma ... 
El kell felejtenie ezt a ... - lefele mutatott a volgy uanyába - ezt a 
cukorvárost a sütemény kertekkel .... 

- TehÁt ezért hozott ide fel 1 . . . - érzéseinek áruló tükre, a szeme, 
szomorúsággal és csalódással telt meg. - És én még azt hittem ... 

- Bandi, ne értsen félre ... 
András kihúzta ujjait Anna anyáskodó kezéből. Keze fáradtan kop-

pant az asztal lapján. . , , . 
_ Ezért kár volt ezt a hangulatos knandulast megtelllll . . . Otthon 

is megmondhatta volna. 
-Bandi... , . . .. , ;• 
_ De magának, úgy latszik, kellett ~z ide~en ~ornyez~t bat?ntó 

hatása . . . - szemöldökét összevonta és tekmtete felcsillant, mmt aki hir
telen rájött a dolgok nyitjára. - Mert odalent félt valamitől ... 

- Mitől féltem volna, Bandi 1 
_ Nem tudom ... Talán attól tartott, miután tudom, hogy egye.dül 

vagyunk . . . kettesben az egész nagy házban, erőszakos leszek : . . talá.n 
kitöréstől félt, vagy attól, hogy hirtelen megbolondulok és tudj-isten, mit 
teszek1 . . . . , , 

- Bolondságokat beszél ... D~hog~ is. félek én majl";tol. " · 
András mélyen az asszony szemebe nezett. Tekmteterol most eltunt a 

szomorúság, inkább kis fáradtsággal vegyes sajnálkozás húzódott meg 
benne. 

·- Akkor saját magától félt! 
- Miért félnék én magamtóH - kérdezte bizonytalanul. 
_ Hogy otthon, ahol senki sem látja, csak én ... a megszokott falak 

· között, ahol. megmutattam magam és ahol egyszer, egyetlen egyszer gyön-
geségből, vagy kíváncsiságból megcsókolt; . . „ " , „ • 

- Bandi ... - vágott közbe Anna es az ot betut ugy szogezte feléje, 
mint öt riadt ujjat, amelyek a testét takaró és hullni készülő lepel után 
kapnak. 

András azonban folytatta: . , . 
- ... és magához ölelt ... Hogy ?tthon, esetleg nem lesz er.e!e, ';'Jb61 

a sarokbadugni és a nyakamba kötm a partedht, kedvenc fohrataval: 
»Bandi még gyerek! ... « A hangjával állíth~t bármit, de a szája akkor ... 
ott az ablakban őszinte volt ... Én a száianak hiszek! 

Anna szólnl szeretett volna. Tudta, hogy védekeznie kellene, de And-
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rás szavainak pengéje most mélyen ült lelkében és szúrásával feltartóztatta 
gondolatait. Úgy érezte magát, mint a körmönfont vádlott, kit a jóval 
fiatalabb vizsgálóbíró sarokbaszorított. 

- Nem igaz! ... -súgta. Akismondatsúlytalanulröppentelajká
ról, mint a lélekzetvételre elszálló toll pehely. 

- A szája nem hazudott! - állította András és a szeme villámlott 
egyet, mintha Anna szájának külön becsülete lenne és ez a becsület most 
védelemre szorulna. 

- Ne sértegessen, Bandi! - mondta minden meggyőzöd és nélkül, 
inkább menedéket keresve a visszautasító szavak spanyolfala mögött. 

- Bocsásson meg . . . igazán nem akartam megsérteni. . . -- arcán 
már újból szelídség ült, szeméből a hirtelen láng kiégett és tekintetét levert
ség fátyolozta be. - Talán én hazudtam, talán én voltam az előbb gyáva ... 
Ha mégegyszer feltenné a kérdést, mit akarok tulajdonképen magától! 
Most, ebben a pillanatban, őszintén megmondanám. 

- Mégegyszer kérdem, Bandi. 
- Azt szeretném, öleljen meg mégegyszer a két erős karjával, szorít-

son magához, mert fázom és félek . .. és a száját szeretném megcsókolni 
mégegyszer . .. egyetlen olyan csókkal, ami után már nem jöhet semmi, 
csak a megse=isülés ... leheletté szeretnék válni, hogy beleheljen . . . és 
aztán lassan fölszívódni, a tüdején keresztül, a húsába, a csontjai közé ... 
és nem lenni többé . . . Ezt szeretném . '. . · 

- Bandi, ez már megint irodalom . . . Ezek megint csak álmok. 
- Én ezek között az álmok között élek . . . és nem is akarok feléb-

redni, mert engem, odakint a világban, csak baj ért . . . Itt, az álmaim 
között, boldog voltam, még akkor is, ha fájtak ... Lehet, a maga elgondo
lása szerinti élet jobb, de az enyém szebb! 

- A földön két lábon kell állni! Aki lebeg, elfújja a szél. 
- Én két lábon köz~ledtem magafelé, de eltaszított . . . vissza az 

álmok közé . . . - felkönyökölt az asztalra és halkan folytatta, mintha 
csak önmagának mondaná. - Minden ember őriz a lelkében egy képet 
arról, akivel elképzelése szerint, boldog lenne . . . Ha találkozik vele, akár
milyen korán, vagy későn és, ha csak egy pillanatra is, boldog volt mellette, 
az élete beteljesedett. Maga ezt a beteljesülést tagadja meg tőlem, mert ... 
- megfogta Anna kezét. - Mert fél, hogy maga is elveszíti a talajt a lába 
alól és becsúszik az álmok közé ... Anna, édes, drága egyetlen Anna, ne 
húzza el a kezét tőlem . . . Én csak a kezét akarom ... félek ... -· 
tette még hozzá, mintha egy sérülést mutatna a szívén - félek 
egyed\U ... 

Anna szívén most nagy, meleg hullám csapott át. Megszorította And
rás kezét és közelebb hajolt hozzá. 

- Kis fiam, hogyan térítselek észre1 ... Valld be szépen a néninek 1 

hogy csak olvastál valamit és azt mesélted el és mondd . . . mondd, hogy 
gyerek vagy te még . . . Ismerd be ... 
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- Nem vagyok gyerek! Talán csak romlatlanabb, mint a 1001JoJ.eK 
hivó, de nem vagyok gyerek. . . Gondoljon a többi huszonkétévesre, 
akik már hfoiapok 6ta a harctéren szolgálnak. Gondoljon Hannibálra, aki 
húsz éves korában hadvezér volt és a csapatai élén állt. Anyám szülőföld
jén, odafent Nógrádban, húsz évvel nősülnek a legények és huszonhárom
éves komkban már saját gyerekeik szaladgálnak körülöttük. Miért csak én 
lennék gyerek a huszonkét és fél évemmel 1 ... Tudja mért vesz gyerek
számba? ... Tulert szeretl ... Érzem . .. Az én szívem olyan, mint a szeiz-
1nográf: én érzem, ha szeretnek . .. De maga titokban akaTja ezt az érzést 
tartani. Talán nem is előttem titkolja, hanem saját maga előtt! Ezért dug 
a sarokba, partedlivel a nyakamon . . . - lenézett a homálybaborult 
városra. Az esti induló vonat füttye idáig hallatszott. - Ha akarja, én 
már holnap ... ugyanezzel a vonattal elutazom ... Ha így jobb magának.„ 

- Én ne1n akal'om, de ... 
- De, ha elutazom is tudni fogja, hogy szeretem ... és ha ez a tudat 

ma zavarja, vagy nyugtalanítja, holnap és holnapután éppen úgy fogja 
nyugtalanítani, mert - átszellemült arccal mondta, mmtha esküdnék -
mert én örökké szeretni fogom! 

- Örökké 1 ... - fáradtan legyintett, hátradőlt a széken, magára
terítette kabátját és a halovány holdba nézett. - Hol leszek én már ak
kor! ... Ez egy váltó, amelyet sohasem fizetne ki ... ha, mondjuk, meg
őrülnék és elfogadnám. 

- Én tudom - nyomatékkal megismételte, mint a gyerekek, ha vala
mit erősen bizonyítani kívánnak - egészen biztosan tudom, nem élek 
sokáig. - Arcából most valóban egy megszomorodott kisfiú arca nézett 
Annára. - Én tudom ... 

- Ne zsaroljon, Bandi . .. 
- Azér-t adta ... azért küldte az Isten erre a rövid időre ... a leg-

szebbet ... a legjobbat, hogy kárpótoljon a rövid életért ... Mikor a szo
morúságot mérték, tudja, még odaát, én nagy kanállal kaptam belőle ... -
hangja játékosan csengett, de a tekintetére egyre sűrűbb és sűrűbb köd ült. 
- A jó Isten megsajnált érte . .. »részedre, fiant, túlméretezték a bánatot«, 
mondta. »Ne félj ... kárpótollak én érte ... <1 És akkor, azon az éjszakán, 
mutatta meg az Isten a képet a falon. »Menj ki az állomásra, fiam és várd. 
Össze ne téveszd mással: másodszor már én sem küldhetem el hozzád, nem 
telik az időből ... Jól jegyezd meg: a ruhája fekete lesz, mint ar. éjszaka és 
olyan rózsát visel rajta, a.milyen piros szívet adtam én neked ... <1 Igy 
mondta ~ jó Istenke ... 

- Edes kisfiam, milyen szépeket tudsz mondani. 
András, mintha meg sem hallaná Anna megjegyzését, folytatta: 
- És én akkor kimentem az állomásra . . . Tizenhétéves koromtól 

vártam. Szomorú esők estek ; a lelketlen szél átfújt ; komisz ködök 
ülték meg a sineket, de én vártam ... mert tudtam, a jó Isten minden 
ígéretét teljesíti. A szívem már. majdnem megfagyott, mert a pa.:rancs 

87 

tei1v<orem<m tartottam, mint az ismertetőjel piros csokrát. Köz
ben rengeteg utas érkezett. Szűk távolságokról, bumlizó helyi vonatok" 
kal, asszonyok is jöttek. Akadt köztük, aki tépni szeretett volna a csokor
ból, de én nem adtam egyetlen dobbanás-virágot sem nekik : >)tartoga
tom«, mondtam, »mert egészen biztosan jön .... ott messze, a köd inögött 
látszik már a vonat lámpája ... Csak ti nem látjátok, mert nem inindenkí 
lát át a ködön. Az egészet neki tartogatom« ... 

A kis helyiség »zenekara« két tagból állott. A facér kőmíves kezelte 
a cintányérral fölszerelt nagydobot és a részeges sváb szobafestő harmo
nikázott. Csak szombat és vasárnap hódoltak a művészetnek, köznapo
kon a festő közeli falvak parasztházait mázolta kevés köszönettel. A 
kőmíves- a xossz nyelvek szerint- csak heverészett otthon és szorgalrn_a
san kertészkedett a jó Isten kertjében : kilenc kicsi kőmíves vadvirág 
sírt a szobakonyhás lakásban, kenyér után. Ha muzsikával teli gyönge 
szíve megesett rajtuk,. vette kalapját, mélyen szemébehúzta és megin~ 
dult az estében a külvárosi kertek felé. Nem egészen szabályos utakon 
folytatott kirándulásairól hajnalra ért haza, teli hátizsákkal és másnap 
ilyenkor nagy kanállal ettek a ll'ömíves csemeték. Szombaton, meg vasár
nap azonban fáradhatatlanul muzsikáltak, A mázoló csak keringőket 
játszott. Szívb61, de harnisa.n. A zene 6t hatotta meg a leginkább. Gyér 
hajjal díszített fejét nyűtt szerszáma fölé ejtette és, ha lelkét egy-~y 
moll-ban írt melódia elkapta, a gyakori fröccsöktöl párás szemén ~
világi boldogsággal és könnyek harmatával, - mint az egészen nagy 
művészek, - mit sem töródve a kritikának is beillő közbekiáltásokkal, 
csak húzta, nyűtte masináját, míg a szíve csordultig meg nem telt a han
gok tiszta örömével. Nem túl bó repertoárjából most a »Kis csónakom 
a D1mán ... « kezdetű keringőt szedte elő és végnélküli strófákban 
húzta. 

Anna hátradőlt a széken s hallgatta. Az ég mély, kék tengerét nézte, 
félighúnyt szemmel, mint a lusta parti őr. A földi álmodók láthatatlan 
álomtornyának ·tetején élesen csillogott a fogyó-hold, mint egy messzi 
világítótorony. 

Mit akar tőlem ez a dal~ - kérdezte önmagát Anna és a hevenyén, 
dc sok érzéssel előcsalt hangok mögött a régi lugast látta, az elfelejtett 
időkbe temetett Anna-nap bánatát érezte, és egy tovatűnő vonatszerel
vény piros lámpái rémlettek a lelkébe vissza. András hangját úgy hal
lotta, mintha füle helyett a szíve fogná fel rezgéseit és egyre siirűsödó 
dobbanásaival a lelkére rögzítené : a lelkére karcolva, mint egy lemezről, 
hallgatta a halk szavakat. 

- Beszélj tovább . . . - súgta majdnem felelőtlenül és a becsípett-
ség egy tiszta, könnyű hangulata ragadta magával. · 

- Az ígéret beteljesedett : megérkezett . . . Rálehelt a szívemre, 
de csak úgy, futtában és most tovább akar utazni . . . - a fák hűvös, 
sötét sátrának védelme alatt közelhajolt arcához, halkan és, mintha csak 
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nagy fáradt és mégis gyönyörű szájának mondaná, !el:tel<ithalli:an 
tatta'.- Ne utazzék tovább! ... Az én vonatom talán már holnap értem 
jön és elvisz a nagy-útra ... Ma~a ma még m:iradhat, de ha nekem füty
tyentenek, bármennyire sze;etn~k is r;ia~adn1, el kell menne;n .. :. ~aga 
ma még maradhat ... Ha szaz évig 6lnek 1s, csak azt mondanam : orokké, 
bármennyire is tiltakozott ellene az előbb, de az én örökkém rövid időt 
jelent. . . - a város felé nézett, mintha egy elszálló madár, vagy egy 
elröppenő gondolat után lesne. Megszorította az .assz?ny kezét. - Maradj 
erre a rövid időre mellettem, Anna ... Én ... igazan nem akarlak meg
zsarolni . . . de én tudom, én érzem . . . én nem élek soká . . . Ezek a 
velemszületett szomorúságok úgy égetnek, mint a tűz, tudod, ahogyan 
a költő mondja : »Az Úr Illésként elviszi mind, kiket nagyon sujt és szeret: 
Tüzes, gyors szíveket ad nekik, ezek a tüzes szeker~k ... « 

- Bandi ezeket meg kell írni, könyvbe kell szedm ... ez olyan nagyon 
szép . . . és ~kkor, ha ideadtad, nekem, a te mostohamamádna~ : a te 
mostohamamád agyon fogja bőgni magát rajta .... de csak regényben 
akarom olvasni ... 

- Én élem a regényt, Anna . . . és én végig szeretném élni ezt a 
rövid regényt. . . Miért akarsz mi,ndenáron szomorű regényt írni beló-
lem 1... . 
,, Anna mindig úgy tudta, csak a lányok helyzete nehéz, mert az élet 

fonákul állította be útjukat . . . A férfi-gyerek sorsa könnyű - hitte 
máskor-· de most, ebben a pillanatban, úgy érzete, mégis tévedett. Fiára 
gondolt, aki meghalt és akinek talán ezekszerint jobb is, hogy meghalt. 

- Kisfiam . . . te már a bűnről beszélsz. 
- Magános vagy, mint én .... Nem tartozol senkihez, Anna ... 

Az urad mondta ! 
- Tudom, ehnondta. Ha becsíp, el szokta mondani ... De mégis ... 

Nézd csak úgy magyarázatképpen mondom. Őrültség tőlem, hogy ilyes
mirői' beszélek de fel akarlak világosítani : ha én melléd állnék, az én 
éveimmel az én nagyon sok évemmel, Bandi, ez már bűn lenne. Nyisd 
ki a szem'ed fiam ! :.__ mondta, de érveit nem fűtötte át a meggyőződés 
ereje. - É~ mindig kerültem a bűnt, Bandi. Ha igazán sze:.e~sz ~s, ha 
val6ban vallásos vagy, nem akarhatod, hogy az Istennel kerulJek ossze
ütközésbe. 

- A szeretetet Isten adta szívünkbe, a szeretet nem bűn ! . . . És 
Isten különben is megbocsátó. Én nem hiszek a bosszúálló Istenben, a 
hetedíziglen rémképében. Az Isten tudja, esendők vagyunk és, ha a földi 
apák meg tudnak bocsátani, el tudnak dolgokat felejteni, akkor mint kép
zeled el, hogy a legfőbb Gondviselő bosszúálló lenne!! 

- Öreg vagyok ... - súgta és a szeméből most annak a gyereknek 
a bánata szomorkodott Andrásra, kinek a kis papírhaióját már elérhetet
len messzeségek felé sodorta el a patak árja ... - Öreg vagyok ... -
tette még hozzá, aztán, min't aki megbánta, amit mondott éss zavainak 
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tulajdo.nkép1pm11 <értehnét el akarja takarni, kihúzta magát, mint aki meg
érkezett áln1atböl és intett a vendéglősnek. - Schill úr, fizetünk. Féltíz 
múlt és tízre otthon szeretnék lenni. 

13. 

Alig léptek a lakásba, mikor Sulyok szobája fel61 élesen felberregett 
a patika jelzőcsengője. András ledobta felölt&jét és kisietett a gyógyszer
tárba. Felnyitotta a kérnlelőt. A kis ablak keretéből, a kiszűrődő fényben, 
hadnagyi rangjelzéses, katonasapkás fejet pillantott meg. 

- Nyisson ajtót, patikárius űr, a gyógyszerre sürgős szükségem lenne 
és tudom, jó időbe telik míg elkészíti. 

- Tessék csak ideadni a receptet. 
- Itt van a tárcámban valahol, de ebben a sötétben nem lelem. 
András felnyitotta a nagy üvegajtót. A hadnagy belépett. Elővette 

tárcáját és kutatni kezdett a recept után. 
- Hová tehettem 1 
András türehnesen várakozott. A hadnagy most a zsebeinek esett. 

Kiforgatta valamennyit. 
- Még elsz6rtam a sötétben . . . De mindennek ez a rendetlen 

patika az oka ! 
- Nem értem, kérem. 
- Háromnegyedtízkor még megvolt. Ugyanis - jelentőségteljesen 

nézett Andrásra. - Most már harmadszor vagyok itt. Csöngettem, mint 
a bolond, de senki sem nyitott ajtót. A csöngetés zaja a nyitott abla~on 
át kihallatszott az utcára. Még a rendőr is idejött. 0 mondta ... , - ÍlJból 
a zsebeibe mélyedt, s kutatott bennük, mint a feneketlen zsákban ... 
- Pedig háromnegyedtízkor még megvolt. 

- Mit mondott a rendór1 - kérdezte András és egy lépéssel köze-
lebb lépett a hadnagyhoz. 

- Azt mondta, mióta a régi segéd ehnent, ebben a méregraktárban 
nem törődik senki a vevőkkel. A régi segéd, az igen . . . az nagyszerű 
fiú volt! 

- Én a régi segédet, kérem, nem ismertem, - felelte gyanakodva 
András. - Hogy milyen volt, nem tudom - megemelte kissé hangját .. -
Csak egyet tudok, Sulyok úr gyógyszertára a legrendesebb patikák egyike 
az országban. 

- Kérem . . . kérem, csak a rendőr szavait ismétlem . . . Hová 
tehettem~ Meg, tetszik tudni, csak azért mondtam, mert már harmadszor 
vagyok itt és rettenetesen kellene a gyógyszer ... - megtapogatta gyom
rát. - Szörnyű görcseim vannak ! 

- Nem ez az! - kérdezte András és a hadnagy sapkahatókájából 
kikandikáló papírszeletre mutatott. 
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- Persze hogy ez az ! Áldja meg az ég a szemét. 
András átvette a receptet és megindult vele a pult felé. Böngészni 

kezdte. A receptet a »Kürt« szárnolócédulájára írták és ez állt' rajta : 

;Rp. 

Hygienikus száj- és gyomorvíz. 
Aqua dest. 0.001 gr. 
Essenc. Sylvorii 100.00 gr. 
Lehetőleg a II. (római lcetles) 

készítményből. 
Reggel és este egy kupicával, 
Életundor esetén kettővel. Lassan, 

öblögetve lenyelni, míg a keserű száiíz 
el nem múlik. 

Dr. Allcoholy. • 

András a recept mögül megnézte a hadnagyot : a harmincas évek 
elején járhatott. Nyurga legény volt, tekintete vidám és a szája körül 
kedvesen pimasz mosoly. András újból a receptre pillantott. Megforgatta. 
Elmosolyodott dc aztán komolyan fordult a hadnagyhoz. 

- Sajnos: a római-kettes készítmények kifogytak. De miután látom, 
mennyire szenved, megpróbálok valamit tenni. . . - kettőt-hármat 
csavart a telefoncsöngő forgatóján, azonban a hallgató villáját milliméter
nyire megemelte, hogy a csöngetés ne jusson el a központig. 

· - Halló ! . . . - szólt a készülékbe, mintha már a posta jelentkez
nék. - Kérem a »Kürtöt<! . . . igen, a vendéglőt . . . Köszönöm - a 
hadnagyhoz fordult. - Mindent elkövetek, kérem és remélem, megválto
zik nézete a gyógyszertárunkról. . . Halló, igen . . . Kérem, átküldök 
valakit egy recepttel. Legyenek kedvesek, készítsék el számára a gyógy
szert. Kölcsönbe. A mi raktárunkból ugyanis kifogyott az árú, de holnap
után ismét kapunk valamelyest és akkor visszaadjuk természetben. Hogyan 1 
Az illető beteg neve? ... Szandtner Poldi. Igen, »szö« betűvel. Mint szél
hámos. . . . »a«-val, mint alamuszi. . . »n«-nel, mint n1emand. Igen : 
Szandtner. . . Hogy1 . . . Értem . . értem . . . Köszönöm, majd meg
mcgmondom . . . - a hallgatót visszatette helyére. - Kis baj van -
mondta. -A konkurrens cég azt állítja, hogy uraságod náluk, még a rnult
kori adagokkal is adós maradt. Előbb azoknak az árát kérik, azután haj
landók újabb gyógyszert kiszolgáltatni. 

A hadnagy hangosan nevetett. 
- Jól visszalőttél... Istenuccse pompásan visszalóttél. Szervusz, 

- kezetnyujtott. - Dc egyet árulj el, öregem, honnan tudtad meg a 
nevem 1 Majd leestem a lábamról, mikor bemondtad. 

- Komplikált analizis. 

9l 

-- Mégis? 
- A föllépésedről láttam, itthon vagy nálunk. Azonkívül a mult 

napokban sokat meséltek rólad. A Csukás mondta, jó pofa vagy. Ez 
!átszott a szemeden. Azt is elárulták, szereted a fröccsöt . . . Ezt meg 
a leheleteden éreztem. 

- Csibész vagy. Pontosan kettőt ittam a vacsorához. Két ilyen 
gyönge )>Kürt« fröccs még a pólyásnak sem árt ... Na és? Tovább! 

- A rendőrrel önmagad dícsértetted, és még egy valami ... 
- Jó fejed van! ... Mi az a még valami? 
A,ndrás átnyujtotta a receptet. 
- Idenézz ! - a számolólap oldalával fordította feléje a papirost. 
Az összeadás alatti sorban ott állt a főpincér feljegyzése : »Szandt-

ner úrnak lOo/0 le.« 
~ Erre nem gondoltam ! Biztosan az esti leszámolás miatt írta oda 

a nevem, hogy a másolaton is meglegyen - zsebretette a receptet. ICaron
fogta Andrást és, mint aki odahaza érzi magát, a lakás felé vezette. -
Ezek a hülyék, odaát a »Kürtben«, meg azt állították rólad, hogy nyám
nyám vagy. 

- Tudod, én nem járok át. Inkább itthon ülök. Ezért mondhatták. 
- Absztinens vagy~ - kérdezte és megborzongott, mintha azt kér-

dezné, hogy mondd : leprád van 1 
- Szó sincs róla, csak itt ... - kereste a szavakat, de nem akadt 

nyelvehegyére egy sem. - Itt johb nekem. . . Érted 1 
- Ühüm. Kezdem; beleestél Annusba ! ... Jól analizálok1 
- Pocsékul! 
- Ne tagadd! ... 1\Iár előre látom a lakzit ... és mire én visszakerü-

lök a csatából, te leszel a séf. Remélem, visszaveszel segédnek? 
Anna jött feléjük a folyosón. 
- Jól hallok, Poldikám 1 
-- Kezétcsókolom, nagyasszony. Én vagyok! 
- Nahát, ez kedves ... Hogy pottyant ide ilyen kés6n ! - karórá-

jára nézett. - Féltizcnegy. 
- Egyenesen idelövettem magam a frontról. Ágyúval. 
- Egy ilyen rövid mondatban két ekkora hazugság! Ez magára vall, 

Poldi. Maga és a front!! 
- Mindig rámpirít ... - kezetcsókolt. - Hiába állítja olyan gúnyo-

san, hogy »maga és a front ... « - neheztelőn pislogott Annára és a hangja 
drámaivá mélyült. - Pedig a mult héten majdnem elestem. 

- No, no, Poldi. 
- Ugyanis -- most már Annát is karonfogta. - Ugyanis az egyik 

komám repülővel csomagot kapott hazulról. Négy üveg konyak volt 
benne. 

-"- És! 
- Egy-ziccre megittuk az egészet, persze sokan voltunk hozzá. 
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- Hányan, Poldikám, hányan 1 
-- Mondtam, hogy sokan: hárman . . . Aztán mikor éjjel, abban a 

nagy muszka városban hazafelé tartok, pontosan a lakásom előtt megbot
lottam egy kőben. Ha nincs véletlenül mellettem a fal, Istenuccse elesem„. 
Különben, ha mindenáron tudni akarják, a hadtesthez jöttem, mint futár. 
Aut6val. A parancs szerint még n:ia tovább kell állnom. Nagyasszony! 
Tizenkettőkor jön értem a kocsi. Ejfélkor eltűnök, mint a szellemek ... 
Addig, remélem, vendégül látnak és remélem megédesíti a haza egy honvéd
jének e másfélóráját egy kis savanyú rizlinggel 1 - benyitott a kocsma.· 
szobába. - Hol a férj 1 

- Keresse meg. 
Poldi kutyát utánozva, jobbra-balra szaglászva megindult Sulyok szo

bája felé. Még vakkantott is. 
- Nagyou kedvelem ezt a csirkefogót - mondta Anna. - Remek 

hl)Illora van. Kár, hogy patikus lett. Kiváló színész válhatott volna 
belőle. · 

- Nagyasszony, a férje sehol sincs - hangja megmélyült és úgy 
szólt, mintha a pincéből, pókhálós hordók mögül beszélne. - Asszony, 
te megölted az urad! . . . - megérintette Annán a könnyű selymet. -
A ruhádból látom a történetet: megölted és miután meghalt, feketét húz
tál, de örömedben, mert a tett sikerült, teleszórtad nagy, sárga rózsákkal .. , 
Hol van eltemetve szegény öreg1 

- Fonyódon . . . de legyen tekiutettel a fiamra, ha már engem nem 
kímél. 

- Elutazott! Pazar! ... Mi van a fiával, nagyasszony! 
- Ö nem olyan gaznáci, mint maga . . . nem érti ezt a stílust. 
- Tudom . . . - rnegsímogatta András haját': - 0 a kisangyal a 

háznál. A mama kedvence ... Mondtam is már, ha meglesz a lakzi és mint 
korlátlan főnök, átveszi ezt a méregraktárt, remélem felfogad segédnek. 

- Szó se lehet róla! -- vágott közbe András. 
- Na és miért nem 1 
- Nem akarok építkezni. 
- Hogy-hogy! 
- Mert ha én téged felfogadnálak, a római-kettest ki kellene bővíteni. 
- Nézd, csak nézd! Már ez is kezdi. . . Nagyasszony, hol jártak? 

Háromnegyedkilenckor érkeztem. Zörgettem, csöngettem, semmi válasz. 
Még a dicső Ilka sem dugta ki a képét. 

- Titok ... - Andráshoz fordult. - Bandi, legyen kedves hozzon 
be egy üveg bort ennek a jómadárnak. .A jégszekrényben talál szódavizet is. 

- Hol lelték! - kérdezte Sandtner és András után bökött. - Egé
szen rendes fiúnak látszik. 

- Sándor legénykori barátjának a fia. Idén végzett. Az uram nagyon 
megkedvelte. 

- Na, ez is csoda. 
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- Poldi ! 
~ Kérem, kérem. Nem szóltam semmit . .. Gyere Bandovics, hadd 

koecintsak a jövendlí gazdámmal - öntött a poharakba. 
- Vizet kérsz 1 
- Ellíbb megkóstolom így - kortyolt egyet. - Ez bor ... Mi az, 

hogy bor! Orvosság! Receptre kellene adni és csak a magunkfajta komoly 
betegnek. 

- Az uram sajnálni fogja, hogy .. , 
- Ne folytassa, nagyasszony. Üres közhely. Sany6ka engem nem 

szeret. Sömjénnénénk elmesélte, hogyan díesért az öregfiú egy héttel a 
bevonulásom előtt. Aztmondta, a Poldiazvillámmunkás .. , Olyan gyors! 
Kérdezte egy naív lélek. Fenét, felelte a mi kis öregünk: amihez hozzá
kezd, belevág a ménkű . . . Pedig nincs igaza: bár nem szeretek dolgozni, 
de ha hozzáfogok valamihez, nekiesem és gyúrom, gyúrom, hogy mennél 
~lóbb a végére ~rjek ... - borát kihörpintette, aztán folytatta, mint az 
aradat. - Szerrntem a munka a legolcs6bb narkotikum. Amíg akad tenni
valóm: nem gondolkodom ... ~a egyszer, valami csoda révén, a magam 
m;a lehetnék és netalá'.1 segéd~t is tarthatnék, a szerződés előtt megkérdez
nem: szeret-e dolgozm 1 Ha igennel felelne, nem venném fel. Mert vagy 
hazudott és hazug embert, rajtam kívül, nem tűrnék meg a patikában, 
vagy igazat mondott és akkor sem szerződnék vele: aki valóban szeret dol
gozni, az elhftz~.a a a mun!{át, elcsámcsog rajta, mint gurmand a jó falaton. 
Másnapra keszul el a mai adaggal. Olyan segéd kell nekem aki útálja a 
dolgot. Nekiáll és egy-kettőre összeüti, hogy mennél előbb' a ~Kürtben« 
lehessen. 

- Poldikám, maga végsó fokon mindig a borhoz tér vissza. 
- Tudom, nagyasszony, pályát tévesztettem: muslincának kellett 

v?lna születnem. Akkor örökké a hordó körül repdeshetnék . . . De én 
VISzont legalább egymagam bűnözöm. Akadnak itt a városban ezzel szem
ban szépszámmal olyanok, akik kettesben vétkeznek. Csak míg én nyíltan 
csinálom, addig azok zárt ajtó mögött hódolnak a szenvedélyüknek. Hát 
mondja, érdemes őszintének lenni 1 

- Te szerinted a szerelem bűn 1 - kérdezte András harcrakészen. 
- Két esetben feltétlenül. Numer6 egy: ha rossz házassággal végző-

dik és numeró kettő: ha más asszonyát szereted és erre. rájönnek. A bún 
relatív. ~köz szemében öregem, a bűn ott kezdődik, mikor kitudódik. 

- Es szerinted 1 
. - Szerintem 1 .. : Szerinte';' a bűn az, ami ellen a saját lelkiismereted 

tiltakozik . . . - legyintett, a tema nem érdekelte. Annához fordult. -
Nagyasszony, megtenne valamit régi és hű barátjának! 

- Ha módomban áll 1 
- Valami édességet kérnék, ha akadna a ház körül. Odakinn az édes-

ség végkép hiányzik a menüből. Hetek óta állandó eukorszomjam van. 
- Megnézem Poldikám ... De mondja, nem enne előbb egy falat szá-



razkolbászt1 Úgy, mint régen, titokban, lefekvés előtt· ... - ,Andrá,shoz 
fordult magyarázÓI). - Ha tovább föntmaradtunk, P?ld1 meg;arta mig az 
uram lefeküdt

1 
aztán visszajött és kizsarolt még egy potvacsorat. Ilyenkor 

A.._-rrnus ineg én nem győztiik etetni. . . . . , 
- Mindent kibeszél rólam. Bandi meg maJd vrnszamondp Sanyonak. 
- Bandi nem pletykás. . , _ , , , 
- Szóval már öt 1S beszerveztek 1 - nagyot huzott a borbol es keze-

ben a féligtelt. pohárral Anna után nézett. - A .világ legre~ekebb ~sz
szonya! ... Több, mint szép ... Vanbenn~valam1 .... valam1i:nadonnas:·· 
Valami ül a szemén . . . egy elérhetetlen cs meg~eit!ietetlen titok . . . <le 

erről talán még ö maga sen1tud1 Érdekes cmberpeldany, annyi bizonyos." 
- megveregette András vállát. - 'l1e nen1 értesz még ehhez, öreg ... 
Mesélj Annusról inkább. Nagy a sze~e1.en11 , , „ . , . , 

- Ez is titok ... - felelte röviden Andr&s es o 1s a szaJD,hoz e1nelte 

poharát. . , , „ , . , , 

Sandtnc1· egy másodpercig Andras _arcaba fur~esz;tt; Csupav1~~ms~g 
tekintete egy tűnő pillanatra elkomolyodott. Andra~ vallat,vereg~to JObbp 
lassan, mint a szelíd lankán a szánkó, lecsúszott AndraskarJan, aztan legy111~ 
tett. 

- Az élet, fiam, komi;>likált marhaság. . , . , , 
András szokatlan zörejt hallott Pold1 hangiaban, mmtha humoranac„ 

pohara megrepedt volna. Gyanalcodva emelte rá s~emét, de Sandt~e~ m;ir 
újból mosolyogva nézte Annát és k.arján a pompas falatokkal teh ~alcat. 

- Nagyasszony, ha én magát kivihetném abba a nagy Oroszorszagba„. 
Oda, a mi kis tábori patikánkba . . . . 

1 
. „ „ „ 

- Van odakint asszony elég, Poldi. Nem mszem, hogy szukolkoil!iié
nek a női segítségben ... A maga kedven~ filoz~~us_a ~s azt ~llítja, hogy az 
asszonyok a győzteshez húznak! ... Remelem, ]ol 1de~tem ~ . 

- Az asszonyok a győztes mellé állna~: ípy hangz1:c szo ~zerrnt. , 
- Tehát a béna, aki nem harcolhat es igy nem is gyozhet, maga-

nosságra ítéltetett ~ kérdezte András. 
- A bénák a féligélök, az álmodók, csak tömegsikerre nem számíthat

nak a nőknél - felelte Poldi. - Az asszonyok általában a győzteshez húz
nak. De az asszony, az igazi, mindig a legyőzött mellé áll ... Szépen n'.ond
tam, nem 1 - kérdezte és egy újabb kolbászdarabot tüntetett el a ba1usza 
alatt. 

András Annára nézett. Tekintete örömben fürdött, mint aki megta
lálta az igazságot és ezt a végső, megdönthetetlen következtetést, most más 
is igazolta. 

- Enni, inni, testvérkéim - szólalt meg Sandtner újból - az a fon
tos és az a mienk! Az asszonyokat hagyjuk meg a költőknek ... A nőkről 
különben is rossz a véleményem: számító angyalkák, itthon éppen úgy, 
mint Oroszországban, vagy Berlinben . . . mondhatnám minde_nütt az 
egész világon. Az egyik pénzt akar a férfitól, sok pénzt„ A másik névre 
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vágyik, a harmadik sikert remél. Lépcsőnek használják szegény és his%é
keny nemünket, melyen át feljutnak céljaik emeletére. 

- Ezek szerint, önzetlen asszony nincs is? - kérdezte András. 
- De v.an, fiam. Az olasz asszony: az olasz nő ugyanis líráért szeret. 
- Poldi, maga már szabályszerűen kiállhatatl:m. Gondoljon arrn 

hogy én is nő, vagyok. Nézze ineg ,az ~r~1ber! .-1nond~a műharaggal. "'' 
. ,- B~csa~son meg, c~ak ~ ~zam Jar. Hiszen tudJa: egy közepesen jó 

v1ccert meg onmagam is k1gunyolom. És maga különben sem nó 
Maga a legfőbb nagyasszony! - koccintott. - Kezüket csókolom. Igy:\1' 
Bandovics, ne hallgass a józanokra. ' 

- Ma.ga cinikusabb, mint volt. 
- Istenem, cinizmus. . . Engedje meg, hadd tegyem fel fordítva a 

kérdést. lVIi az ideálizmus? .. A.z ideálista. olyan, mint a ayerek aki " 
' 'kb 'k'l b, ,, v1ragos crt en a ro.zsa Taroró. lecsente a díszbúrát és a körülötte lévő dol-

~okat ezen~ rózsaszín üvegen .át nézi., Ez, az ideáli~1nus.! ... l1 gömbölyű 
uveg, termeszetesen, eJnagyolJa a valo mereteket es aki íay szemlélődik 
egyszer feltétlenül gödörbe lép. A búra összetörik, de a szfuek szerelmes~ 
felszedi roncsait és most már ezen a színes törmeléken figyeli a világot. 
Ezek a cserepe1c torzítanak és felvérzik a velük babráló kezét. Ez a ciniz
mus! 

- Ha sor kerülne Tá, Plátó sem igen ülne le veled fröccsözni. 
~ Plátó nagyobbakat füllentett 1 mint én. Pedig ez n1ár naay szó. A. 

plátói szerelem 1 ... Blöff! -;--, Andráshoz fordult'. - Jegyezd, Barrdovics, 
r:iost ?-a?yot mond~k: a plato1 szerelem az erotika lángján n1clengetett 
hmonade! Azok a b1zonyos bőbugyogós török urak, kik a háremek rend
jére ügyeltek fel, míg akadtak háremek, plátói szerelemre sem voltak képP
sek. Sterilizált testben, sterilizált lélek lakik! ~ 

- Poldi, mondtam inár,. ne rontsa el a fiunkat. 
- Persze, meg akarja nősíteni ?! 
- Ha sor kerül rá, boldogan ... 
- Nagyon helyes: az élet egyedüli megoldása a házasság. 
- Akkor miért nem nósültél meg? 
~ Mert én ismerem a boldog házasság titkát. 
- Megint valami disznóságon töri a íejét, látom. 
- Szó sincs ró!!'.'.. E9észen komoly, a dolog : a fér!iaknak általánosság-

ba~, van egl'. szereto1ük es van egy 1dealJuk. A szeretot futm hagyják és az 
idealt elveszik. Kész a boldogtalan házasság. Ha a két személy egybeesik· 
az a boldo,g háza~sá&! Nálam, sajnos, eddig még nem esett egybe. . 

Andras Annat figyelte: arca egyetlen, végnélküli mosoly volt nagyo
kat nevet;tt Sandtn.er tréfáin. Hangulata felszabadult. A máskor 'pórázon 
tartott szep, piros aika most nevetett, mozgott, élt, mintha elemébe került 
volna. András még sohasem látta ilyen vidámnak. Azelőtt. ha nevetett is 
halkan tette, mióta Poldi ezen a szűk színen megjelent, a~ egész asszon~ 
csupa hangulat és olyan csengőket kacag, hogy a hangok hullámverése 

..... 
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szinte egyenesre simítja a feje fölött a homályos bo.ltí".ek.et .. Szaporán _koc
cintgat és ha nem is sokat, de egy-.egy korty?t rmndig rnzik a ,roh~r~b~I. 
Csak a vidám legénynek örülne, aki foghegyrol veszi az életet es k~l~nos, 
ferde bölcseségével mindent kifiguráz, vagy lenne közöttük valami titok, 
az elmult időkből amiról csak ők tudnak és a néma falak és most ezt a tit
kot üdvözli csengő kacagásával 1 . . . Most Sandtnert vette szer;iügyre: 
majdnem előnytelenül nyurga volt0 az eg~enruha nem muta:c;tt raita. De 
a szeme tűzzel volt tele és kedves pnnaszsaggal, amely - álhtolag - a leg
jobb tolvajkulcs az asszonyok szívéhez. Lehetség.es lenne1 ... -kérdezte 
száraz torokkal tanácstalan ömnagát. - Lehetseges lenne, hogy ez a szép, 
tiszta asszony, kinek a )<épe úgy ül lelkében, ~int a szenteké a templom 
falán és Poldi között valaha lett volna valami 1 . . . A gondolatra émely
gést érzett a gyomrában, fejéből szíve felé ömlött a vér és pontosan tudta, 
hogy elsápadt. Egy pillanatra kicsúszott a szobáb61,.mint ahogyan a repülő 
kizuhan pályájáb61, ha masinájával váratlanul ritkább légrétegbe ért. 
K6vályg6 fejjel vezette vissza megszédült öntudatát és megszomorodva 
landolt a fehér kendővel terített asztalon. 

- Nem igaz, Bandi 1 - kérdezte Anna, aki észrevet.te András arcán 
a hirtelen hangulatváltozást. - Ez a Poldi folyton hazudik1! 

- Az élet, testvérkéim, nyersen élvezhetetlen. Meg kell egy kissé 
fűszerezni. Bandi bátyánk is azt mondja ... nem rólad beszélek most ... 
szóval Ady-bácsi mondja az életről, hogy: »beléhazudunk egy kis harmó
niát ... « Igaz, Bandovicsi 

András Sandtnerre nézett. Csendesen felelte: 
- Bandi bátyánk, az a bizonyos másik, még mondott valamit. Talán 

erre a kijelentésére is emlékszel: »jaj, be piszkos ruha az élet, s a vér be 
nyomorult, be ronda! ... « 

- Persze, hogy emlékszem. Volt idő, fiam, mikor Adyt vacsoráztam. 
Úgy látom, te is kosztolsz belőle. 

Anna valamit érzett András szavai mögött. Éppen ezért el akarta 
terelni a beszédet az idézetekről. 

- :Érdekes, a kisváros még most sem fogadj:' be Adyt. Miért ;an ez.! 
- Mert Ady munkássága maga az utóbbi negyven esztendo lelki-

ismerete és a kisvárosi polgár fél a saját lelkiismeretétől. Ezért. 
Sulyok szobája felől újból idáig hallatszott a jelzőcsengő. Anna az 

órájára nézett. 
-- Háromnegyedtizenkettő rnult két perccel. Azt hiszem, magáért 

jönnek, Poldi. 
- Nem gondolnám. Úgy beszéltük meg a komámmal, hogy a »Kürt• 

elé áll a kocsival és ha megérkezett, dudál. Ez receptes lesz. Gyere Bando
vics, nézzük meg. 

Sandtner kisvártatva egyedül tért vissza. 
- Mondtam: receptes! A tanyáról érkezett. Diftéria-szérumért jött 

és még valami kanalas orvosságot is láttam a recepten. 
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• - Erde~es, heteken keresztül senki sem jelentkezik éjjel és ma már 
masodszor csongetnek. 

- A~ első .én .. voltam. En nem számítok az éjjeli statisztikába, 
ugyan, mmt v~vo iotte~, ... Nézze nagyasszony, ezzel a recepttel állítot
tam be a frn~alu:hoz-;; elovette a számolólapot és ehnesélte a rendelés törté
net~t. - J ~] vrsszalott; nekem igazán tetszett a riposzt. Azok a hülyék 
o~aat a »Kurtben«, nyámnyám zöldfülűnek írták le. Mondhatom, erőse~ 
tevedtek ! . . . :Érdekes ember! 

- Ember,J:'oldi1 ... Gyerek ez még. Nemfigyeltemégmegazarcát ! 
- De megfigyeltem, nagyasszony. Es maga tudja, nekem jó szemem 

v-an. 
- Tudom. Es mit látott rajta! -- kérdezte bizonytalanul. 
- Fáradt benyomást tesz rám. 
- Az anyai ágr61 hoz valamit, szegény. 
- Lehet, hogy ezt látom a tekintetén . . . De azonkívül még valamit 

észrevettem a szemében. Megmondjam! 
- Mondja, Poldi. 
- Ez a.fiú szerelmes magába, nagyasszony. 
- Poldr, maga részeg! 
-:- Sz6 sincs róla ! . . . . Először azt hittem, Annus körül forgol6dik. 

Meg. is m?ndtam. ne~i a föltevésem. Egy sóhajtással elfújta a témát. 
~ésoJ>b,~mrkoraz igazi. asszonyról trécseltünk, felcsillant a szeme. Csak 
ugy egett a bold.ögságtol; .. Ez; termé~zetesen, csak logika, nagyasszony. 
De a .logikán felul, ?sak ra kell pillantam. Úgy nézi magát, mintha az oltá
ron u'.ne. . . Me~Jegyzem, nem csodálom, nagyasszony : magában van 
valami ... valami földöntúli ... 

-;-- • ~aga mindent kiforgat és mindenbe belemagyaráz valami nyug
talamtoo. 

Sandt~er figyel".'en. kív~l hagyta Anna megjegyzését. 
- S~ep szomorun imádja magát . . . Egyenesen irígylem ezt a fiút 

ez~1·t a szep, szomorú tüzért ... De vigyázni kellene rá ; úgy fest, mint aki 
sz1vesen .b~leégne. eJ;be a tűzbe ... Pillangó természetűnek nézem. Meg
látta a sotet mezorol, hogy egy ablakban még gyertya ég : ugyanis a mai 
fe~ete világban a. mag~ régivágású egyénisége világít, mint éjszakában a 
m?c.s .. ; ~z ~ pillango-legényke már repül. Most van útközben . . . Ha 
el~r1, mar 1:1gy ertem, ha tudatossá válik benne ez az érzés és elhatalmasodik 
raita, ~dd1g. röpdös a saját szívében kigyulladt láng körül, míg elég ... 
Valami tragikus van a szeme mélyén. Tudja milyen típus ez a mi ifjú 
barátunk} ... Olyan, ~ki féléjsz~ka együtt utazik vonaton egy asszonnyai 
akit azelott soha~em la~ott és akivel soha többé nem fog találkozni. Ejfél
táiban m~ggyónJ~ nek; lét~~ó és képzelt biíneit és néhány méterrel az 
as~zony ':egál!on;asa e;ott, knmádkoz;k •&Y csókot. Aztán egész életén át e 
csok emlekébol el. Meg évek mulva IS mmdent ehhez viszonyít ennek az 
emléknek a tejüvegén át figyeli későbbi életét. Ha nem magáróÚenne szó, 
_ffigl;y: A boldog p.ai'.fük.us 7 

-



nagyasszony, azt tanácsolnám, ajándékozza meg Bandovicsot ennek az 
emléknek az illúzi6jával. 

- Maga mégis részeg ! 
-- Nem, csak emberismerő: Bandovics egy olyan »elmúlik« ember. 

Már találkoztam néhány hasonlóval. Az elmúlik-embernek nem a szerelem 
kell, csak az emléke. Mennél messzebb viszi a térben képzelt ideáljától a 
sorsa, annál közelebb érzi magához lélekben. Ezeknek úgy kell a szomorú
ság, mint a szőlőnek a napfény ... Ezek a legények gyászruhában vígad
nak, mert örökké arra gondolnak, hogy a kellemes percek úgy is elmúlnak. 
A legtöbb hasonló nem is fog hozzá semmihez: minek! Úgyis elmúlik! 
Csak ülnek egy képzelt kövön, az élet képzelt partján és nézik, hogy folyik, 
mint hömpölyög a napok és évek árja. Nem vetik magukat bele, mert 
hiszen : úgyis elmúlik. Mint ahogyan a halálosan megsebzett elvérzik, úgy 
ezek elérzik az életüket. Állandóan hallanak valamit, aminek hangja sincs, 
látnak valamit, ami még körvonalakkal sem rendelkezik. A fülük lassan 
eltompul az élet valódi hangjaival szemben és a tekintetük elvész a ködben. 
Ez keleti nyavalya: a nyugatra szakadt magyarok lelkét rágja rendszerint. 
Gyökértelenek és tudatalatt visszavágynak keletre, ahol a jelen, jövő és "' 
mult határai a végeláthatatlan szteppék futóhomokjában egybemosódnak. 

- Pompás, hűvös sváb diagn6zis volt - mondta Anna éllel és Sandt-
ner származására célzott. 

- Nagyasszony - a tiszteletteljes, de mégis pimasz mosoly szét
futott az areán, mint a tűzhely forró lemezén a kiömlött tej. - Most újból 
azt mondom, ha nem magár61 lenne szó, még úgy hinném, hogy a gyerty" 
is égni akar 1 ... Egészségünkre - tette még hozzá és fenékig itta poharát. 

14. 

Sandtner távozása után Anna ágyazáshoz látott. András számár„ 
Sulyok szobájában készített fekhelyet. András, míg az asszony ágyazott, 
az íróasztalhoz ült és szobormereven magaelé meredt. Area sápadt volt és a 
szeme alatt sötét árnyék húzódott. Anna már ismerte András arcát : h„ 
valami megülte lelkét, vonásai megfáradtak, tekintete bizonytalanul és 
szomorúan nézett a messzibe, mintha onnan várna tanácsot. A fölmerülő 
kérdések fölött csak addig tudott úrrá maradni, míg szóval el lehetett a dol
gokat intézui, ha tettekre került a sor, bizonytalanná vált. Mindig két
három, egymástól merőben eltérő utat látott maga előtt és a végén sosem 
tudta, melyikre lépjen 1 Végül, ha mégis döntött, a legkacskaringósabbat 
választotta, melyen át rendszerint, alig ért célhoz. 

- Kész az ágy, Bandi. Le lehet feküdni. Hallja, a bencések torony-
órája félegyet ütött. · 

András fölállt az íróasztal mellől és Anna elé állt. 
- Tehát holnapután ... vagyis, ha már félegy van, úgy holnap ... 
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- Mi lesz holnap, Bandi~ 
- Elutazom! 
- Bandi ... - egy lépést tett feléje. Arca elkomolyodott . - Legyen 

okos ... 
And:ás az ass~o;iy száját nézte. Lehet, hogy ezzel a szájjal, amíg 6 

odakmt Járt a patikaban - gondolta - és a tanyai torokgyíkos gyerek 
részér~ a gyógysze:eket készítette, régi szeretője ajkát csókolta~ ... A csók 
nyomat kereste raita, de a telt ajkak nem árultak el semmit némán hall· 
gattak, mint a kielégített cinkosok. ' 

- Bandikám.' okosnak kell lenni . , . - megfogta vállát és mélyen a 
szemébe nézett, mintha a tekintetén keresztül erőt kívánna András szívébe 
szuggerálni. 

Anna kezéből melegség sugárzott, de ez a melegség most égette · lehet 
ho_gy 11egy_edó,rával. ,ezelőtt, ezzel a karral, Sandtnert ölelte magáh~z1 .. '. 
Ket 7ombolyu karia;al, melyeknek erős bástyájába úgy vágyott, mint a 
zsoltaT szarvc:tsa a hives patakra. 

Anna,, az ujja ~egyével, játékosan megérintette András ajkát. 
- Mar megint itt van ez a csúnya szomorúság a száján·. 
- Ott a helye ! 
- Sokat van egyedül. . . Az ilyen Poldi-féle csibészekkel kellene 

összejönnie .. : M~st már én mondom, nézzen be egyszer-kétszer a »Kürtbe«. 
Azok odaát mmd ilyenek : fütyülnek az életre. 

- A »Kürt« nem érdekel- vállát elhúzta - és a Poldi-féle csibészeket 
meghagyom-magának. 

- Nekem! 
- Magának! 
- Nem értem. 
- Ha tükröt tartottam vol".a maga elé, míg itt volt, majd megértené ... 
- Poldit mmdenki kedveli . . . · 

. , - A száj~ máskor fáradt és úgy mosolyog vele, mintha fájna a 
Jokedv. M;i egesz este kacagott ... Megértem - mondta gúnyosan. -
Örult a. var~tlan vrn~ontlátásnak . . . De legalább előttem, mint idegen 
harmadik elott, - az idegen szót erős nyomatékkal ejtette - kissé eltakar
~atta volna :i-z örömét .. ·. Vagy azt gondolta talán : a Bandi ezt úgy sem 
ert1, mert hiszen a Bandi még gyerek! 

- Bandi! 
- Tudom, legszívesebbon elásott volna erre a két órára - össze-

vonta szemöldökét és a szeméből most ellenséges fény lövellt. - Hogy 
kettesben legyen vele. 

-. Bandi ! . . . - hangja élesen csengett és a nyakán nagy, vörös 
foltok Jelentek meg. - Micsoda csúnya gyanusítás ez! 1 

. András megfogta az. asszony karját. Szorítása most kemény volt, 
ma3dnem kegyetlen. Tekmtetén kétség, csal6dás és a vád kevert, tompa 
fénye égett. A szemébe fürkészett, de a hosszú szempillák fekete söprüje 
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mögött csak riadt szembogarát látta. Félignyitott nedves ajkán át a szá
jába nézett, mintha az ínyén, vagy a fehér fogak függönye mögött, a 
nyelve he!'D'fa ülne a fekete bizonyosság, amelyet keres. Eddig úgy tudta 
és ma estig biztos volt benne, hogy ez az asszony nem tartozik senkihez. 
Magánosan éli egyhangú életét, mint a forgalomból kiesett út partjára 
állított elfelejtett kőszent, melyhez ő, hóna alatt rajongásának imakönyvé
vel, szívében a legtisztább hittel, úgy zarándokolt el az egyedüllét meg
szállott perceiben, mint a hívő a kegyhelyre. Most úgy érezte, hogy a 
mécses lángját, amelyet láthatatlanul lábai elé helyezett és alázatának 
olajával töltött meg, komisz szelek kioltották. A hirtelen támadt sötétben 
émelygő gyomorral és zúgó fejjel kutatott indulatai tűzfészkében világító
eszköz után. Hite. megtépett köntösének egy darabját a gyanú szurkába 
mártotta és a rossz-szagú, sercegő fáklyával, a szent szelíd tüzekhez szokott 
arcába világított vele : 

- A jelenlétem meggátolta, hogy ezt a két órát zavartalanul a ... 
a ... - most nagyon felnőtt akart lenni és komiszul férfias és mégis majd
nem sírva bökte ki - a szeretőjével tölthesse el! 

Anna szíve összeszorult és a vér agyára tódult. Egyetlen másodperc 
alatt hosszú gondolatsorok futottak át öntudatán: egész eddigi tiszta életére 
gondolt, amelyet mindenkitől elzárkózva, szerzetesi nyugalomban élt 
végig. A szánakozó megvetés savanyú íze rémlett fel ajkán, amelyet a 
szájában érzett, ha idegen férfiak karjába tévedt asszonyok történetéről 
hallott. És most, András, egyetlen szóval, a gyanú mocskával szórja be 
ezt a hűvösen józan életet és őt magát, az önmagukat futó-kalandokban 
fölaprózó asszonyok sorába állítja. András arcába nézett: András tekinte
tén gúny ült és a szája körül a keményen meghúzott redőkben a meuvetés 
fínom pókhálóját látta. A szeméből most valóban a magabizto: férfi 
öntudata nézett rá, a férfié, aki a világot a saját kedvére alakította és aki 
önhitten csalhatatlannak tartja magát . . . Lehúnyta szemét és befelé 
fordított tenyérrel, mintha csak egy kellemetlen látomást kívánna 
elhessegetni magától, András felé sujtott. 

Hosszú csend szakadt közibük. Anna úgy hallotta a csönd mögül 
András lehallmlt hangját, mintha egy sötét barlang fekete mélyéről szólna 
fel hozzá: 

- Megütöttél! 
Anna fölnyitotta szemét. 
- Megütöttél, Anna 1 - hallotta mégegyszer és a hangban bágyadt 

csodálkozás pislogott. 
Mikor Anna előtt minden kitisztult és a tárgyak újból visszanyerték 

körvonalaikat, András arcáról már eltlínt a gúny, tekintete kérdőn nézett 
Annára és alsó ajkából flíszálnyi vékony csíkban vér szivárgott az állára. 
Anna mos.t már ismét csak a gyerekarcot látta maga előtt, a félignyílt riadt 
gyerekszáiat, amelynek ő, a felnőtt :- bár jogosan, de mégis meggondolat
bnul - fájdalmat okozott. A vér láttára az ijedtség hűvös borzongása 
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futott át a hátán és a vígasztalás ösztönös, anyás ölelésével a karjába 
vonta. 

- Bandikám, igazán nem akartam . . . Bandikám ne haragudj 
rám - mondta és a hangja megremegett. ' 
. András a fejét az asszony nyakába ejtette, mélyet sóhajtott mint az 
iskolás, ki most ébredt fel, de még nem akar kikelni az ágyból és az élet 
korai kötelességei elöl az anyja húsába menekül. 

- Nem történt semmi - súgta. - Én voltam a hibás. . . Meg
bántottalak. 

- Megbántottál ... - ismételte alig hallhatóan és az ölelése szo,·o-
sabbá vált. -

. - Csak a szám bántott meg ... a szívem akkor is éppen úgy szeret, 
ha igaz lenne, amit mondtam .. . 

- Nem igaz, Bandi ... 
- Az én lelkemben akkor is te lennél az egyetlen, az igazi asszony. 

ha ezer kedvesed lenne ... csak az előbb megkavart, megőrjített a aon: 
dolat, hogy amíg én kint voltam ... te idebent . . . vele . . . b 

- Ne mondd ki, Bandi! - ujjai körülfonták András nyakát és 
~ fejét ma?ához.szorított":. Arcát hajára ejtette,' szeme becsukódott és 
ugy .i;iondta, mmtha teljesen egyedül lenne megzavart érzéseivel. -
Senkie sem voltam„ soha ... még g':ndolat~an ~em ... Én nem vagyok 
olyan, mmt a tobbi asszony ... belolem hianyzik valami. 

- Te szent vagy. 
- Talán csak beteg ... 

, - Szent vagy ... - fölemelte fejét és az asszony párás szemébe 
nezett. - Trnzta az arcod, mint a templomi képeké ... és én mégis meg
bántottalak. 

- yérzik a szád, Bandi. - zsebkendőjével megtörölte András ajkát. 
Igazan nem akartam. 

. , - Fáj . ; . -;-- súgta és lassan az asszony ajka felé közeledett a szá
Javal. - Gyogy1tsd meg, Anna. 

Anna engedelmesen hajolt föléje és ajkával alig érintve a száját 
megcsókolta. ' 

- Nagyon fáj, Anna - lehelte fogai közé és most már ő ölelte át 
és hosszan az elerőtlenedett ajkakra tapadt. 

András szájának a néhány csepp vértől sós íze volt. 
- Mért nem útálom 1 - kérdezte önmagát Anna és a kicsike, totyogó 

Annusra gon,dolt : ha k?nyhai lábatlankodásai közben egy óvatlan pilla
natban magahoz ~apantotta '.' kést, és elv,á~ta vele apró ujját, vagy a 
k?-i;~ben to~v1ssel .verezte fel kis kezet, a reg1ek szokása szerint, ó is az 
~Jkaval szivta ki a gyerek sebét. Annus ujjacskájának volt akkor ilyen 
1ze. ~z a vé: azonban ~ gyermeke vére volt és így, közvetve, a sajátja. 
Andras, ha titokban be lB ült a szívébe és létezésének fogalma néha már 
fia emlékével mosódik egybe, mégis idegen törzsből ered. Mért nem 
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útálom ! - faggatta konokul önmagát. - Ez a vér idegen, ös:izeté1oe1<3-
ben is egészen más, mint az övé és végeredményképpen egy ledér asszony 
könnyelmű szívéből ered ... Gyorsabb és forróbb, mint az ő fajtájáé. 
Kalandok szűrőjén szűrődött át és titokban égő lázakon forrósodott, 
míg idáig ért ... Ez a vér hibás mindenért : ennek a pezsgésében ég el 
Bandi korai tűzben, ez tölti fel szívét a megmagyarázhatatlan félelmek 
iszapjával és ez a vér locsolta és tette termékennyé lelkét a vadul bur
jánzó álmok számára ... Ez a vér vádolta meg őt is az előbb, mert ennek 
a vérnek a forrásánál - Bandi anyja szívében - ne1n ment különös 
újság számba, ha idegen férfiak oltották kalandvágyó szomjukat ... 
Hogy van az , hogy mégsem útálom ! ... Mert áldozat ő maga is ! -
kísérletezetij a bizonytalan válasszal. E sűrű vérnek az áldozata: a külső 
burok, az' edény, amelybe ezt a lobbanékony anyagot bepréselték, nem 
készült ilyen magas nyomás kiállására ... Ha ő fölnyithatná az ereit 
és a saját tiszta, nyugodt vérével higíthatná fel! ! Aldrnr mínden rendbe
jönne : András középutakat nem ismerő ladikja szép csendes iramban 
úszná be az életet. Ezzel a túl-nyon1ással az eTeiben vagy magasan, a 
dolgok fölött lebeg, vagy alájuk.iüllyed és a legcsekélyebb teher is a porba 
fekteti. 

- Ugy-e nem volt senkid! ... - kérdezte gyerekes szorongással, 
rn'intha azt kérdezné, ugy-e nem kapok ki! 

- Senkim ... 
- Soha 1 - faggatta. 
- Soha. 
- Soha-soha! 
- Soha-soha ... - válaszolta mint a visszhang. 
- Esküdj meg ! ~ súgta az ajkai közé. 
Anna András szemébe nézett. András tekintetén újból a templomi 

hfvő rajongó lelkének fényét látta, mintha mondaná: ugy-e velem vagy, 
Uram1 ! 

- Esküszöm ... - lehelte 'alig hallhatóan és a szívében meleg 
meghatottságot érzett. 

- Boldog vagyok, Anna . . . És most két lábon, a földön állva, 
vagyok boldog. 

- Nem fáj már, ugy-e! 
- Nem ... Al<kor sem fájt ... - lehúnyta szemét, mintha a vilá-

gosság elől bújnék. - Olyan furcsa érzés volt az ütésed . . . Hirtelen 
forró lett a szám, mintha megcsókoltál volna ... Még az első gimná
ziumban volt egy osztálytársam. Néha eljártam hozzájuk. Egyszer éppen 
akkor voltam ott, mikor az édesanyja valamiért pofonütötte. Az ütés 
nyoma meglátszott az arcán. Megsajnáltam. »Szegény ... « mondtam. 
»Nem fájt ... « felelte nevetve. »A mama ütése sosem fáj ... Ha a papa 
ver meg, akkor ordítok. Az fáj ... « állította. »Pedig a mamád is nagyot 
adott« erósköqtem én. »Nagyot tud adni«, mondta majdnem büszkén, 
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0de mégse fáj, mert a mamát szeretem! ... « Én sohasem kaptam ki az 
anyámtól, így akkor nem tudtam felfogni, amit a pajtásom mondott .. 
Most azonban már megértem. 

- Látcd, kisfiam, most magad mondtad : úgy szeretsz, mintha az 
anyád lennék ! 

- Te nekem mindenkim vagy, Anna. . 
- De mégis ... leginkább az anyád vagyok, ugy-e1 ... Hiszen 

magad mondtad! - erősködöt,t szelíd erőszakkal. 
- Nem tudom elhatárolni az érzéseket, Anna ... - gyöngéden 

hátrasimította az asszony rozsdavörös haját és hosszan az arcába nézett. 
- Igy a kép vagy: a beteljesedett ígéret ... - ma~ához ölelte. - !gy 
a melegség vagy : már el is múltak régi szorongásaim ... - nyakaba 
fúrta homlokát. - Io-y a mentsvár vagy : az az érzésem, nincs a földön 
veszély, amely itt utólérhetne ...• ~em tudom elhatáro~ni .. a~. ~rzéseket, 
Anna : az Isten küldött, mert megigerte ... Itt vagy és en orulok neked. 

Anna kivonta magát András öleléséből. 
- Pszt, Bandi ... mintha hallottam volna valamit ... - féloldalt 

fordított lejjel figyelt. · 
A gyógyszertár felől, mintha víz bugyborékolna, hosszú, halk csen

getés hallatszott. 
- A telefon ... - mondta Anna nyugtalanul. · 
- Ne vegyük fel ... Biztosan valami buta tréfán töri valaki a fejét. 

De, ha gondolja, megnézhetem. 
- Maradjon, Bandi, majd én 1 
Gyors léptekkel indult meg a patika fdé. A folyosón már futott. 
- Csak nem Annusékkal történt valami! - gondolta riadtan. 
A központ álmosan jelentette : 
- Budapest keresi a számot, tessék beszélni ... Halló, Budapest, 

Budapest ... Tessék beszélni ! 
Ismerős, füstrágta hangot hallott : 
- Nagyságosasszony! · 
- Igen. 
- Itt Bartha Péter. 
- Jóestét, kedves Bartha. 
- Bocsássa meg, hogy ilyen nagyon későn zavarom, .de ma már 

másodszor kísérletezem. Pont tízkor kaptam az első kapcsolast, azonban 
aenki sem vette fel. 

- Nem voltunk itthon. Paranc?oljon ... 
- Nagyságosasszonyom, Bandit két napon belül indítsák útba . · . 

SAS-behívót kapott. 
- Katonai behívót 1 - kérdezte Anna és a gyomra megremegett. 
- Igen, a ma reggeli postával érkezett. Már voltam odakint a lak-

tanyában és beszéltem a segédtiszttel. Tekintettel arra, hogy az ország 
túlsó végében van állásban, csütörtök reggelig szabadságolta. 
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- Csütörtök reggelig! Ma szombat ·van ... illetve már vasárnap. 
- N agyságosasszonyom, csütörtök reggel Bandinak feltétlen jelent-

keznie kell. Délelőtt szerelik fel és, mint a segédtiszt állítja, este már 
űtba is indítják. 

- Útbaindítják! Természetesen egy patikához! 
- Nem, sajnos. Bandi a kerethez tartozik. Harcos alakulathoz 

kerül, utánpótlásra. 
- Harcos alakulathoz ... 
- Magukra bízom az útbaindítást. Bandi ugyanis nem veszi komo-

lyan a hasonló dolgokat. Ez a behívó pedig most egészen komoly. 
-· Értem ... Egészen komoly ... 
- Kezétcsókolom. 
- Isten vele ... -- letette a hallgatót és mozdulatlanul állva maradt 

a sötét gyógyszertárban. 
»A rohanó csónak a sebes vizen nagy utat jelent ... nagyon nagy 

utat ... « hallotta Koltainé hangját. Akkor mosolygott rajta és most 
mégis itt van : az út néhány óra leforgása alatt kilépett a jóslat ködéből 
és idáig kanyarodott. A behívó felvonta a sorompót és csütörtökön András 
megindul rajta . . . Lehetetlen! . . . - gondolta. - Gyerekeket nem 
vihetnek ki a harctérre! ... »Gondoljon a többi huszonkétévesre« emlé
kezett András szavaira »akik már hónapok óta a harctéren szolgálnak ... 
Gondoljon Hannibálra, aki húszéves korában hadvezér volt és csapatai 
élén állt ... Csak én lennék gyerek a huszonkét és félévemmcl ! ... « Erre 
a bizonyítékra nem számított ... Valamit tenni kell! Talán a polgár
mester föhnentheti ! Esetleg a főbíró? Állásban van, a patika fontos 
dolog. . . nem lehet lehúzni a redőnyt és ráírni : bevonulás miatt 
zárva. Igaz azonban, hogy Sándor itthon marad. Eddig is egyedül 
látta el az egész forgalmat. Ez nem túl jó érv . . . Mégis, valamit 
tenni kell! 

Gondolatai lázasan kapkodtak jobbra-balra, mint akit sötétben 
támadtak meg és az átláthatatlan sűrűségben fegyver után kutat. 

A folyosón András lépteit hallotta. 
- Ugy-e, csak tréfa volt! - kérdezte. 
- Igen ... tréfa ... - dadogta és megindnlt az ajtó felé. - Gye-

rünk innen, Bandi ! -· mondta és kulcsra zárta a patika ajtaját, mintha 
a hírt és vele együtt a holnapot és a csütörtök rémképét is bezárhatná. 
az alvó tégelyek közé. A lába remegett, Andrásba karólt. 

- Ki telefonált! 
- Nem tudom ... - füllentette. 
- Nem mondta be a nevét! 
-Nem. ' 
- És mit mondott! 
- Hogy csütörtökön ... vége a jóvilágnak ... 
- Milyen buta vicc 1 
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Visszaértek Sulyok szobájába. András csak most látta, hogy Anna 
megsápadt. 

- Megijedtél 1 
Anna csak intett. 
- Sápadt vagy ... Ugy-e, azt gondoltad, hogy az autóval történt 

valami~ 
- Azt gondoltam. 
- Gyönge a szíved, Anna! . 
- Az én szívem nagyon erős, de ha a gyerekemról van szó, mégis 

elgyöngül. Te ezt még nem érted, Bandi. 
- Én is a gyereked vagyok! - kérdezte váratlanul. 'r' 

- Az vagy, Bandi. 
- Akkor ... - hízelgőn arcához tette arcát és halkan a fülfoe súgta: 

- Akkor altass el ! 
- Hogy altassalak el, kisfiam! 
- Én most lefekszem, aztán te visszajössz. Leülsz az ágyam szé-

lére ... ide ni, ebbe a kényelmes nagymama fotöjbe és mesélsz, mesélsz, 
amíg elalszom. 

- Bandi ... 
- Tedd meg! 
- Késő van - niondta erőtlenül. 
- Meglátod, hamar elalszom. Ugy-e visszajössz! 
Hétfőn, legkésőbb kedden elutazik ... - gondolta Anna. - Csü

törtökön este beül a rohanó cs6nakba és megindul a nagy útra ... Talán 
többé nem is látja ... hiszen harcos alakulathoz megy utánpótlásnak .. , 
András nem Poldi, aki biztos kézzel, mindenütt a dolgok könnyebbik 
végét fogja meg és fittyet hány az eseményeknek. András mata,tva bo
gozza a szálakat és a végén mindig a legcsomósabb ~arad a kezében ... 
András ezenkívül fél az élettől. Az élet pedig olyan, mmt a hamis kutya: 
aki fél tőle, azt megmarja. 

- Ugy-e visszajössz?! - sürgette halkan. 
A szemébe nézett. András úgy tudott kérni a szemével, mint a beteg 

gyerekek : az' esetleges visszautasítás szomorúsága nézett ki tekintete 
ablakán ... Az öntudata alatt, ismeretlen úton kúszó gondolattársítás 
révén, Laci jutott eszébe, a féltestvére, akit igazán szeretett . .. Hatéves 
volt és nagybeteg. Az orvos eltiltotta minden falattól. Este a tanácstalan 
háziorvos neki megsúgta, hogy nincs remény : a gyerek az éjjel meghal. 
A kisfiú valahogy megtudta, hogy az egészségesek töltöttkáposztát va
csoráznak. Kért belőle. Természetesen, nem kapott. Sírt egy verset, aztán 
elaludt. Az éjszaka első felében Anna tartott szolgálatot a nagybeteg 
gyerek ágya mellett. Tizenegy óra tájban fölriadt : »Annuskó«, súgta 
»adjál káposztát! ... « Ha meg kell halnia, vetett számot a helyzettel 
Anna, akkor úgyis mindegy ! Legalább jóllakottan álmodja át magát 
az angyalkákhoz . . . Lopva, hogy senki se láss3, lement a konyhába ; 
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a gyorsforralón megmelegítette az ártatlan haldokló utolsó kívánságál, 
a töltöttkáposztát és fölvitte a gyereknek. A kiéhezett csöppség kétsze• 
evett belőle. Utána elaludt. Reggel az orvos összecsapta a kezét. »Csoda 
történt ... « mondta. Harmadnapra már kint ült a napsütötte udvaron 
és egy hét mulva el is felejtették, hogy beteg volt ... Ha el kell mennie, 
ha nincs ellene orvosság, hadd kapja meg, amit kíván ... ennél a gye
reknél ő maga lesz a töltöttkáposzta : visszajün, beül a nagymama
székbe, megvárja, amíg elalszik. 

- Visszajövök, Bandi. 
Mikor visszatért férje szobájába, András már feküdt. A lámpa nem 

égett és mind a két ablakot nyitva találta. A fogyóhold az ég kék vizében 
fürdött, a júliusvégi csillagok hunyorgó szemmel lesték sápadt, félmez
telen testét. Anna elérte a széket. Leült. A hold fénye az ablaküvegre 
világított és onnan, a megtört sugarakkal, beragyogta a mennyezet vasko• 
boltíveit. 

- Itt vagyok ... - jelentette halkan. 
- Mesélj valamit ... - kérlelte játékos hangon. 
- Mit meséljek! 
- Valami borzalmasat . . . Akasztott emberekről, kiknek a szelleme 

. visszajár a földre és a hóhért keresi. 
- Bandi 1 •.• 

- Mesélj a három jómadárról, kiket Szilveszter napján húztak fel, 
ruh.a nélkül, a magános jegenyére, estére csonttáfagytak és éjféllrnr úgy 
kalimpált össze a lábuk, mintha ők is poharakkal koccintgatnának a 
boldogabbnak ígérkező újesztendő örömére. 

- Bandi, hagyd abba ! 
- Mesélj Drakuláról, a hosszúfogú moldvai grófról és három kedvesé-

ről.. . Drakuláról mesélj, aki koporsóban aludt és pókhálós lépcsőkön 
közlekedett és aki a kastélyában ugyanilyen boltívek alatt szívta londoni 
vendége vérét . . . A hold is éppen így sütött. 

Anna fölemelkedett a székről, átült a heverő szélére. 
- Bandi, én nem félek, de ezek a hulla-dolgok, mégis ... 
András megfogta kezét, megcsókolta. Fejét ölébe tette. 
- Ezt akartam, hogy ideülj . . . Isten hozott és most mesélj valami 

szépet ... 
- Te gonosz kölyök ... 
- Mesélj ! 
- Egyszer volt, hol nem volt egy kurtafarkú malac ... 
- Magadról mesélj. 
- Én szürkén éltem, az én életemben nincs mese. 
- Hogy kerültél ide ... a boldogtalan boltívek alá 1 
- Talán dacból . . . Összeütközésbe kerültem az otthoniakkal és 

sajátmagammal is. Egyetlen utat láttam magam előtt. Megindultam rajta. 
Mikor föleszméltem és rájöttem, hogy merre járok, már késő volt ... rám-
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esteledett ... elaludtam. Mikor fölébredtem, már nem' lehetett vissza
csinálni a dolgot. Itt volt Annus. Az ő megérkezése pillanatában a dacból 
választott út a sorsommá vált . .. azóta járom ... Ennyi az egész. Az én 
életemben nincs fantázia. 

- Hány éves korodban érkeztél ide 1 
- Nehány nappal múltam tizennyolc. 
-· Istenem ... Szegény kislány - mondta és arcához szorította az 

asszony tenyerét. . . 
- Ne sajnálj, magam választottam ezt az utat. El akartam bú]m az 

emberek elől. . . Ide bújtam a boltívek alá. 
- Sokat szenvedtél! ... 
-· Már elmúlt. Nem emlékszem ... nem akarok semmire sem emlé-

kezni. 
- Pedig csak az emlékezés a mienk, Anna. A jövő bizonytalan, nem 

lehet rá építeni. Jelen végeredményben talán nincs is. A jelen ~sak foga
lom, nyelvtani ige-alak, mert mire ráeszmélünk, hogy vala~1 törtémk 
körülöttünk, már meg is történt és ami megtörtént, az már Jóvátehetet
lenül a multé . 

- Igazad lehet : én is a mult elől bújtam el ... nem a magam multja 
elől, mert velem, közvetlenül, a multban sem történt semmi. A velem kap
csolatos emberek multja elől bújtam. Én a jövőben kerestem menedéket, 
akármilyen furcsán hangzik is. · . 

~ Ez az, Anna ... az egész élet, ahogyan én eddig láttam, semmi 
egyéb, mint örökös bujkálás. Te a jövőbe bújtál, mások a hangulatok 
möoött keresnek menedéket a valóság elől. Az apám a borospohara mögé 
rejtőzött, az anyám férfiak közé menekült ... én, hogy a te szavaiddal 
fejezzem ki magam, az álmaimban éltem ... - felemelte fejét. A menni;e
zetról visszaverődő fehér fényben Anna a győzelem örömét látta tekm
tetén. - A hangulatok elfüstölnek, az alkohol hatása elmúlik, a férfiak 
megbízhatatla,nok, mert hiszen ők is csak emberek ... de az álmok nem 
hazudtak. Nekem sikerült a dolog: én az álmaim mögött megtaláltalak 
téged ! Azt mondtad, te a jövőbe bújtál. Talán már akkor is tudtad, 
tudat alatt, hogy valaki jönni fog. Egészen biztosan érezted a szívedben, 
vagy valahol egy érzékeny idegen, hogy neked, a saját jövődben, 
az én álmaim sarkán, még egy halaszthatatlan találkád van . . . A te 
akkori jövőd és az én mostani álmaim most egybeestek, Anna. Én 
győztem 1 

- Te győztél. , . - mondta, mintha csak magának mondaná, mert a 
halk eszmefuttatás magávalragadta fantáziáját. - De én, ott a sarkon, 
közben megöregedtem ... lemaradtam és most már magam is a multhoz 
tartozom. 

- Te az én szívemben vagy : te magad vagy a győzelem ! A nagy 
versenyek díjait nemesfémből gyártják. A nemesfém időtálló : te pedig a 
legnemesebb anyagból való vagy, .Anna. 
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-; Magad mondtad, hogy a férfiak megbízhatatlanok ... És, ha én a 
te sz1vedben vagyok ... 

, - „Én ~em vagyok férfi ; .. én csak egy érzés vagyok, amely a te 
sz1vedbol h1án7zott. A maganyos ember, bármilyen erős nem egész 
Olyan vagy, mmt egy pohár, amelyből azonban egyetlen csepp még hiány~ 
z1k', hogy te!e legyen. Én ez a csepp vagyok, Anna ... _ arcát mele 
a~cahoz ~zontotta, ajka füléhez tapadt, lehelet halkan beszélt és hangjá~ 
hol a ~1veteles pillanatok átszel!emi\lt tis.zt~sága érzett. - Én valahogya~ 
má?kepp~n szeretnélek szeretm . . . a kulso formákban is eltérően attól 
a!Ilmt masok szeretnek ... Az ágyad mellett lenne jó ülni és nézni hogy 
alszol . . : a nyo,modban ,~zer?tn~k járni, mint az árnyék : mert az árnyék 
cs~k addig él, m1g a gazda Ja letez1k. .. Olyan önzetlenül szeretnélek szeretni 
n;mt a kutyák szeretnek, mert a földi teremtmények között csak a kutyák'. 
r,ol lehet elmondani, hogy egy fokkal hívebben szeretik gazdájukat, mint 
onmagukat . '.. Egy nagy áldozatot szeretnék érted hozni ... nem tudom a 
nev~n neve~n,1, csak érzem, itt belül, hogy ez lenne jó. Valamilyen formában 
az eletem, aran szeretné~ megmenteni a tiedet ... vagy talán az életenl 
feláldozásaval megszerezm neked, ha nem is a boldogságot, de a. nyugal· 
mat. . . Mert nagyon szeretlek, Anna. 

. All1íg bes~élt, ~r~a ,egyre súlyosabbá vált és a percmutató szemmel 
ahg ~ovetheto lassusagaval a párna felé hajolt. Az asszony fejét is magá· 
val huzta. A mondat végén már Anna is ott pihmit a hűvös párnán. 

- Az ágl'.amban vagy ... - súgta és átölelte. 
- (Í-hnodJ csak, beteg kisfiam - gondolta Anna. - Ma még áhnod. 

hatsz ... „ Ma még azt sem tudod, hogy beteg vagy, hogy a háború réme „ 
n;!Ild~n betegség,ek lcgs~örnyüb,bike - mert egészséges, virágzó életeket 
tep ln a családba! - mar kmyult véres kezével utánad is ÁJ d · l 
bctgl'f 'hnd' M, · mo3csac, e {lS i~m, a o J · . . a en magam vagyok a töltöttkáposzta ... 

- Őrokké szeretlek. U gy-e elhiszed 1 
·~i:arcos alakulathoz kerül utánpótlásra . , . « emlékezett Bartha 

hangiara. 
- Higyjél nekem, Anna 1 

, »Az én ö.rö!'.kérn r,övi~ időt telent .. .<<hallotta újból András szavait és 
hunyt szemp1lla1 mogott elesen latta az arcát, amint ott a hegyen b 'k T 
holdfényben, a lombok hűvös sátra alatt, gyerekes erőszakkal fog:dk~zo~t 
~kkor, m.ég köz~elynek vette, mint ahogy lírának fogta fel a kis pa í~ 
uzenetet is : »M10ta az eszemet tudom, Te voltál az egyetlen ig ál P, 
megmaradsz mmdörökkön, örökké. Amen ! « Most már elhiszi h~~y lom e~ 
lyan gondolta, mert ezzel az érzéssel a szívében indul el csu·•t„ t'"k'· como 
't 'h dk' b , oro onanagy· 
u ra e.s a,? a .. mt1 3:~ an_ a tavoli országban, ahol végeredményben semmi 
keresmva!oJa smcs, tortémk vele valami végzetes úgy a közh 1 ' !' 
döbbenet ·' J tt' ál'k A , ' e Y es a ira . es,ios a a v 1 . z egeszen öregek, a gyerekek és a költők me . 
ti:.z1k

1 
abbhal~lt -

1 
olv~st~ valahol; .. Megborzongott és egy gondo!atnyiv~l 

oze e sunu t a parnan Andras arcához. 
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- Hiszem „ .. - súgta. 
- Anna, drága egyetlen Anna ... - ölelése szorosabbá vált és a 

szájával az ajkát kereste. 
Csak el kellene fordulnia - gondolta. - Egyetlen kis mozdulatot 

kellene tennie gyakorlott nyakával és nem találná meg a száját, de moz
dulatlan maradt, mintha aludnék, vagy mintha, valóban, ő is becsúszott 
volna - András szavai szerint - az áhnok közé és ellenkezés nélkül adta 
oda az ajkát. 

- Ha most mégmondanám neki, hogy az én szám meg senki sem 
csókolta úgy meg, hogy én magam is beleegyeztem volna, vajjon elhinné 1 -
kérdezte önmagát. 

Lehúnyta szemét és élete első csókjára gondolt, amelyet Marjaytól 
kapott. Az ízére nem emlékezett, mint ahogy talán nem is volt íze. Az 
alsó ajkát megnyomta a fogával. E csóknak ez volt az egyetlen maradandó 
emléke„ A férje sohasem kapta meg a száját : a testét, izmai fölényével, 
birtokba vehette, de a szája, ez az arcától különélő, fürge, izmos kis hús
tömeg, mindig kisiklott a támadás elől és elbújt a párnák gyűrött vászná
ban .. , Még a pesti orvos váratlan támadására emlékezett: az unoka· 
nóvére vitte el hozzá annak idején. Felsőruháját le kellett vetnie és a 
kombiné pántját is megoldatta. Előbb hallgatóval figyelte lélekzetvételét, 
majd végigfektette a vizsgálóasztalon és a fülét meztelen mellére tette. 
A füle forró volt és feltűnően vörös. Undort érzett érintésétől. Úgy mene· 
kült undora elől, mint a strucc : behúnyta szemét. A következő pillanatban 
az ajkán érezte nedves, bőhúsú száját„ Felpattant a vizsgálóról és, ha az 
ajtót nyitva találja, úgy, amint volt, féligöltözötten rohant volna ki a 
rendelőből ... 

A csókot - úgy, amint a szerelem földi szabályai szerint a halandók 
művelték - tisztátlan dolognak tartotta. Ha férje, még a régi, néma 
birkózások idején, közel ért szájához, olyannyira, hogy leheletén meg
érezte az elszívott szivarok kesernyés, savanyú szagát, gyomra megemel
kedett és a torka összeszorult. »A számat soha 1 ..• «fogadkozott azokon a 
nehéz éjszakákon. Ha akkor egy hang a fülébe súgja, hogy lesz még valaki 
az életében, aki tapogatózó léptekkel megindul egyszer a köd mögül feléje 
és egy szép napon megérkezik, karjába zárja, megcsókolja száját és Ő nem 
védekezik ellene, bármilyen nehéz és drán1ai percel\: voltak is azok a régi, 
harcos pillanatok, kinevette volna a hívatlan jóst . . . Igaz, Bandi még 
gyerek ... - kísérletezett a magyarázattal - aki nem dohányzik és 
kinek a leheletéből még nem mult el az a szűzi langyosság, amely csak a 
gyermekek sajátja. 

A hold lejjebb csúszott az égen. A bencés templom és a városháza 
tornyai közt búcsúzott a várostól. Az ablakiivegről visszaverődő sugarak 
most pontosan a szoba kályha felőli sarkát világították be. Anna tekintete a 
boltív hónaljában a kályhalyuk rézdobjára esett. Hányszor menekült 
tekintetével ebbe a sötét kis sarokba a régi éjszakák idején, mikor még 
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közös hálóban aludtak! Milyen jó az árnyéknak, - gondolta akkor ~ 
bebújik a szögletbe. Milyen jó a füstnek, kihúzódik a falak között a szabad 
világba, csak az ember kötött és kiszolgáltatott a másiknak, mert egy szer
ződés ereje fogva tartja ... Pontosan itt állt az ágya, ahol most a heverő, a 
feje éppen így feküdt a párnán és férje fölébeemelkedő koponyájának kör
vonalai ugyanilyen elmosódva rajzolódtak ki a félhomályból, mint most 
Andrásé. A kép olyan élesen rajzolódott elébe, hogy egy pillanatra ki
csúszott az időből: a gyűlölt emlékek és a jelen benyomásai határ
vonalaikat vesztve egybemosódtak.Megborzongott. Kezével végigsimít.ott 
András fején, mint aki nehéz álomból ébredt, de még nem képes pontosan 
elválasztani az álomképet és a valóságot egymástól és a megnyugtató 
bizonyosságot tapintásával keresi. 

- Bandi ! . . . - úgy ejtette most ki a nevét, mintha segítségül 
hívná. 

- Anna ... - hallotta a keresett visszhangGt valahol a saját ajkai 
között. 

Szívdobogása meghalkult és az ujjai, mintegy a felfedezés örömében, 
elmerültek és megkapaszkodtak András sűrű hajában. 

- Bandi ... - ismételte mégegyszer a nevét, de a hangok már nem 
hagyták el az ajkát, András szája fogvatartotta ajkával és a szája úgy 
borult szájára, mint egy forró, eleven kis harang. 

Most már igazán el kellene fordulni - gondolta és a régi, megszokott, 
menekülő mozdulat kapcsolóját kereste idegszálai szereléktábláján, de a 
parancs nem futott ki agyából, megült valahol lustán és csökönyösen, 
mintha ez az idegvégződés, pontosan most, rövidre záródott volna. 

- Ezt már nem szabad ! . . . Megállj ! . . . - kiabálta öntudata 
parancsnokhídján egy tiltakozó hang, mint a nekilendült hajó bölcs kor
mányosa, ki a magasra csapó hullámok mögött jéghegy veszélyét sejti. 
De a szócső valahol eldugult : a szavak forró leheletté olvadtak nyelve alatt 
és csak kis, törött szárnyú sóhajok hagyták el ajkát. 

- Bandikám, beteg kis fiam ... aludni kell ... ez, amit te teszel, 
már túl van a mesén, ez már valóság . , . ez már a kúrához sem tartozik .. . 
Bandikám, nem szabad, hagyd abba, ez már sok ... a töltöttkáposzta .. . 
elrontod a gyomrod ... - a kis félmondatok forogtak, sisteregtek a tüdejé
ben, de a szájáig nem jutottak, mert a gégéje megbénult, mintha egy nagy 
marok elszorítaná. 

Igen, határozott szorítást érzett a torkán. A nyakára tapadó ujjak 
langyos érintését pontosan kivette érzékeivel. Ez a szorítás azonban nem 
fájt, még kellemetlennek sem nevezhette : furcsa bizsergés támadt nyomá
ban, mintha száz nesztelenjárású, láthatatlan katicabogár sétált volna 
végig a bőrén. Kezével végigsimította nyakát, de csak meztelen bőre 
forróságát érezte tenyerével és a két szokatlanul telt ér gyors lüktetését. 
A szorítás egyre erősödött, a láthatatlan kéz megnőtt. A langyos ujjak 
már a szívéig értek. Végül úgy fogta át az egész testét, mintha érzékeinek 
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és ide•zetének együttese egyetlen billentyűreudszer lenne, amelyet most 
ez a furcsa kéz oktávba fogott. A heverő megmozdult alatta, a párna 
emelkedni kezdett, agyára ködös szédület ült. Szeme előtt csillogó karikák 
táncoltak : egymásbafonódtak, sokasodtak, majd újból szétváltak. A szoba 
megfordult vele és bár félig feküdt, mégis úgy érezte, ha nem kapaszkodik 
meg

1 
elesik, beléZuhan valami fekete, sűrű mélységbe .. Karjával, mint 

az egyetlen biztos és elérhető támaszba, Andrásba ölelt. Mmtegy védelmet 
keresve símult karjai közé. - A szám. el kéne venni.·: fáj és szédülök 
ebbe a fájdalomba - gondolta, de az ajka fogva volt, mmt lepke a kalap 
alatt és csak csapkodott, vergődött, két forr6, piros szárnyával. A követ
kező percben forróságot érzett a gerincében. Ez a hullám, mint a fürdő 
forró vize, a gerincéből kiindulva, szétömlött az egész testén, ráült az izmaira 
mint a sűrű láva. Mozdulatai elnehezültek, mintha megbénult volna. 
A nesztelen járású katicabogárcsapat szétszaladt a bőrén. A hátán futkos
~ak és az öle felé tartottak és lépteik nyomán zsibbadást érzett. 

A hegyekből koránkélő szél nyargalt a völgynek lefelé. Hátán csintalan 
manók vágtattak a város irányába, göndör hajukban az erdők kora
hajnali illatával. Végigloholtak a szerelmes-fák útján, megrázták az egy
:m.ásbaborult, hú lombokat, azután visítva szanaszét fu~ottak a szűk 
sikátorokon. A templomtéren újból egybegyűltek, pillanatig nagyhangon 
tanácskoztak, majd ismét szétszéledtek az alvó utcákon. A nyitott ablako
kon át pajkosan a szobákba ugráltak, a szunnyadók takaróit mege.melték 
és a magukkal hozott hűvös, hajnali szagokat az ágyon heverőkr~ szórtá~. 

- Fázom ... - súgta Anna és egy gondolatny1val beljebb csu
ozott a fekhelyen. 

- Betakarlak ... - a könnyű nyári flanellt ráborította és szorosan 
ma.gáhozvonta. 

Anna András szívdobogását a mellén érezte, derekán karja melegét. 
- Milyen szép nyugodtan ver a szíve - állapította meg. . 
A szél elült, mintha elaludt volna. A csönd újból megsűrűsödött. 

Csak András szívdobogását hallotta és a falióra ketyegését. Az Isten, 
a szív és az óra sohasem pihen - gondolta Anna. - Az Űr nekünk adta 
az időt az óra méri .a tűnő perceket, a sietve rohanó órákat és a múló 
napokat. A szív számontartja a fogyó életet és az Isten ott ül az idő fölött 
és figyeli alkotásait ... Vajjon mit lát most rajtam 1 

- Nem fázol már! 
- Nem ... - felelte. 
Milyen furesa - gondolta. - Itt fekszem mellette, hozzámsírnul, 

a teste melegén melegszem, karja átölel, a szíve itt dobog a melle~en 
és én most mindezt termész.etesnek találom és nem undorodom tőle. Miért 
nem undorodorn 1 - kérdezte ön1nagát. 

Ha vonaton, moziban, vendéglőben vagy a villamoson, elmenőben, 
hozzáért valaki, a bőre végigborsózott az undortól. Érzékeny orrát azonnal 
megcsapta a bőr kipárolgásának langyos, émelygős szaga. Ilyenkor az 
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ablakhoz, a perronra vagy a friss levegőre menekült. »A férfiak büdösek!« 
állította fel önmaga előtt a tételt és megállapítását Sándor közelségéből, 
az idegen férfiak vélt vagy valóban létező szagából és a háziasszonyi 
teendők közben kezébe kerülő hím állatok hűsának szagából vonta le. 
Titokban és szorongva András álliggombolt pizsamás nyakába szagolt. 
De az orra csak András lavendula hajvizének ismerős, bágyadt illatával 
telt meg. 

- Nem büdös ! - mondta magában különös örömmel, mintha azt 
állapítná · meg, hogy nem beteg. - Mert gyerek l - tette még 
hozzá nagysietve, mintha ezzel a néma kijelentéssel egy és mást takar
gatni igyekeznék ... - Ezért nem undorodom ! . . . Természetes, hogy 
gyerek : a férfiak leheletén a dohány émelygős, savanyú íze érzik. A férfiak 
büdösek és tolakodók. 

Egy gyors pillantással végignézett a férfiakról megmaradt emlékein: 
Marjay férfi volt! Kedve.s, jó fiú, de mégis férfi. Mikor az étkezőből vissza
tértek, µiár egészen más valaki kísérte, mint akivel előzőleg vacsorázni 
ment. Arca begyulladt, b6re piros volt és csak úgy sütött a közelsége. 
A nézése is megváltozott. Ködösen figyelte minden mozdulatát. Érintése 
azelőtt símogató volt, testvéri melegséggel telt, de mikor a homályos 
fülkébe visszaértek, a máskor simító keze kapkodva nyúlt ki utána, 
érintése a gorombaságig keménnyé vált és tenyerével úgy tapadt a dere
kához, mintha az ujjainak váratlanul szívókái nőttek volna. A lélekzet
vétele meggyorsult, mintha egyik pillanatról a másikra belázasodott 
volna ... Az orvos férfi volt : a vizsgálat pillanataiban úgy nézte mez
telen mellét, mintha föl akarná falni a szemével ... Sándor férfi volt : 
ha rájött a bolondériája, - amit ó szerelemnek nevez 1 - egyébként 
szép, kékszíníí szeme rózsaszín fényt kapott, mintha kékjébe egy csepp 
vért csöppentettek volna. Homlokán kidagadtak az erek, orrlika kitágult 
és a nyakán megfeszültek az izmok. Ezek, csalhatatlanul, mind férfiak 
voltak. Ha elöntötte őket a láz vagy az indulat, megváltoztak, mintha 
kicserélték volna őket. Félehnesekké és egyben undorí.tókká váltak. Úgy 
hatottak rá, mintha a tébolynak egy-az orvosoktól definiálni elfelejtett 
- válfaja ragadta volna magával értehnüket. Azokban a - részére -
nehéz percekben, amelyeket ők a »szerelem pillanatainak« neveztek, hirte
len lázhullám öntötte el valamennyit. Őrült gyanánt hatottak és beteg 
emberek benyomását tették rá: remegő ujjakkal nyúltak ki érte és mit 
sem törődve ijedt tiltakozásával, le akarták húzni magukhoz, szenvedé
lyük nyálkás, undorító iszapjába ... Az ó szemében ezek voltak a férfiak. 

Bandi tekintete éjjel és nappal egyforma rajongással csüng rajta; 
lehelete tiszta ; mozdulatai mindig f:.gyehnesek és az érintésében van 
valami ünnepélyes meghatódottság. Most is, amint itt fekszik mellette, 
- keble a melléhez símul, arca az arca mellett, karja átfonja vállát és 
ruhája vékony selymén át érzi szíve dobogását - most is pontosan olyan 
az érintése, mint mikor utcán vagy szobában, kettesben vagy tanuk el6tt, 
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megfogja .kezét és megcsókolja. Azok, akik közelében valóban férfiak 
voltak: in;ndenát~n ~ar;>ni akartak t~lc va!amit. Bandi mondja és a moz
dulatain o maga is erz1, hogy Bandi adni szeretne. 1\!Iost is takargatja ; 
ha megmozdul, vagy a szokottnál erősebben öleli át, azonnal fölteszi 
~ halk - é~ ~ neki annyira Jóle~ő kér.~ést - ))mondd, nem nyom a ka
tom 1~ A »lerl1ak« mellett, barmüyen Jolneveltek voltak is és a szó leg
pa_t1n~sa~b ~rtelmeben véve urak, ha mint férfiak közeledtek feléje, 
:r:11nd1g, ugy. erezte, hogy szenvedélyük pexceiben csak önmagukkal töxőd
vek. Ma~od1k sor~a szorult, :ral~hogy „~sz.közzé vált, mint az ivó szájában 
a bor h1g kortya1;.? maga is elvezeti cikké alacsonyodott a forró pilla
na~o~ gyorslorral~pn ... Bandi mellett egészen más a helyzete : áhnai 
vrlagaba emeli, neha olyan magasTa ülteti, hogy szédül bele és ebben 
a már majdnem míthilrns légkörben együtt emlegeti az 15 nevét az Úréval 
A!ci őt„ a „k?zelébe ~ozt~ ... A szó, ~ogy »férfi« a 1naga sűrű értelmébe~ 
veve sertcs is Bandira nezve, mert az o -Anna - focra.lmai sy,erint a férfitől 
men~küln_i kell, mert tisztátalan testben és lélekben egyaránt ... Ezért 
akarp mmdenáron kiemelni a »férfi gyüjtl5fogalom« alól. 
. Ennél a gondolatnál megállt, a mondat villanó fényénél valami 

rtasztót látott bekandikálni öntudata ablakán, mint aki sötétben a meg
szoko_tt ú~o? ~azafel~. b~l~ag az i~merő~ fák al~tt és az egyik kanyarban, 
a. futo nyar1 villám tuzenel, mcgpillant]a hosszu malaclopójában a rémet 
kinek ~étezéséről má_r mes?ltek ne~i ugyan, de hogy valóban léteznék: 
nem hitte el. Iía »k1 akt.rJa e1neln1«, a.kkor mégis odfrtartozik ahhoz a 
fogalomkörhöz, amelyet Ö útál és testben és lélekben eltaszítanÚgyekszik 
magától. Mi volt ez! Nyelvbotlás vagy most fogta volna meg a való
ságot 1 ... Hökkenten állt meg a mondat előtt és szorongva ismételte el: 
>Ezért akarja mindenáron kiemelni a lérfüJc gyüjtl5fogalma alól ... « 
Megállt .előtte, majd elme1iilt az értehnében, mint búvár a tó bizonytalan 
hullároa1ban : csak »ezht« akarja kiemelni a férfiak láncából, mint egy 
szemet, amelyet esetleg a múló idő emésztő rozsdájától félt1 ... Mert 
örökre meg akarJ'a tartani és az érzehnek között csak a szeretet örök : 
_a s~ere~e1n edényének, ha merni kezdik, - bármilyen édes is volt 
korabb1 t~'.talma. - fan7~r 11,'a~zat ül~ meg alját, melyből egyetlen korty 
megkesent1 a belole mento szapt. »Ezert« ültette volna elhalt kisfia emléke 
m~llé1 ... mert tudja,' h??Y a fiúi szeretet az anya irányában sohasen1 
?sokke.n. ,Nem befolyaso!Jak a tovatűnő évek; melegét nem húti le az 
osz,haJszalak szaporodása. A szívében felhahnozódott meleget - melyből 
a lanya soha~em m~rített és amelyből ő maga kanálnyit sem pocsékolt 
soha el - _mind, mind rá akarta. bőkczűn költeni, de az anya jelmezé
ben. Ha mmt asszony állna me1léJe, elkövetkező élete az első pillanattól 
kezdv.e az izgahnak sorozata lenne : hol és ki jön rá titkára? A korban 
hozzá1llők felbukkanását belázasodó szívvel lesné mert sohasem tudná 
holíl' ki vis~i .e! tőle végérvényesen. A fogyó életet azontúl nem a naptá~ 
letepett lapJal Jelentenék, hanem a szeme körül sokasodó ráncok és akkor 
f',,gly: A boldog pn.lil.Jku.a 8 
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ezt a naptárt, a szókimondó tükörből, száraz torokkal lesné éjszakákon 
át. Ezért! ... És »mindenáron ... « Fülét áthangolta: csak azoka~ a 
hangokat hallotta meg, melyek mögött a magános gyerek szívdobogasát 
vélte hallani. Vallomásai számára süket maradt és, ha egy-egy mondat 
mégis az értelméig ért, olvasmányai bő. e~}ék~re fogt_a, s ~itokban, -
önmagában - úgy képzelte, irodalrnasdit 1atszik. »Mindenar~n .. . « Ha 
mindez így lenne, akkor este, odafent a kocsmakertben Andrasnak volt 
igaza, mikor ráolvasta : »akkor sajátmagától fél .. : · .. Hogy otthon, ahol 
senki nem látja, csak én ... a megszokott fala!~ koz~tt,, ahol me!;rr;utat
tam magam és ahol egyszer, egyetlenegyszer gyongescgbol vagy kivancsi
ságból megcsókolt és magához ölelt ... hogy otthon, esetlel!, nem lesz 
ereje újból a sarokbadugni és a nyaka~b~köt~i a ,Part~dht, kedveno 
feliratával: a Bandi még gyerek ... «És vegul mmdenaron. mert ha ne'?' 
gyerek, úgy mégis férfi és 6 útálja a férfiakat ! Ezz;-1 sz~m~er; Ban~it 
semmi olyasvalamivel nem kívánja kapcsolatba hozni, amit utal. Ezert 
akarná mindenáron kiemelni a férfi gyüjtőfogalom alól! . 

Mozdulatlanul feküdt a párnán, szemét lehúnyta, nehogy a tekmtete 
a búcsúzó hold fényénél elárulja András előtt fékt~len izgal;nát. A szív~ 
szaporábban vert, rettegve gondolt arra, hogy Andras a mel~en át megérzi 
dobogását és fölteszi az aggódó kérdést : i>Mért dobog most ilyen hevesen 
a szíved 1<( . , ~ 

A mondat meggyúlt öntudatában és égett, mint a faklya. Most mar 
kezébevette magasra tartotta és bevilágított vele a lelkébe : lehet, hogy 
csak őkörüÍötte mozogtak olyan férfiak, kiknek a gyüjtőfogalrna alól 
Andrást mindenáron ki akarja vonni! Lehet, hogy léteznek a földön 
olyanok is, akik tiszták testileg-lelkileg! Akik, ha valakit s_zeretnek, 
oltárra emelik és önmagukat állítják - önzetlenül - a második sorba 1 
~Olyan önzetlenül szeretnélek szeTetni, ami:it ~ kutyák szeretne~{, mert 
a földi teremtmények között csak a kutyakrol lehet elmondani, hogy 
egy fokkal hívebben szeretik gazdájukat, mint önmagukat ... « ha~lotta 
újból András szavait és most úgy érezte, teljesen felfogta értebnuket: 
András a férfiak világában különc és különcségének ered6je abból a plusz
ból fakad, amely az egyéniségét a női jelleget kidoi;iborít6 el~mekk_el 
túlsózta ... A megérkezése estéjére gondolt. Az elso benyomast meg 
most is itt őrzi lelkében : a jószívű erősek szánalmával tanulmányozta 
gyengeségét. Az első gondolat m~nd~t~ra is visszae;":ék~~ett : . i>Ez, az 
ember csak egy erős asszony egyemsegenek a manko1an prhatJa veg1g 
az életet különben el fog esni, mint akit a sötétben elgáncsoltak ... « 
Lehet, h'ogy ez a szánalom volt az első, akkor még öntudatlan lépés, 
azon az úton, melyen át eddig a pámáig ért! ... Hol álló ezen az úton 
és milyen szögben, Andráshoz viszonyítva! . . . Lehetséges lenne, hogy 
András nyíltan feléje tárt karjá~ tit~kba". ő már rég elfogadta! Ha n~m 
mint anya áll mellette, akkor mi az o valoságos helyzete ebben az egyut
tesben ! 
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Óvatosan mégemelte fejét. A derengő fényben Andrásra nézett. 
András lehúnyta szemét, úgy látta, elaludt. Tekintetével a kisimult vo
násokban kutatott és halkan megkérdezte : 

- Ki vagyok én neked 1 
- Te vagy a minden ! -- válaszolta váratlanul András és meg-

Cflókolta. 
- Nem alszol! ... A szemed lecsnktad ... - súgta az ajkai közé. 

- Vajjon mért ne1n vesze1n el a szám 1 - kérdezte önmagát bizony-
bala.nul, de mire a ki nem mondott szavak végére ért, gerincében a ko
rábbi bénulást újból ott érezte. 

- Mi bénít meg1 ... - nézett riadtan a furcsa, de már ismerős 
érzés után. 

Testének minden gyengéjét ismerte : van két koronás foga, - a 
hátsó néha fáj is - orvoshoz kéne vele menni, de a fúrás idegesíti, ezért 
már hetek óta mindig másnapra halasztja. Térdizületei gyengék : ez a 
bő esőkkel teli város tette tönkre. Ha beáll az ősz és meghozza a párás, 
nedves napokat, sajognak, mintha bicslrnpengét törtek volna térdcsont
jai közé ... Másról, a testével kapcsolatban, nem tud ... Mi lehet tehát 
mégis ez a titok.a gerincében1 ... Megszorítja, mint egy marok. Pilla
natokig fogvatartja aztán elengedi, de csak azért, hogy néhány másod
perc elmultával, újból utánakapjon, mint játékos cica a madzagra kötött 
papírgombócnak. Közben - pontosan a gerincéb61 indul ki - forró 
hullám fut az erein végig ... Egyszer, évekkel ezelőtt, csalánl<iütést 
kapott valamitől. Ferenczy doktor kallcium-injekciókkal kezelte. Mikor 
a karjába szúrta, a következő pillanatban talpától a nyelvehegyéig for
róság öntötte el, mintha, egy másodpercig, vér helyett lángoló alkohol 
futott volna az ereiben. Ugyanezt érezte most is ... ~'fi köze az ő gerin
cének és a benne meghúzódó láthatatlan idegeknek András csókjához ! ... 
Egy régi jelenet emléke ködlött fel előtte váratlanul és megmagyarázha
tatlanul : Pesten, a Gellért-fürdőben fürdött. A nagy medence lépcsőjén 
ült. Két asszony beszélgetett mellette. i> Pedig szeretem . . . csak nem 
akarom, hogy megtudja. Nincs értelme. Tudod, Zoltánnak ma ez kell, 
holnap az. A mult napokban hallottam, hogy a Nagynéval is viszonya 
volt ... « mondta a fiatalabbik. i>Csak beképzeled magadnak, hogy sze
reted : ugyanis, nekünk nőknek, mindig izgatja az olyan férfi a fan
táziánkat, akiről tudjuk, hogy a többi asszony is utána van. Ez még 
nem szerelem!« oktatta az idősebbik. i>Biztos vagyok benne! ... Ha csak 
hozzám ér, táncközben, beleborsózik a hátam . . . Ez nálam csalhatat
lan jel; az én bőröm olyan, mint az antenna .... « AJckor, Anna, mind
ezt érthetetlennek találta. Szánakozással vegyes megvetéssel fordult 
el t61ük, mint ahogy mindig szánta és egyben egy kissé megvetette az 
olyan embereket, kik szenvedélyük jegére lépve, elvesztették lábuk alól 
a talajt. Az ő szemében a szerelem éppen olyan szenvedélyszámba ment, 
mint az alkohol vagy a morfium mákonya. Aki vele él : idegzete fölött 

8• 
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elvesztette uralmát, akarata elfüstölt és az akaratnélküli ember egy sor
ban áll az oktalan állattal. . . Egyre fokozódó izgalommal merült az 
emTekbe és a fiatalasszony szavait önkénytelenül önmagára viszonyította ... 
Ha annak az asszonynak, ott a medence partján, igaza volt, s ha őt most 
mégsem a félelem bénítja m~g, akkor ... akkor ő ... az ő szája az antenna 
és ez az antenna felfog valamit a csókból . . . András csókjából ... vala
mit, amiről eddig csak hallott vagy olvasott és aminek a létezését mindig 
kétségbevonta . . . és aldror ő nem beteg . . . akkor ő is olyan mégis, 
mint a többi megvetett .... irígyelt boldog, földi asszony ! . . . Lehet
séges lenne 1 ... Csak az ő antennáját másképpen állították be teremtése 
pillanatában . . . Lehetséges lenne, hogy e csóknak a rezgésére várt 
volna. 1 . . . Lehetséges lenne, hogy a szívében vagy egy érzékeny 
ideggel, valóban érezte volna, hogy a jövőben, András álmai sarkán, 
úgy amint Bandi állította, még egy halaszthatatlan találka vár reá 1 ... 

A szíve pattanásig megtelt feszültséggel, a halántéka hevesen lük
tetett és valami, mélyen bent a melle alatt, fájni kezdett. Nagy, nehéz 
sóhaj buggyant ki a torkán és a következő pillanatban hangos zokogás 
rázta meg. 

- Anna ... mi történt 1 . . . az Istenért ... 
Valahonnan, nagyon messziről hallotta András szavait és, mintha 

nem is András szólt volna hozzá, hanem csak egy veleérzö hang, tal6,n 
a saját lelkiismeretének hangja tenné fel az aggódó kérdést. Úgy vála
szolt, mintha varázslat ejtette volna meg, vagy, mintha álmában, félig 
öntudatlanul, felelne : 

-· Semmi sem történt . . . csak azt hiszem . . . de még kimondani 
sem merem . . . Azt hiszem ... - lehelte halkan és bizonytalanul tapo
gatózva a szavak polcán. - Azt hiszem, hogy boldog vagyok ... - föl
állt és mintha menekülne valami elől, megindult a homályos helyiségen 
át a saját szobája felé. Az ajtóból halkan visszaszólt. - Jóéjszakát ... 
Bandikám, a mese ... Bandikám, aludni kell ... 

15. 

Másnap - vasárnap - a bencés torony órája pontosan akkor ütött 
tízet - a befejezett órák jelét - mikor Anna felébredt. A szobában 
sötét volt, mint éjjel : az elsötétítőt nem vette le. Kipihentnek érezte 
magát, mintha az egész éjszakát átaludta volna, pedig négy óra is elmult 
már, mikor a saját ágyába került. Hangosan számolni kezdte a papok 
órájának az ütéseit : 

- Egy. . . kettő, három ... öt ... kilenc, tíz . . . Tízóra ! 
Mióta idekerült a boltíves házba - leszámítva a gyerekágy napjait 

és a második szülés utáni hosszú betegség nehéz, mozdulatlan heteit -
minden nap pontosan félhétkor ébredt. A reggelit mindig ő készítette 
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el és ó tálalt;; fel Ma volt az első eset, hogy elaludt. Kilépett az ágyból 
éi;. gyorsan, kapkodva, mint aki kötelességét elmulasztotta, magá.rakapott 
néhány. ruhadarabot és kisietett a konyhába. 

Ilka már javában főzött. 
- Elaludtam . . . Mért nem költöttél fel! 
- Kilenckor bent jártam, de olyan jól aludt a nagyságos asszony, 

hogy sajnáltam megzavarni. Gondoltam, sokáig volt itt a Sandtner gyógy
szerész úr. Tudom én, a Sandtner gyógyszerész úr addig nem Inozdul 
el az asztaltól, an1íg van az üvegben bor . , . Do ne1n kell szegénytől saj
nálni, mert most ö katona és ki tudja, kerül-e még egyszer vissza 1 

- Nem sajnáltam, nyugodt lehetsz. 
- Tudom, hogy nem tetszik sajnálni, csak úgy mondtam . . . A 

pék fia is elesett - tette még hozzá. 
- A mérnök1 
- Nem, aki a mesterségben maradt. Az idősebbik. 
A harctérre! kapcsolatban András útja jutott eszébe. Ha Sándor 

nem talál ki valami okosat, úgy legkésőbb a kedd esti vonattal el kell 
utaznia. A gyomra elszorult és a szíve megremegett. Milyen kétségbe
ejtő, hogy vannak dolgok, melyeken a legforróbb szívvel sem lehet 
másítani. Vannak rendelkezések és parancsok, melyek ellen a legnemesebb 
szándékkal sem lehet semmit sem tenni. Ha a parancsadás jogát meg
vonnák azoktól, akik ma rendelkeznek vele és az emberek irányítását 
a világon mindenütt azok kezébe adnák, a.kik egymáshoz tartoznak és 
egymást szeretik - gondolta - lehet, hogy a társadalom a mai for
máját illetőleg felbomlanék, de háború nem lenne, az biztos. Vissza kel
lene térni a családhoz ; a határokat le kellene bontani, a nemzeteket, 
mint önálló egységet, meg kellene szüntetni, és a családok összessége 
jelentené - közigazgatásilag is! - a világot. A mai határokon túl is 
éppen úgy születnek a gyermekek, mint ideát, a szeretet ott is éppen olyan 
aggódó, mint az idevalósi szívekben. Csak az egy1nástól eltérő nyelvek 
hangsúlyozzák ki a fajok közti különbségeket, de, ha a parancsadás jogát 
- mondjuk - mindenütt a családanyák kezébe tennék le, a világ bábeli 
nyelvzavara fölött másodpercek alatt úrrá lenne a legtisztább és leg
érthetőbb nemzetközi-nyelv : az anyaszív dobogásának hangja ... Világ
gyűlést kellene egybehívni a föld országainak mai vezetőivel és meg kellene 
nekik magyarázni, hogy : nézzétek, mióta a történelemről tudunk, a 
történelmet eddig a férfiak csinálták. Valljátok be, rosszul! Csak vissza 
kell nézni a multba : a háborúkat férfiak indították el. Okot erre a nad
rágosok mindig találtak. A férfiak nézete eltérő a fajokról. elvekről, 
vallásról és egymásról is. Egyetlen olyan kérdés sincs a földön, amiben 
a világ összes férfia egyetértene. Tegyünk egy kísérletet. Menjetek haza 
és egy bizonyos időre adjátok át hatalmatokat az asszonyaitoknak. A 
világ asszonyai egyetlen kérdésben feltétlenül egyetértenek : életet adni 
csak fájdalommal lehet ! Az asszonyok majd meggondolnák, hogy indít·· 
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sanak-e az egymás gyermekei ellen hadat . . . Csak meg kell figyelni 
egy borozó férfitársaságot - bármilyen kicsi legyen is az a kompáuia, 
mégis a mai beállítású világ egészének egy parányi metszete -- ha föl
merül egy kérdés : pártokra bomlanak, csepülik egymás nézetét és, ha 
1nódjnk lenne Tá vagy jónevelésük nem gátolná őket, ökölre mennének. 
Ilyenkor már a legjózanabb jelenlevő sem képes a férfiak véleményét 
közös nevezőre hozni ... Ezzel szemben a kávézás ürügye alatt pletykára 
és a - rendszerint távollevők dolgainak nem éppen jóindulatú meg
beszélésére ~ eg_vbejött asszonyok véleménye. bármennyire eltérő, a tár
saság hangulata bármilyen magas!okon izzó is, ha egyikük a legforróbb 
pillanatban - mikor talán már szívesen hajbakapnának egymással! -
föláll és azt mondja: »ma délelőtt bent voltam a Jucinál a klinikán, a 
gyerek ugyan világrajött, de a hatórás szülés alatt Jucit háromszor vág
ták és négyszer varrták, s ráadásul még magas láza is van_ szegénynek ... « 
Ila vaL<:tki ezzel a mondattal állna az indulatos asszonyok elé, a forró 
fejek pillanat alatt kihülnének és az előbb még egymást csipkedők elné
mulva, egy-két pillanatig saját elmúlt és még soronkövetkező szenvedé
seikre gondolnának és utána egy-ember gy nánt kérdeznék : mondd és, 
milyen a kicsi! ! Kísérletképpen az asszonyokra kellene a hatahnat 
ruházni, de a meddők és a paráznák kizárása mellett. 

- Ilka, a fiatalúr fehérneműjét holnap reggel ki kell mosni. 
- Igenis . . . Talán elutazik 1 
- ,Lehet, még nem tudom . . . Milyen volt a mózi ! - kérdezte, 

hogy a beszédes Ilka gondolatait más irányba terelje. 
- Gyönyörű. A Jávor is játszott ! Énekelt és mulatott. Cigány

nyal ! Gyönyörű volt. Nagyon szépen köszönöm a jegyet. 
A nyitott konyhaajtóba állt. A forró fény beragyogta arcát és a 

köntöse könnyű anyagán keresztül a testére ömlött. Lehúnyta szemét, 
nagyot nyujtózott. Jóleső lustaság folyt szét az ereiben. Minden kis 
részén ott érezte a napsugarak. símogatását, mintha selymes-érintés1i 
meleg pehely tömegben heverne. 

- Alszik még ... - gondolta és boldog mosoly futott át az arcán, 
mintha. ezt a hosszú és mély álmot ő adta volna neki. Ajka lág'Jan fel
nyílt, nyelvehegyén érezte a sugarak forró ízét, kortyolt egyet belőlük, 
mintha ital lenne. A mellében langyos zsibbadást érzett és könnyű 
szédület ringatta magával, mintha becsípett volna a fénytől. Eddig 
soha nem tapasztalt kellemes telítettséget érzett az egész testében a feje 
bubjától a talpahegyéig; mintha a húsa és az erei napsugárral és öröm
mel teltek volna meg. Most egyenesen szomjazta a forróság csontigható, 
tiszta mámorát és úgy indult meg a fü.rdőszoba felé, mintha légyottja 
lenne a káddal. Útközben Illrn pirospozsgás, butika arcába nézett. Úgy 
érezte, most mindenkinek adni kell valamit ebből a nagy, ismeretlen, 
izgató feszültségből: a kerti fáknak, a fényt&! bágyadt virágoknak, az 
egész világnak ..• a butika Ilkának is, mert ó, egyedül, nem bírja el súlyát. 

l!IJ 

Amit még soha nem tett, most megsimogatta Illca arcát és a szemébe 
nézett. 

_,Szép lány vagy, Ilka - mondta és úgy nyujtotta át az elismerést, 
mint a névnapi jókívánság csokrát. - Még valamit - gondolta. -
Többet! ... Boldogságot akarok látni a szemén ... ~Ilka, ha akarsz, 
ma chnehetsz az anyádékhoz, kölcsönadom a biciklit . . . de vigyázz 
rá ... és neked adom a zöld fejkendőmet ... tudod, amelyiket annyira 
mcgcsodáltál a multkor, mikor a gyümölcsösbe mentünk . . . Most, most 
boldog! - látta a lány tekintetén. - Neked adom, Ilka. Ha megfürdöm, 
mindjárt kihozom. . 

- Kezitcsókolom - köszönte meghatottan I1ka és belepirult az 
örömbe. - A nagyságos asszony nagyon jó ... - tette még hozzá 
szívből fakadó, őszinte hangon. - Nagyon jó és nagyon szép ... a Janink 
is mondta. 

- Mit mondott a Janitok, Ilka 1 
- Ne tessék haragudni, de igazán mondta. Azt mondta, hogy a 

nagyságos-asszony a legszebb itt a városban, még a lányoknál is szebb ... 
- nagyranyílt szemmel nézte Annát, mintha most látná először. -- A 
Janinknak igaza volt. 

- Csacsi vagy, Ilka. Nem vagyok én szép. 
- De nagyon is szépnek tetszik lenni. . . Csak az a kár, hogy a 

nagyságos-asszony csak szép, de ... 
- De1 .. , Na mondd ki már, ha belefogtál! 
- Csak az kár, hogy nem tetszik boldognak lenni ... - szégyel-

,lósen lehúnyta szemét és a Lanyha kökoczkáit leste. 
- Püff neki ! Ezt meg honnan veszed 1 
- Mert, amióta én itt vagyok, jövő elsején lesz tizenegy hónapja, 

azóta én még sohasem hallottam a nagyságos-asszonyt énekelni. Aki 
boldog, az énekel. 

- Nekem nincs hangom, Ilka. 
- Aki boldog, az tud énekelni. . . . - bizonygatta csökönyösen 

Ilka és újból Anna szemébe nézett. 
- Én mégse tudok, Ilka . . . A kendőt, a fürdő után, kihozom. Siess 

az ebéddel . . . Ma te főzöl egészen, ma én igazi úriasszony akarok lenni. 
Értesz1 

- Igenis. Ma a nagyságos-asszony igazi úriasszony akar lenni és 
az urak nem dolgoznak. 

Bezárkózott a fürdőszobába. Megengedte a kád csapját és ledobta 
magáról a köpenyt. A nagy álló tükörhöz lépett. Haját hátrasimította és 
zöld szalaggal kötötte le. A zöld színt szerette - nem öltözött soha divat
lap szerint, sok ruhája sem volt, bár anyagilag megengedhetné magának, 
de külsőleg önmagával sohasem törődött sokat - azért, ha ízlésének meg
felelő zöld színű anyagot talált valahol, azonnal megvette. Hazavitte, 
otthon magáraterítette egyszer a tükör előtt, futólag elképzelte az új ruha 



120 

vonalait, aztán visszacsomagolta és bezárta a szekrényébe ésmegfeledkeze1Gt 
róla. Rendszerint hónapok múlva Sándor figyehneztette, hogy jó lenne már 
megcsináltatni. Ilyenkor Anna tudta, hogy Sándor ismét megkerítettc 
szekrénye kulcsát és újból kutatott a holmijai közt. Sándor szenvedélyes 
kutató volt. Ha szerét tehette, bebújt Anna szekrényébe és töviről-hegyire 
átvizsgált mindent. Bár lopva és titokban csinálta, még sem határozott 
valamit keresett, nem is keresett talán semmit, csak szórakozott az idegen 
holmik átvizsgálásával. Annát ez a titokban folytatott nyomozás nem sér
tette, gyerekes rossz-szokásnak fogta fel és a kulcsot másnap biztosabb 
helyre dugta ... A zöld szalag jól állt barnábahajló mélyvörös hajához és 
kedvelte is ezt a színt. Kalapban, ruhában és az elkerülhetetlen apró 
toalett-cicomákban. Különösen a mélyzöldhöz vonzódott. Talán az erdők 
borongó hangulatát érezte benne, vagy a délvidéki dús rétek emlékét 
idézte fel ez a szín az öntudata alatt. Ha ráért, - otthon a délvidéki 
házban - a kerteken át hosszú barangolásra indult az erdők felé. Az 
emberekhez nem vonzódott, nem is volt köztük senkije, így, ha megtelt 
feszültséggel, vagy már túlságosan nekikeseredett, bevette magát az erdőbe 
és órákon át sétált mindig újabb és újabb csapáson az évtizedes fák alatt. 
Az erdő csöndje és a csönd mögött a lombok halk zúgása úgy tapadt fel
zaklatott lelkéhez, mint az itatóspapír a tintával írt betűkre. Mire útja 
végéhez ért és megindult hazafelé, felfrissült belülről és ha nem is felej
tette el, ami a lelkét nyomta, de már könnyebben viselte súlyát. A Koot 
baronessz esete óta azonban már ő sem merészkedett mélyen be az erdőbe. 
A fiatal baronesszt egy este hiába várták szülei a délutáni kilovaglásról 
vissza. A lova vacsoraidőben lovasa nélkül kocogott be a k'astélynak becé
zett ócska ház kapuján. Minden épkéz-láb e'!'bert mozgósítottak fel
kutatására, mert szerencsétlenségtől tartottak. Ejféltájban akadtak rá az 
erdőben. Az úttól vagy ötven méterre, bent a sűrűben találták meg egy 
vastag fához kötözve, meztelenül. Fehér húsát durva fogástói eredő kék 
foltok borították. Két csavargó támadta meg, - amint később a cseléd
ségen keresztül kiszivárgott az eset. - Minden értékét elszedték, azonkívül 
»fájdahnat okoztak neki«, mint annak idején mondták »olyan fájdalmat, 
amilyent csak férfi okozhat lánynak ... « Koot Hárónő esete óta Anna is 
elkerülte az erdőt ... Az erdővel és a dús füvű rétekkel kapcsolatban egy 
furcsa. v~gy szunnyadt a lelkében és ez a kívánság mindannyiszor fel
ütötte fejét öntudata tavából, ahányszor napsütötte erdőn robogott át 
vonaton, vagy gurult át kocsin : teljesen egyedül elvonulni a fák alatt és 
addig menni, míg egy tisztásra akad. Ruháját az utolsó darabig lehajigálni 
és úgy, meztelenül, m.eghenteregni a magas, kövér fűben. Természetesen 
soha sem tette meg és tudta, hogy nem is fogja megtenni soha, de a vágy 
nem mosódott ki az idegeiböl és, ha útja hazai, vagy külföldi erdőkön vitt 
át, pillanatra lehúnyta szemét, gondolatban ledobálta magáról ruháit és 
végighevert az erdei virágokkal teleszórt füvön. 

A »J anink is mondta ! ... « hallotta Ilka naív vallomását és ehnoso-
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lyodott. A tükörképe visszanevetctt rá. Az alakom jó, - gondolta -
de szép aztán eaészen biztosan nem vagyok ! ... 

Egy lépést ö tett a tükör felé, rninth~ vala!<i~ közelről és alapos.an 
kívánna szemügyre venni. A tejüvegen at betuzo napsugarakba kerult 
pontosan. Összevont szem;n~~ v~zsgálni kez~te önmag~t .' bőr~;o leégette a 
nap és ez az aranybarna sz1n ]ül allt arcához es rozsdavoros haJahoz. Szen1e 
körül, bárhogyan kutatta is, nem fedezett fel egyetlen szarkalábat sem. 
A szám nagy ... - állapította meg - és az aikam is keskenyebb lehetne. 
»Csak a n~gyszájú asszonyol; t~~nak #csókolni .„ .. « - ~on~t~ Sandti:er 
egyszer, mmt ahogy a lrnsonlo »bolcsesegeket« mmdig Poldi s~alhtotta haz
hoz . . . Tudni csak olyasvalamit lehet, amihez az ember ugy JUt, hogy 
az idők folyamán megtanulja. A csók ösztönös valami, mint indító-oka : a 
szeretet. A csók a szeretet függvénye és amint a szeretet?t sem lehet n:;eg
tanulni, hanem érezni kell, úgy a csókhoz sem kell tudomany. Vagy ta'.an a 
csóknak mégis lenne egy előtte ismeretlen módja, amelyet a rafünaltak 
művelnek és amelyet mégis tanulni kell és a csókna,k ahhoz az rnme,retlen 
műfajához lenne alkahnas az ő »nagy szája 1 ; .. « <;gy nézte pu?s e~ telt 
ajkát, mint egy hangszert, amelynek megszolaltatasa~oz ne;n. edect ... 
Ilarminchétéves mult a télen, de az ehnúlt csztcndok rovas]ele1t nem 
fedezte fel az arcán: nem mutatott harmincnál többnek. Most a nyakát 
vette szemügyre. A két nyakizom találk~zás~nál, a lágy háror;iszögből 
eredve, halvány kék ér futott a bal melle uanyaba: ~gy feste~t busa fehé; 
térképén, mint egy szelíden kanyargó kis folyo. :.Cih,uzta kar1at a }com?;;ie 
vállpántjából és követte útját: felf;itott. bal mellere es :ral,ahol a szrv.e taian 
tűnt el melle hahna alatt. Most mar tcl1esen meztelenul allt a tukor elott. 
Még soha életében nem vizsgálta önmagát ruha nélkül. ~ für~ősznbábai; 
naay volt a hőség, megnyitotta az ablakot. A keskeny resen at beozonlo 
sugarak fényszórója beragyogta testét. A bőre valaha fehérebb volt, mos,t, 
mintha egy kissé megsötétedett volna, de tartása ruganyos ma;adt ,es 
keményen símult izmaira. Telt mellét nem viselte meg a szopt,atas. l> ~e 
az asszonyok csodája vagy« mondta egy a;kalorru;rial az Ica lany ~1;YJa 
»rajtad nem látszik meg a két gyerek.« Lanykoraban ma1dnem frnsan 
lapos volt, huszonegynehány évvel erősödött meg és érte el a mai alakját. 
Azóta nem fogyott és nem hízott ... Egy angol író regényében olvasott 
egy asszonyról, aki ha tükör előtt vetkőzött ,és ~l;nerült teste szcmléleté~en, 
a saját meztelensége izgatólag hatott fantaziaia;a. Lehet: hogy a testeve,l 
kapcsolatos emlékei gyujtottak tüzet képzcloereJe konnyen. lobbano 
rözséje alá, de őneki a testével kapcsolatban_ nincsenek em~ékeL Ha, az 
úaynevezett házasélete nyújtotta benyomásaira gondolt, szive dobogasa 
ir:'kább lehaDml, nem hogy hevesebben verne. Az ő, te~te, fehér lap, az 
elmúlt évek nem írtr.k egyetlen forró titkot sem ra : erzese1 szermt -
kétszeri szülése dacára - éi·intetlen maradt. 

Belépett a kádba és nyakig ehnerült a forró vízben. A ~orró víz forcs,a 
hatással volt rá : agya gyorsabban váltott, mmtha a ho narkotizálna. 
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A legjobb gondolatokra fürdés közben jött és, ha a napok folyamán vala
milyen nehéz kérdés adódott, melynek megoldásán órákon át hiába gondol
kodott, abbahagyta a fejtörést : »majd a kádban ! ... « biztatta ilyenkor 
sajátmagát és a kádban minden fehnerüW nehézségnek rendszerint meg
találta a megoldását ... A behívóra gondolt. Legokosabb lesz, ha holnap 
délelőtt Ő maga megy el a polgármesterhez, Ő jobban tud a nyelvén be
szélni, mint Sándor. Talán lehet valamit tenni 1 ... 

Nehány órával ezelőtt még úgy képzelte el, hogyh1 András nem vállalja 
a boltívek alatt és az ó szívében, a fiúi szerepet, ő lesz, aki útbaindítja és 
most, bár András továbbra is kitartott korábbi vallomása mellett, mégis ö 
keresi az ittmaradására a módot ... 

Mi lenne, ha ... - gondolta és tudta, hogy ebben a pillanatban lépett a 
helyes útra gondolataival. Mi lenne, ha Bolzai segítségét kérné! ... A szíve 
hevesebben kezdett verni és görcsös ujjal kapaszkodott az ötletbe : Bolzai 
tábornok az atyafisághoz tartozik valahogyan : féltestvérei apjának az 
unokaöccse és mostanában olvasta az újságban, hogy a honvédelmi minisz
térium egyik osztályának az élére került. Bolzai segíthet! Tavaly télen 
látta utoljára, külföldről jövet kocsizott át a városon és másfélóráig a 
vendégük volt. Levelet ír neki ... A levelet Bandi magával viszi és ... -
ebben a percben már tisztán látta, mit fog tenni : a gyógyszerért valakinek 
fel kell utazni Pestre. Sándor mondto,, hogy ő maga, vagy Bandi megy 
érte. De ha Bandinak be kell vonulnia, Bandi kiesik a számításból, mert 
hiszen ő már nem térhet vissza. Sándor nem kelhet útra, mert a patikát 
nem zárhatják le arra a három napra, míg Sándor úton tartózkodik. Fel
kínálja Sándornak, hogy ő utazik fel PestTC az áruért. Pesten aztán elmegy 
Bolzaihoz ... Ha föl nem is mentik, de annyit biztosan elér nála, hogy vala
melyik honvédgyógyszertárba osztatja. 

Kilépett a kádból. Kedvenc illatából, az orgonakölniból, jócskán 
öntött á tenyerébe és belocsolta vele bőrét. Mire elkészült, delet haran
goztak. Sándor szobája felé tartott. Megkopogtatta az ajtót. Nem kapott 
választ. Halkan benyitott. András javában aludt. Csendesen megállt a 
heverő mellett. András meg se moccant. András tárcája jutott eszébe és 
benne az anyja levele. Most megnézheti! Ilyen alkalom nem kínálkozik 
mégegyszer. András fölé hajolt, András mélyen aludt. Fogahna sem volt 
róla, hogy mi történik körülötte. Anna óvatosan benyúlt a szék támlájára 
akasztott kabát zsebébe. Kiemelte a tárcát. Nesztelen léptekkel átment 
vele a szomszéd szobába. A levelet azonnal megtalálta. Gyorsan átfutotta : 

»Édes Gyermekem ! János már csak a vonaton mesélte el, hogy riii 
történt. Lehet, hogy a valóságnak a felét sem mondta el. Azt állította, 
hogy az éffel sokat vesztett, többet, mint szabad lett volna és milcor a klub
ban meg szorítottál,, hozzád fordult segítségért. Mint hallom, váltót adtál 
neki. Édes jó Fiam, egészen biztos vagyok benne : azon a váltón az apád 
neve is szerepel, hiszen a te gyenge szakálladra senki sem folyósítana még 
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kölcsönt. J dnos nem vallja be a dolgot, de a szemébBl látom, nem mond 
igazat. Csak esküdözik, hogy lejárat előtt előteremti a pénzt. Az összegről 
sem beszél. LeqszíveBebben- a szívemet té7Jném ki és kiildenérn el neked, ha a 
szíve1nmel rendezni lehetne az ügyet, de sajnos, az én fáradt, beteg szívemért 
senki sem ad egy fillért sem. Kimondhatatlanul szenvedek, lelkiismeretjurda
láso1n van veled szemben, mert hiszen én hoztalak össze J cínossal-. . . Bár a 
Jóisten vett volna ni'1gához engern is, mielőtt niegis1nerte1n. Nern rossz ember, 
de végtelenül könnyelmű és a kártya tönkreteszi. Regényt írhatnék szenvedé
seimről, de egyrészt nem akarlak fájdalmas és nehéz helyzetemmel még téged is 
keseríteni, másrészt, időm sincs. (Ezt a levelet a vonaton kaparom össze, 
Jdnos tudta nélkül, a mosdóban!) Jdnos úgy mondta, a váltó -mdlwz szá
mítva - két és fél hónap mulva iár le. Addig mindent elkövetek, hogy a pénz 
együtt legyen. Hidd el kedves, ió fiam, legszívesebben elemészteném magam, 
de amíg ez az ügy nincs el1intézvei rnég a halálba se1n menelcülhetelc. Édes 
Gyermekem, lcönyörgöm, tartsd a dolgot titokban apád előtt, mert hci tudomására 
kerül, azt a néhány peng& is elveszítem, amit eddiw havonta tőle kaptam. És 
imádlcozzál értem, a te szerencsétlen anyádért, aki ellen a földön minden 
iJsszeesküdött ... « 

Anna a szenvedők és bajbajutott)1k mellett nem tudott anélkül elmenni, 
hogy tehetségéhez és erejéhez képest ne segített volna rajtuk. Azt val
lotta, hogy akinek megadatott, annak adni kell! A világ javaihoz, a terem
tés ősakarata szerint, mindenkinek jussa van. Csak az idők folyamán 
bonyolulttá vált élet tette lehetővé, hogy az ügyesek és a pimaszok és azok, 
akik a lehetőségekközt könnyebben kiismerik magukat, többet gyüjtsenek, 
vagy harácsoljanak össze, mint amennyi a Gondviselés költségvetése szerint 
megilletné őket. A szenvedőkkel is együtt érzett és ha mással nem, néhány 
erősítő szóval segítségül{re sietett. A levél elolvasása után Barthánéval 
kapcsolatban azonban semmi részvétet nem érzett. Az asszonynak, -
szerinte - ha anyává vált, az egyéni élete lezárult. Tetteinek és lépteinek 
mozgatórúgójává gyermeke érdeke válik . . . Ez az asszony pontosan 
akkor hagyta magára gyermekét, mikor a fiának legnagyobb szüksége lett 
volna rá. Tudta jól, hogy fia fizetett alkalmazottak kezére kerül és egy 
olyan apa hatahnába, aki még az apai kötelességeknek sem tud eleget tenni, 
nemhogy az anyát pótolhatná. Rálépett arra az útra, melyre szenvedélye 
sodorta és mikor ez az út a sors kiszámíthatatlan szeszélye révén elhagyott 
gyermeke lépteit keresztezte, ahelyett, hogy - ha már egyszer elhagyta -
elbújt volna előle, elébeállt és - bár közvetve - de még a becsületét is 
megrabolta. Utána, mikor a baj már itt volt, a gyermeki szeretetre hivat
kozva, még zsarolja is. Ez az asszony nem érdemel kíméletet ! Ha feljut 
Pestre, feltétlenül elmondja Barthának az ügyet úgy, amint volt. Nem 
kívánja, hogy Bartha ittasan, a részegek önsanyargató álszomorúságával, 
fűnek-fának leadja a fia vált6hamisítását, és állítólagos hamiskártyázásá
nak történetét ... 
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Megindult vissza Sándor szobájába; a tárcát helyére tette. Meg·· 
símogatta András haját. 

- Kelj, fel kisfiam, kelj fel, , . ma még én költelek . , , - mondta 
halkan. - Pénteken már nem leszek melletted és attól a péntektől kezdve 
szomorú péntekek sora következik. · 

András megmozdult, de nem ébredt fel. A nyitvahagyott ajtórésen át 
beszűrődő fény arcába világított. Vonásai kisímultak. Puha, gyerek
szája félig kinyílt és szomjasan itta a szobába tóduló friss levegőt. Kezé
nek ism.erős, fáradt tartását álmában is megörízte : karja a heverő szélén 
pihent és az ujjai a föld felé hajoltak erőtlenül. Mintha egy csolnakban 
heverne - állapította meg Anna - és a kezefeje a tovasikló hullámokba 
merül. »A rohanó víz nagy útat jelent ... « Torkát sós izű szomorúság 
szorította el. 

- Hogyan tartsalak itt 1 - kérdezte és a tehetetlenség a szívébe 
fájdult. - Te gyenge vagy, téged, ha nem áll melletted valaki, aki önzetle
nül és védőn rádborítja erejét, az élet is eltipor ... hát még a háború 1 ... 
Az élethez is páncél kell, a te külső-burkod pedig gyönge hártya. Benned 
nincs se~nmi realitás. Te csupa érzés vagy ... te az életben, a szerencse 
helyett, a szépséget keresed, az életben pedig alig akad szépség. Az élet 
harc, kisfiam és te itt állsz, álmaid közepette, fegyvertelenül ... az álmok 
pedig nem védenek meg semmitől! -- leült a heverő szélére, fejét a pár-
nára ejtette. ,. 

Ha itt maradhatnál a k~zelemben - gondolta. - Itt, a boltívek 
alatt ... én megvédenélek. En erős vagyok ! , .. Én lennék a te pán
célod. Aztán, ha megerősödsz, mehetnél idegen, korban hozzádillő asszo
nyok folé. Nem tartanálak vissza, .. mert hiszen én csak azt akarom, hogy 
boldog legyél ... Ha ezt te szerelemnek nevezed kisfiam, vállalnám minden 
keresztjével együtt ... ha anyáskodás : teljesíteném ... Már magam sem 
vagyok önmagammal tisztában . . . Hogy is mondtad : egy érzés vagy a 
számomra, amely hiányzott belőlem, egy csepp vagy az én magános 
poharamban . . . Lehet, hogy igazad volt, mert én most , .. itt belül, olyan 
nagyon tele vagyok ezzel a furcsa, ismeretlen feszültséggel . . . Ami tegnap 
n1ég fontosnak látszott, ma elúszó semmi, eszembe se jut . .. amit tegnap 
még én találtam szükségesnek : a te elutazásod, most amikor már való
ban itt áll a vonatod, a te vonatod, amelyről odafönt a hegyen beszéltél, 
legszívesebben szekrénybe zárnálak, hogy ne találjanak meg. , . Vagy 
magamba lehelnélek úgy, amint te kívántad este, odafent a kocsmakert- ' 
ben , , , ide ... az én erős húsomba , . , - ujjai lassú mozdulattal szelíden 
András hajába kapaszkodtak. Nagy, telt szája szinte öntudatlanul és 
mintha mindentől független, külön életet élne, András ajkáig kúszott 
és a lassan felnyíló ajkak közé súgta - mondd, ez lenne ... úgy, ahogyan 
most érzem, ez a minden másról való megfeledkezés, a szerelem~ ... 

András Anna meztelen nyakára ejtette fejét. 
- Olyan a bőröd illata, - mondta - mint eső után a frissen szántott 
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f~ldé, ,amely.re messziről orgonai~latot hordott a szél ... - a nyitott 
ajtón at kmezett a szomszéd szobaba. - Milyen gyönyörű boldog nap 
lehet odakint. Igazi vasárnap ! ' 

- Igazi vasárnap ... - súgta Anna és lopva megtörölte a szen1ét. 

16. 

Délután Sömjénné átszólt Annához telefonon. 
- Hallom, szabna vagy. Ma este malac lesz a Kürtben, gyere el. 

Megérkezett három nap szabadságra a frontról az öcsém, az ö kedvéért 
megyünk. Zenét szeretne hallgatni és a sült malac a kedvence. Hozd 
magaddal a tehertételed is, a praxit. Várjál, hogy is hívják! 

- Bandi . . . Bartha András. 
- Hozd ma~addal. Nem zavar sok vizet. Hallom, meglehetősen 

gügye a fiatalúr. En az Anna-napon ugyanis két szót sem beszéltem vele. 
- Szó sincs róla. 
- Tudom, tudom, szentem, te vagy a hülyék védőangyala. Csak 

licozd magaddal. Bár nem értem, miéTt vetted az étkezését is a nyakadba 1 
Etkezhetne a »Küi·t«-ben úgy, mint annakidején az a csirkefogó Sandtner. 

- Bandi nemcsak alkabnazott nálunk. Kicsit családtag is. Emlí
tettem már, az apja, aki ugyancsak patikus, Sándor legjobb barátja volt 
az egyetemen. 

- Akkor várunk. Az uram bejelent benneteket. Gondoltad volna 
valaha, hogy lesz idő, mikor a »1\-ürt«-ben előre be kell jelentkezni, mert 
különben nem kapsz vacsorát? Es n1ég csak rosszabbodásra van kilátás. 
Az öcsém mondta. 

- Milyen rangban van már az öcséd! - kérdezte Anna és András 
behívójára gondolt. 

- Idén májusban lett ezredes ... Mennek ezek most előre, mint 
n1ég soha. 

Talán tud valami tanácsot adni a Bandi felmentése ügyében! -
gondolta Anna. - És Bandi még különben sem járt este a Kürtben. 
Vasárnap, mise után, már benéztek néhányszor egy-egy pohár sörre, 
de a Kürt hangulata este az igazi. 

- Köszönöm, Mariska, hogy rámgondoltál - mondta a telefonba. 
- Lemegyünk. 

Nyolc óra után néhány perccel léptek ki a gyógyszertár ajtaján. 
András a nézőkére mutatott. 

- Nézze, a Sandtner-féle talábnányt alkalmazom. 
A kis ablakon ott állt az írás : »A Kürtben vágyok, szíveskedjék 

a főpincérrel kihivatni ! « 
- Ezt sem gondoltam volna a mult este, mikor Csukás mesélte. 
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- Az ember sok mindent nem gondolna előre, Bandi ... Ma már 
jól néz ki. Látja, mégis használt a tegnapi séta. 

- Boldog vagyok, Anna ... A boldogságot látod az arcomon. 
- Kisfiam, vigyázz a tegezéssel ! - figyelmeztette mamás hangon, 

mint mikor az anyák vendégségbe menet gyermekeiket oktatják, hogy 
s,z idegen asztalnál aztán rendesen egyenek. - ~ömjénné előtt nagyon 
vigyázz, olyan o, szeme, mint a röntgensugár ... Esi ha csipkelődni kezd, 
mert mindig gúnyolódik, vágj vissza ! Okosan és udvariasa.n ! Aki meg
hunyá.szkodik előtte, az elveszett ember. 

- Te· a lelkemben vagy, Anna. A lélekbe rem lát be a röntgen
sugár ... Mariska nénit pedig csak bízd rám. Ha magam mellett tudlak, 
ne1n íélek senkitől. 

A kerthelyiségben a légvédelmi rendelkezések miatt nem gyujtottak 
világot. Csak egy-két szerelmespár húzódott meg az oleánderek árnyé
kában. Befelé tartottak az étterem irányában. A konyha felől a sült malac 
zsíros illata terjengett. Anna szájában összefutott a ropogósra sült hús íze. 

- Bandikám, olyan jó éhes vagyok - súgta. - Arra, jobbra. Ott 
ülnek. 

- Gyertek, gyertek ! - kiabálta nagy hangon Sömjénné. - Alig 
tudtuk megőrizni a két széket. Bolondok háza van itt. Nézd, Anna, azok 
ott már ülőhelyet sem kaptak. Ez az undok háború csinálja ezt a fel
fordulást ... és, amint Leó mondja, még csak rosszabbodni fog a helyzet. 

- Mariska! - szólt rá az ezredes. -- Ne beszélj ilyen nagy hangon. 
Megjárhatod ! 

- Én 1 ... Szeretném én látni azt az embert, aki velem ki merne 
kezdeni,! ... Ide ülj Anna, ide Leó mellé. Maga, kedves fiam, pedig 
mellém' Hadd fiatalodjam ! Bár a mai fiatalság mellett csak öregedni 
lehet. Én nem értem, ezek a mai gyerekek már az óvodában öregebbek, 
mint mi vagyunk. Mi ennek az oka, praxika? 

- Az anyatej, nagyságos-asszony. 
- Nem értem, ez nekem magos. Gyorsan magyarázza meg ! De 

ne legyen túl nagy disznóság, mert az uram szégyenlős ! 
- Az anyáink korosztálya örökifjú kívánt maradni - mondta 

enyhe éllel. - Aztán a kozmetikusok tanácsára cuclisüvegb61 táplálták 
a gyermekeiket ... Tetszik tudni, ez olyan mű-dolog, amint a régiekhez 
hasonlítva, a mi életünk is csak mű-élet ... Valami hiányzik a mai fia
talokból. 

- Magáról tudja, .praxikám 1 
- Én kivétel vagyok : én anyatejen nőttem fel. Mellettem még 

lehet fiatalodni! 
- Úgylátszik a Sulyok-patikában szabály, hogy a segédek nyelve 

alaposan fel legyen vágva 1 ! · 
- Hozzátartozik a foglalkozásunkhoz, nagyságos asszony : mi mé

reggel és ha kell ellenméreggel kereskedünk. 

1 
-i 
1 
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- Praxi~ám, ·úgy láto.m, ki akar velem kezdeni. Maga móg nem 
hallotta a huem ! .... Maid lesz gondom magára, fiatalúr. 

Vacsora után Sömiénné Annához hajolt. 
- Te, Anna, ez a fiú mégsem esett a feje lágyára. 
- Mondtam neked. 
- A főbíróék állították. Biztosan nem udvarolt eléggé az Ica-

lánynak. 
- Nem keresi túlságosan a fiatalok társaságát. Sándorral bújnak 

össze á~landóan. Sándor nagyon megszerette. Úgy beszél vele, mintha 
a baráti.a lenne ... - Sömjénné füléhez hajolt. - Nem is tudom hogy 
most mi lesz, ha egyedül marad 1 ' 

- Nem értelek. El akar menni tőletek! 
. -. Szó sincs. róla ... --;- súgta. - De behívót kapott. ő még nem 
w tudja. Az ap]a telefonalta tegnap este Pestről. Sándort sajnálom: 
újból egyedül marad a patikában. Mondd, nem tndna az öeséd valami 
tanácsot adni~ De, amíg Sándor nem érkezik meg, nem akarom Bandi
nak megmondani, hogy behívták. Ű gyesen fogalmazd meg a dolgot. 

- Bízd rám ! ... - csöndet intett. - Leókám, tanács kellene és 
ha !ehe! sei'\ítség. A;máék egy ismerősét behívták katonának. Kereskedő 
az 1lleto. Milyen rnodon lehetne halasztást kapnia 1 

- Legénységi állományban van 1 
- Igen - felelte Anna. 
- Legénységi:él könnyebben megy a dolog ... Hová hívták be1 

, --;- C~ak, ~i;ny1t tudok, hogy utánpótlásra és állítólag csütörtökön 
mar utbamd1tpk. 

--;- Utánpótlásra 1 ... Az már baj. Utánpótlásnál nincs halasztás. 
Csupan egyetlen esetben : h.a val~ki ugyanabból a keretből önként jelent
keznék. Ma azonban nem igen Jelentkeznek önként az emberek . . . -· 
halkabbra fogta a hangját. - Már mindenki tudja, hogy odakint beláza
sodott a helyzet. 

- Teszerinted mi az oka ennek! - kérdezte Sömjén. - Hiszen 
a magyar katona vitézsége világhírű. 

- Pofon e~yszerű: a mi legénységünk most meggyőződés nélkül 
harcol. ÚgJ'.. ~rz1, hogy befogt~k harmadiknak, mint lopott lovat, a né
metek .koes13aba. ,Nem, ak~r huzm ... Ez a. magyarázata. A saját sze
kerét 1naszakadta1g huzna. Ezt nem akarJa. Csak úgy immel-ámmal 
rándít egyet-egyet a hámon. · 

- Szóval utánpótlásnál nincs halasztás ... És mondjuk mit lehetne 
elérni hatalmi szóval~ ' 

- Attól függ, kinek a szájából eredne! 
- Egy rokonomra gondoltam ... Bolzai tábornokra - felelte Anna 

és szorongVa leste a választ. 
- Bolzai ma nagy név. Ő mindent elérhet de -De1 ' ... 
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- Bolzai nem protegál senkit. Úgy harcol a protekció ellen, mint 
orvos a tífusz ellen. Bolzait nem ajánlom, esetleg még rontanának is vele 
a behívott helyzetén. A Rhérn altábornagy vejével való esete közszájon 
forog odakint: Rhém veje Bolzai hadosztályánál szolgált, mint tartalékos 
hadnagy. Akkor még Bolzai is kint volt a fronton. Ő volt a hadosztály 
parancsnoka. Egy napon futárgéppel levelet kapott Pestről, a honvédel
rniből, Rhém altábornagytól. A meglehetősen korrupt hírben álló al
tábornagy a vejére hívta fel Bolzai figyelmét. »Mayer hadnagy - jelen· 
tette két nap mulva írásban Bolzai - a mai napig itt volt beosztásban 
a hadosztályirodában. N agyméltóságod írásbeli parancsára, - ismerve 
nagyméltóságod katonás szellemét - Mayer hadnagyot a 4. felderítő 
zászlóaljhoz osztattam be századparancsnoki minőségben. A zászlóalj 
ma hajnalban vállalkozásra indult. Mayer hadnagy harcikocsiját elő
nyomulás közben kilőtték. A hadnagy hősihalált halt. Fogadja Nagy
méltóságod alázatos részvétem. Egyben jelentem : a hösihalált halt 
Mayer hadnagyot a mai napon kardos Lovagkeresztre terjesztettem fel 
a Kormányzó Úrhoz. Bolzai vezérőrnagy.« Bolzai nehéz ember ... Ter
mészetesen én nem ismerem a kapcsolatokat. Lehet, hogy ebben az eset
ben Bolzai is tenne kivételt. 

- Hogy indul meg az ilyen behívás1 - kérdezte Anna. - Az ilyen 
utánpótlásra szóló behívás ... 

- Az anyaalakulat, odakintről, megkapja az emberanyagigénylést. 
A keretparancsnok az igénylés alapján kiadja a rendelkezést, hogy ennyi 
meg ennyi embert be kell hívni. A nyilvántartó altiszt felüti az állomány
könyvet és az itthonlévők névsorából kiírja a neveket. Az aláírt behívók 
másnap aztán postára kerülnek: : a honvéd adminisztráció egyszerű és 
pontos, mint a gép. 

Mint a gép ... - gondolta Anna és a sűrű füstbe révedt. - Mint 
a lyukas húszfillérest az automatába, úgy dobják ebbe a gépbe a paran· 
csot : ennyi meg ennyi ember kell még odakint az elpusztultak helyett 
és a gép, láthatatlan karjával, kinyúl a megadott címre, fülöncsípi a bé
késen szendergő polgárt, mint a Ki.irt szakácsnője a megrendelt rántani
való csibét az udvaron és föltálalja a háború asztalán. A rém éhes, a 
rémet etetni kell! Az ember, kit e percig a jogrend és a törvény szöve· 
vénye óvott minden erőszak ellen, anyaggá egyszerűsödött, amelyet le
igényelnek, mint a kereskedő a fogyóban lévő árut és kidobják a vér 
olcsó piacára ... Andrásra nézett. A néhány korty bor és a cigány mu
zsikája András arcára rózsákat festett. Tekintete vidáman követte a 
prímás vonóját. Ő még nem sejti, hogy a pontos és egyszerű gép már 
kinyúlt utána ... Mit lehetne itt tenni 1 M:it ér az ő nagyszeri\ ereje, ha 
egy neveket böngésző altiszt szórakozott kezét sem tudja megfogni a 
»B« heti\ partján és egy félcentiméterrel tovább tolni 1 Ez az öt milliméter 
talán András életét jelentené. 

- Nézd, Anna, - hallotta Sömjénné hangját - a polgármesterék. 
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Anna a terem végébe kémlelt. A polgármester és a felesége éppen 
akkor !oglaltak helyet. Annának .eszébejutott, hogy az első behívó után 
a P,olgarmester mentette fel Poldit. Ködös sejtelem élt az öntudatában 

· a;rol, ha.gy „ezek .a dolgok a ~olgármesterre tartoznak. Szokatlan meleg· 
seggel koszont vissza a polgarmesteréknek. 
. - Ta~án csak tehet valamit 1 - gondolta és izgahnában fenékig 
itta poharat. · 

. - Ne haragudjatok, egy pillanatra átnézek Magdáékhoz - mondta 
lllaj? még odasúgta Sömjénnének. - Esetleg a Magda férje tud valami 
tanacsot adni 1 

- Szervusz édesem, várj . . . ide parancsolj . . . Hol van a férjed! 
- Annust kísérte le Fonyódra. 
- El merted engedni 1 ... A repülők két napja állandóan támadják 

a v~natok~t - a polgármesterné lehalkította hangját, hogy csak Anna 
hallja, amit mond. - Ma, állítólag nagyon megbombázták Pestet 
Az angol rádió olvasta be. ' . · · 
„ . - Vigyázz, Magda ! ... - figyelmeztette a férje. - Ha valaki 

foljelen~, ,nagy baj lehet belőle. Tudod, hogy büntetik az ellenséges adók 
hallgatasat. 

- Akkor a rádiózók kilencvenszázalékát bezárhatják, öregem. Aki
nek techmkailag alkahnas a készüléke, az mind bekapcsolja Londont. 
·-Annához fordult. - Állítólag a déli gyárnegyed és a környéke romok
ban hever. 

- Szörnyű ... 
- ~ég azt is ?'ondt~k az angolok, én magam hallottam, hogy itt 

az ,utolso p;rc, amikor meg Magyarország kiléphet a háborúból . . . Ha 
kilep, számithat Anglia támogatására. 

A pol~ármesterék szerint a rádiózók kilencvenszázaléka hallgatja 
London adasait - gondolta Anna. - Az ezredes meg azt állítja, hogy a 
a magyar katona meggyőződés nélkül harcol . . . Ha az odakintiek 
elvesztették meggyőződésüket és az itthon levők Londonnak hisznek 
akkor miért harcolunk egyáltalán! ' 

- Es nei;i lehetne abbahagyni az egészet! - kérdezte. 
- Ma mar na,g:)'.?n nehéz, a helyzetün~ :-- felelte halkan a polgár-

mester. -;- Ha ~ilepunk, a nemetekkel gyuhk meg a bajunk. Rommá 
bombáznak a varosamkat... Végtelenül nehéz a helyzetünk. . . De 
nagyon Hrem_ magukat, rámvaló tekintettel, hagyják abba ezt a témát. 
A falnak rn fu~e v~n ! Az ember ma már nem lehet eléggé óvatos. 

, :-- Pe~i~ en eppen a háborúval kapcsolatban szeretnék tanácsot 
kerm magatol. 

- Parancsoljon. 
- A segédünk behívót kapott. Az uram gyöngélkedik - füllen-

tette. - A forgalom, odalent a patikában, kétszeresére nőtt. Ha ,már 
_most az uram segítótársának valóban be kell vonulnia, fogalmam sincs, 

-Ég.ly: A boldng pn.'!illr.us g 
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hogyan látja el Sándor egyedül a szolgálatot! A patika közügy, nem 
gondolja! 

- Az biztos. 
- Mondja, nem mentené fel a segédünket? ... Úgy tudom, a föl-

mentés a maga jogkörébe tartozik. 
- Csak tartozott. A mult héten érkezett rendelkezés értelmében 

senkit sem szabad fölmenteni. Akit behívtak, annak be kell vonuluia ..• 
A jelenlegi segédjük, ha jól tudom, különben is budapesti illeMségű. 

- Igen. Pestről jött hozzánk., . . 
- Akkor én még a rendelet elott sem teheUem volna semmit. 
Marad Bolzai ! - gondolta Anna, mikor visszaült Sörnjénék asztalához. 
A cigány közben óvatos macskalépteivel, megközelítette a.z aszt~lt. 

Halkan nótázott és az ezredes tekmtetét leste. Az ezredes c1garetta3a 
füstje után nézett. Valamit láthatott a gomolygó füstkarikák mögött. 
Talán eay távoli és fájó emléket, mert csontos kezével belelegyintett az 
asztal fÖlött úszó füstfelhőbe, mint aki egy ködös látomást óhajt elűzni, 
aztán megemelte poharát és odaszólt a primásnak : 

- Megkérdeztem egy virágtól ... 
A cigány rákezdett a nótára. Halkan húzta, hangfogóval és közb~n 

egyre közelebb és közelebb lépett az asztalhoz. Az ezredes maga ele 
dudolta, mintha csak borospoharának mondaná a szöveget : 

- Megkérdeztem egy virágtól, Mely egy síron nőtt magától ... 
Mondd meg nékem te kis virág ... Szebb-e jobb-e a másvilág! ... 
poharát ajkához emelte, kortyolt a borból. A primás megvárta, míg 
az ezredes lenyelte az italt, aztán szelíden, a hangok lágy karjával, a lelke 
alá nyult és megindult vele a hangulatok útján. - Azt felelte a kis virág ... 
Nem szebb, nem jobb a másvilág. . . Mert akinek bánata van ... Itt 
is ott is boldogtalan ... 

A primás szorosan az ezredes mellé lépett, fölébe hajolt, mint orvos 
a betegének. Az igazi cigányok csalhatatlan ösztönével kiválasztott egyet 
a melódiák rengetegéhől és, mint az 01·vos a puha gyolccsal a sérült sebet, 
lassan, érzéssel kötözgetni, bugyolálni kezdte vele az ezredes lelkén a 
felfakadt heget. 

- Ez az ! - mondta az ezredes, mint mikor valaki egy régen kere
sett valamit végre megtalált. - Ez az ! . . . - ismételte és feltámasztott 
fejjel halkan énekelui kezdte a cigány hegedüje után : - Ki tanyája ez 
a nyárfás1 ... 

A társasá" elcsendesedett, a fejek az asztal fölé hajoltak, a szíveket 
egy ősi és pogány istentisztelet fájó har:gulata borzolta m?g. Az ezredes 
agyonlüstölt, borízű és mégis szép hangp úgy kongott a hirtelen szakadt 
csendben, mint egy távoli, furcsa futamokra beállított harang]áték zen
gése. A keleti, szabad mezőkről a szűk nyugatra kényszerített lélek sírt 
a dalban és a mély hangok mögött a magános magyar gyónta bánatát: 
» ... vagy alusznak vagy nem hallják ... vagy talán nem is akarják? ... « 
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Anna ölhetett kézzel ült az asztaluál. A szívét névtelen szín
telen szomorúság néma csöndje ülte meg. Honnan jött1 Nem 'tudta 
csak érezte, hogy itt van és a szájában fanyar íz gyült össze .. Ivott rá 
esy korty~t. Úgy ült az .asztaln~l,, mintha folyópar'.on h~verne és úgy 
nezett az etelfoltos, megviselt terrtore, mmtha a folyo hab3aiba merülue 
tekintetével. A folyó hullámai méltóságteljesen hömpölyögtek és a síró 
hegedü dallamára csak mosták, emésztették a part porló fövényét : az 
életet és a fiatalságot. A közelgő ősz bánatát érezte a lelkében és holt 
!ale;ele~et kerge'.ő szél. bo~zon,g_o:t át a cson.tjain. Ez a szél végigfújt 
ehn;ilt el~te ur~s e~ e,rnlek nelkuh ~ve'D:· E szurke hétköznapokból egybe
rakodott evek ugy as1tottak most ra, mmt egy nagyszá3ú alagút bejárata. 
Egy pillanatra benézett a fekete szájba és megborzongott : ez volt az 
életem! ... - kérdezte és hideg futott végig a hátán. - Eddig benne 
jártam és benne élte\n és nem éreztem e sötét tornác nyirkos híd, gét ... 
]\fost, ahogy visszanézek, mért borzongok mégis 1 . . . 'l'alán - kísérle
tezett a magyarázattal, - mert ma olyan szép meleg nap volt! ... Igazi 
vasárnap ! ... - Andrásra nézett. 

András halk, enyhén hamis, de mélységesen szívből fakadó hangon 
az ezredessel együtt énekelte : 

- Állj félre, állj félre rokkant huszár ... ha egyszer elmúlt a nyár. 
, Olyan a hangja is, mint az élete - gondolta Anna. -Tapogatózva 
t~masz}rndilc az, ezredes erős han.gjába ~s közben hamis hangokat fog ... 
Ei; draga, koran meg;okkant kis huszarom . . . gyere, fogd meg az én 
eros kezem . . . én erot adok neked, te meg át1nelegíted az én kihűlt 
szívemet . . . a forró leheleteddel ... az álmaiddal . . . gyere kicsi hnszá
rom ... - órájára nézett. - Még tart a vasárnap. Az első, az igazi 
vasárnap ! 

- Fáradt vagy.ok, 111ari~ka -;--- súgta Sömjénnének. - Holnap korá.n 
kelek. Ne haragud3atok, ml mar megyünk. 

Az ezredes kiitta borát. Elgondolkozva és hosszan a távozó Anna 
után nézett. 

- Nagyon érdekes asszony ... - mondta csendesen. 
- Nagyon komoly asszony ... helyesebben: nagyon komoly, becsü-

let.es ember ... De hideg, és t!szta, mint a jég, - fűzte hozzá Sömjénné, 
akmek olyan volt a szeme, mmt a röntgensugár. 

Az ég befelhősödött, koromsötét volt odakint és a főtér porát hűvös, 
száraz szél kavarta. A bencések templomtornya úgy állt a házak fölött 
a sötétség köpenyébe burkolózva, mint egy néma őr. 

Anna nem hozott magával kabátot, ruhája könnyű anyagán átfújt 
a szél. 

- Fázom ... - súgta és megborzongott. - Karolj belém ... Most 
milyen erős a karja ! - gondolta Anna, amint András a járda.szélek lép
csőin átsegítette . . . -- Olyan jó meleg a kezed - mondta halkan és 
Andráshoz símult. 

g• 



Lépteik zaja egymásba mos6dott, minthá az elhull6 hangok egymásba-
ölelkeznének a hűvös járdaköveken. . 

_ A te lépteid nem is hallani - mondta András. - Mmtha. csak 
egyedül mennék. . . vagy, mintha így, ahogy, ".~?J'unlc, ketten Jelei;
tenénk egyet. - Kezefején érezte az asszony;,cs1p0Jenek ruga_nyo,s, szel1d 
· ' át _ Milyen ]. ó lenne, ha e perctol kezdve megallnanak az 

rmgas · 1 d h t 'k '! t ' ,. bben órák, örökké éjszaka lenne és ~n ve e me e ne , az e e em vege1g, e 
a gyönyörű sötétsécrben . . . En nem szeretem a nappalt ! , 

_ Álmodj, csalc álmodj kicsi huszárom - gondolta Anna. - ~zep, 
mele ek az álmaid és én most olyan nagyon fázom - szorosabban snnult 
And~shoz és az ujjait ujjaiba fűzte. . , , , . . , 

Amikor András bezárta magamögött a patika u~cara nyilo a1tapt 
és a kulcsot zsebresüllyesztette, megfogta Anna kezet. 

_ Most az az érzésem, együtt érkeztünk meg valahová, Anna. 

Te, meg én. . h · 
_ Együtt érkeztünk, Bandi .... - lehelte az asszony angia a 

sötétség mögül. 
András magához ölelte. . , . .. .. 
_ Mintha ebben a pillanatban senki mas nem is lenne a foldon, 

csak te, meg én. 
- Fázom... h' , 
András úgy terítette mindkét meleg tenyerét az asszony . atara, 

mint egy eleven takarót. Anna arcával András arcához simult. 
- Milyen jó meleg a _bőröd. , , . 
_ Olyan az egész, mmtha csak almodn~m ... Úgy,. mmt ~égen, 

otthon és később, már itt nálad ... a kertészhazban ... mikor az almok 

meghoztak. , 1 ki k' 
- Hogy hoztak meg akkor . . . engem .. '. az ~ mo _. ... - er-

dezte súgva és a hangjából feszültség érzett, mmt aki tudja, hogy ezzel 
a kérdéssel valakinek mélyen a lelkébe nyult. . . 

_ Nagy csönd volt és sötét . . . OJi:an sötétség, rrnnt most itt ... 
Arcom a párnámba fúrtam ... úgy, mmt most itt ... itt a nyakad
hoz teszem. 

- És7 
_ RÚgondoltam . . . A lelkem tele volt veled . . . Csak te voltál 

benne. db · t t·· ··tt - Csak én ... - sóhajtotta az étherszagú csön en, mm egy oro -
szárnyú visszhang. , 

- Aztán a párna lassan bemelegedett a leheletemt61 és akko,r mar 
ott voltál mellettem . . . Úgy éreztem a leheleted, mmt most erzem, 
itt a bőrömön, a valóságban. 

- Megcsókoltalak! . . . - kérdezte váratlanul és az alig hallhat6 
hangok mögött forró kíváncsiság parazsa ízzott. 

- Megcsókoltál. 
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- Gonosz voltam . . . Nem hagytalak aludni. 
- Szent voltál. . . A karjaid közt aludtam el. 
- Úgy, mint tegnap ... - az idegzetébe fészkelődött fázós bor-

zongás most felszabadult, mint a hideg mészdarabok rejtett tüze a víz 
hatására. . . Jóleső melegség öntötte el derekát. - Egy pillanatra el
aludtál mellettem tegnap, mint egy kisfiú a mamája párnáján ... Sokáig 
meg sem moccantam, nehogy felébresszelek . . . A hold az arcodba sü
tött. Még soha sem láttam ennyire nyugodtnak a vonásaidat. A szád fel
nyílt, mint egy szomjas kis gyerek szája ... - lehalkította hangját és 
a vallomás feszültségével a szavak mögött, súgta. - És én megcsókoltam 
az ajkad ... de te föl sem ébredtél rá. 

- Azt a c,sókot akkor te elloptad tőlem, Anna. Add vissza ... 
Ugyanazt . . . En szegény vagyok, tőlem nem szabad lopni. 

- Visszaadom . . . - lehelte és forró száját András ajkára tette. 
Hosszan és szelíden csókolta, csukott ajakkal, amint elköltözött kisfia 
száját érintette régi vizíói idején a h6fehér álmokkal telített párnán. 
- Visszaadtam, Bandi ... - súgta és a homlokát András vállára ejtette. 

- Olyan az egész, mint az álom . .. - mondta ismét András. -
Anna, szépen kérlek, ne gyujtsunk világot . . . az álmok nem szeretik 
a fényt . . . elrebbennek benne, mint a megriasztott madár. . . Ebben 
a szép sötétben fejezzük be ezt a gyönyörű vasárnapot . . . - karja alá 
nyult. Halk léptekkel megindult vele a folyóson át a lakás felé, tapo
gatózva, de azért mégis határozottan, mint egy megejtett honfogla16, ki 
nesztelen siklású ladikján befutott az álmok kikötőjébe. - Ugye, nem gyuj
tasz sehol sem fényt! - kérdezte Sulyok szobájában a vetett heverő előtt. 

- Sehol sem gyujtok fényt, Bandi - felelte. 
Anna cipője orra az alacsony heverő lábába ütődött. 
- Itt állt az ágyam, annak idején - állapította meg és a gyomrá

ban, mintha érzékeny rekeszizma emlékezni tudna, visszarernegett a 
régmult évek itt érzett szorongó izgalma ... 

A bencés-torony órája tízet vert. 
- Nincs még késő - mondta András és hangjában marasztalás 

csengett. 
Az óraütések elhulltak Anna lelkében és a régi órákra gondolt 

akaratlanul, mikor a szomszéd szobában - akkor még nappalinak nevez
ték - céltalan, üres mozdulatokkal tett-vett, hogy csak húzza a lefekvési 
időt. Szeme a fáradtságtól beforrósodott, izmain az álmosság, nehéz, 
bágyadt 6lma ömlött el, összes érzékszervei közül csak a füle volt éber és 
Sándor lélekzetvételét leste vele. A bencések tornyában a régi kalapács 
akkor is így verte a harangon az órákat és újból a feleket, majd ismét az 
órákat, lefu;iismeretes pontossággal számontartva, a gyorsan fogyó életet, 
de amíg fér3e lélekzése horkolássá nem sűrűsödött, nem mert ágyba térni. 
Az ágya pontosan itt állt a heverő helyén.· Most is élénken visszaemlékezett 
óvatos mozdulataira, amint a legcsekélyebb zajt is kerülve megközelítette 



fekhelyét. Lábujj aiban pontosan ott érezte a régi lépések lefékezett 
lendületét, amint a sötétben a bútorok között osont, mintha lopni készülne. 
Aztán, ha sikerült nesztelenül bebújni a takaró alá, úgy nyúlt el, mint aki 
meghalt. Apró, fél-lélekzetet mert csak venni, nehogy elárulja, hogy meg· 
érkezett a gyülölt kikötőbe, hol testének örömtelen rakományához 
az írás jogot adott Sándornak. 

- Nincs még késő - hallotta újból András kérlelő hangját. - Ugye 
visszajössz~ ... 

- Nem jövök vissza - felelte. 
- Nem jössz vissza! - kérdezte csalódottan és Anna érezte, hogy 

a keze megremegett. 
Forró homlokát András homlokának támasztotta. Szemét kimeresz-

tette, hogy már fájt, de a sötétség, mély maradt, mint a rég hallott mesék 
világában a feneketlen kút és áthatolhatatlan, mint a téli köd. ]\fost hiába 
lcereste mögötte András hűséges, szomorú, kisfiús tekintetét. Csak a régi 
ágyat látta, a néma harcokban feldúlt párnákkal, a régi ágyat, melynek 
takarója alatt - mint két hidegtestű varangy - állandóan ott pihegett 
mellette az undor és a félelem. A házasélet szabályai szerint egymáshoz 
tolt ágyakat látta, hová - meggondolatlanul- a délvidéki házból menekült 
és amelynek ölében annakidején az írás védehne alatt és az erősebb jogán 
azt tehett2k vele, mit éppen tenni akartak. Az ágyat látta, ahol hideg 
borzongások között fogant gyermekeinek életet adott és, amelynek barna 
diófa keretében - kisfia halála után - hosszú, nehéz hetekig, - a trombó
zis kényszerű merevségében - valóban úgy feküdt, mint egy életnagyságú 
kép és, ahonnan a boltívek árnyékába merülő lázas tekintettel, az érgörcs 
hátán lovagló halált leste. 

- Nem jössz vissza ... - hallotta András szomorú és megállapító 
hangj~t, mintha azt mondaná, hogy az élet rövid. 

Olelő karjának szorítása felolvadt a derekán, mint a teába szórt por
cukor. Két karja erőtlenül csúszott le csipőjén és, mint két kettétörött 
evezőlapát, elmerült a sötétség sűrű vizében. 

Anna megfogta András karját és úgy terítette magára, mint egy meleg 
kendőt. 

- Fázom - súgta majdnem nyügösen ... - És ide nem jövök vissza ... 
Ide ! ... - emelte ki, mintegy magyarázatképpen, a három betűt a tagadó 
mondatból. - Itt ... - folytatta és hangja elmélyült, mint mikor valaki 
romok között jár és elmúlt események árnyait bolygatja., - csupa fájó, 
csúnya emlék ül a boltívek alatt és a falak sarkain ... Már tegnap is szo-
rongattak ... ma meg már egyenesen félek tőlük ... Ugyanis - hangja 
most bágyadt színt kapott és hűvös megállapítással mondta, mintha élete 
történetének egy kicsiny metszetét egy láthatatlan iródeák számára éppen 
cs;:i..k tollbamondaná, - itt, ebben a szobában lettem a saját akaratom~ 
ból és mégis akaratom ellenére, tizennyolcéves koromban asszony és itt 
. . . ebben a szobában halt meg a fiam. 
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. ,- Óh, An,ria;: . ,- hallo,tta. a szívből fa~~dó megindultság kis sóha
ját es a derek~n U]bol ~ k~ra?b1 meleg szor1tassal é1·ezte András karját. 

----:-. ~ sz,emet szeretnem latn1 -„gondolta. - 1-Iűséges, szon1orú szemét 
- a sotetseg azonban eltakarta elole. Lassú mozdulattal elvette homlokát 
homlokáról és a szájával, mintha az ajkai látnának, megkereste András 
szemét és sorban, egymásután mind a kettőt, megcsókolta. 

- A te gyönyörű szádon át most a lelkedbe láttam. 
- A lelkem üres és a szám csúnya. 

, . - A lelked tele s~omorú emlékkel és a szád a legszebb, legkifejezőbb 
szaJ, am9lyet eddig lattam. 

;-- , En, most ehnegyek . · .. - 17101'.dta és a hangjában bizonytalan 
kettosseg erzett, mintha az igen birkoznék a nemmel. 

- Elmégy ... 
.·· . - És te .. ; ,egy egé~z kicsi n~gyedórára . ·,. de igazán csak egy 
r~vidke negyedorara, be1ossz hozzam . . . Fel teve, ha akarsz~ . . . és 
vrnszaadod a tegnapi látogatást. 

, - Jövök, Anna . , .. hogyne jönn§k . . . De szépen kérlek, sehol, 
m'.'g egy pillanatra ~e gyuits fényt ... Ugy jövök hozzád, mintha ábnod
nek . . . és áhnodm csak sötétben lehet igazán. 

, An~a ,val~b~n nei;; gyujtott fényt.„ Sötétben, tapogatózva bontotta 
fel a.g~at ~s sote1;~en prta meg a fürdoszobát is. A kettős ajtó között, 
az ~lto szuk dobiaban egy pillanatra megállt, mintha a sötétség vagy a 
lelknsmerete állította volna meg. »Gyujts fényt ülj le a tükör elé nézz 
a saját szemedbe, és számold meg inélyén az 'elmúlt éveket. J„á~d be, 
öreg vagy . . . Fésüld hátra vörös hajad és kösd be fekete kendővel: 
gyászold meg ehnúlt fiatalságod, takarózz be állig és várd be a 
halált ... « 

-, Én szent .vagy?k - ,fel~lte. - 9. i;ion,dta ... és ma vasárnap 
van meg . .. igazi vasarnap es fazom ... UJbol fazom ... csak egy kicsit 
megmelcgszem. 
, Ruh~j~t ledo?ta, h";risnyakötőjét ;nego,ld.otta. Mikor a kombinéig 
e~t vetkozese soran, az evek gyakorlatan gep1essé vált mozdulatok egy 
pillanatra tudatossá váltak és félhangon, de mintha a gondolat csak 
kibuggyant volna a száján, mondta : 

- Most a kombinét veszem le, .. - egy pillanatig ott állt mez
telen felsőtest:ei.. a sötétb.~m, az ágy előtt; ?sak a könnyű kis nadrág 
tak~rta. A, hi.:vos l~v?go, 1;11.nth~ megkivanta volna, mohón karjába 
szontotta es hideg aJkaval veg1gcsokolta bőrét. - Fázom ... - mondta 
é~ tenyerével megdörzsölte mellét. A bőre inegborzongott és a következő 
pillanatban l~ngy?s hullám !uto~t a bá:án végig. - Utóvégre lefck
~~em . ".. - , alla.p1:otta 1?-eg --r e~, ha ~gyba fekszem, a nappali-holmit 
~iszaka1 febernemuvel valtom ma.skor 1s fel. Határozott mozdulattal 
felnyitotta a sz~ki·ényt, benyult és a hálóingek tornyából kivett egy 
mnszlinmget. U]JaI András névnapi ajándék levéldobozának ütköztek. 
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_ Szép Emlék ... - idézte a doboz indokolatlan, er6ltetett nevét, 
de a szívére tehetetlenség ízű szomorú súly nehezedett . . . -- Áh ... 
Bolzai segít t Egészen biztosan segít ... - erősgette bizonytalanul. 

Egy székbe ütközött. Odébb állította. Karfáján lágy anyagú ruha
neműt érzett : a háziköntöse volt. 
~ Csak mert fázom - bizonygatta, mintha vitatkoznék valakivel 

és magáraöltötte és az övét szorosra fűzte derekán. 
Bebujt az ágyba. 
A sötétség sűrű és határozott volt a szobában, Anna azt gondolta, 

ha fehér gyolcsot vetnének belé, feketére festené. Kis áll6 6rája az éjjeli
szekrényen hangosan ketyegett, mint egy űzött kis állat lázasan dobog6 
szíve. Kinyult érte és a fi6kba rejtette. Most már tökéletes volt a csönd 
körülötte. A szoba túls6 sarkáb61 egy szúnyog közeledett, megérezte a 
meleg vér szagát és örömében dalolt. 

András halkan megkopogtatta az ajt6t. 
- Lehet ... már alszom ... - felelte a kopogásra és a hangjában 

mosoly játszott. 
- Csak aludj ... Én vigyázok rád, - elérte az ágyat, megkereste 

Anna kezét és, mint aki vendégségbe érkezett, megcs6kolta. - Neked 
nincs nagymama széked az ágyad el6tt ... - közölte és félig térdelő 
helyzetben a földre ült. 

- Megfázol, kisfiam - agg6dott-Anna. 
- Majd te ápolsz . . . Forr6 teát hozol és borogatást teszel a nya-

kamra. Melletted beteg is szívesen lennék. 
- Neked most nem szabad betegnek lenni, kisfiam - mondta és 

a nagy-útra gondolt. A »most« sz6cska négy betűjéről érezte, hogy nyelv
botlásb61 csúsztak a mondatba. Sietve helyesbített. - Most nagy a 
forgalom a patikában és neked különben sem szabad betegnek lenned -
kinyult a takaró alól, megkereste András fejét és ujjai megmerúltek 
András hajában. Az ujjain át András hajából langyos hullámok áramlot
tak a karján végig. Most már másodszor érezte ezt a furcsa, napsütés
szerű meleget a lapockái közt. - Mik ezek az ismeretlen rezgések .és hol 
aludtak ezek a kis, titokzatos idegek bennem, amelyek most mmdezt 
felfogják és közlik velem 1 - vallatta önmagát, de az agya nem adott 
választ a kérdésre. 

- - Itt j6, az ágyad előtt . . . lgy képzeltem el tegnap este. Emlék
szel még rá 1 

- Emlékszem. Minden szavadra emlékszem - mondta és András 
fejét a párnája szélére vonta. 

Ez má, titok ! ... - gondolta. Csak ketten tudnak róla és másnak 
nem is szabad, hogy tudomására jusson. Bejött a szobájába. Leült 
az ágya elé a földre és fejét a párnájára tette. Ez már titok ! 

- Jó lenne, ha akadna egy varázsszer ... nappalra barna medve
bőrré varázsolna. Itt bevernék az ágyad előtt és nagy, üvegszemekkel 
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nézném a mozdulataid. Lenne egy új ))Szézám, nyílj meg ! « igéd és, ha 
azt akarnád, hogy legyek, kimondanád. Aztán hajnalban ismét vissza
küldené! a m?zdulatlan bőrbe, a néma üvegszen1ek mögé. Reggel rám
lépnél. . . Mmden nap rajtam át lépnél az életbe és esténként, ugyan 
csak az én hátan1on mennél vissza az álmok közé. Csak mi tudnánk róla. 
Kettőnlc titka lenne. 

- Mért jobb a titok, mint a val6ság1 - kérdezte Anna anélkül, 
hogy választ várna a kérdésre. 

András mégis válaszolt : 
- A tartott titokban megbecsülés van . . . és az ember vágyódik 

a megbecsülés után. Aki megtartja titkomat, arra számítani lehet. 
Anna megállt a mondat előtt és tágranyílt szemmel farkasszemet 

nézett vele: »aki megtartja titkomat, arra számítani lehet ... « Vajjon 
András megtartja-e 1 . . . Erre nem is gondolt még. Előfordulhat az élet
ben, hogy valaki borral, erőszakkal vagy csalafintasággal kiveszi belőle 
az ő csókja emlékét, mint fényképet az albumból és kíváncsi szemmel 
belenéz az ő titkába 1 .. „ Melege lett a gondolatra. 

- Bandi - kérdezte és hangjában az ijedtség napfoltjai sötétedtek. 
Te . „. vajjon. . . örökké megtartod 1 
- Örökké ... 
- Én csak addig élek ! - állította csendesen és a nagy fogadkozások 

minden súlyától menten, de mégis végtelenül határozottan. 
- Akkor te örökéletű leszel, Anna. 
András hangjában az eskü ereje érzett. Anna, mintha megszégyelte 

volna magát a burkolt vádért. Benyult szívébe és úgy nyersen, minden 
fogahnazás nélkül, kivette a szavak lemezére fényképezett érzést : 

- Tudom, bármi is történnék, benned megbízhaton1. 
- I(öztünk csak az _történhet, amit te akarsz. Én csak egy érzés 

vagyok benned ... 
- És egy csepp a poharamban ... - súgta. - Én minden szavadra 

emlékszem. 
- Mondd ! - kérdezte váratlanul András és fölegyenesedett. - Ha 

egyszer, mégis . .. úgy, amint odafent a hegyen a kocsmában mondtad, 
megírnám az egészet . . . Regénybe . . . Persze, ha lenne hozzá tehet
ségem ... Akkor mi lenne 1 . . . Hiszen akkor sokan megtudnák ... 

- Ha sikered lenne vele, - felelte gondolli:odás nélkül, mint aho
gyan mások érdekében mindig azonnal kész volt az áldozatra - komoly, 
nagy sikered, akkor . . . feláldoznám magam. 

- Téged nem lehet megírni, Anna. Talán csak három nagy művész 
együttes alkotása tudna érzékeltetni : egy író, aki megírná az életed ... 
eseményeket megírni nem nehéz, de a te eseménytelen életed megírásá
hoz vérbeli költő kellene ... Egy festő, aki megfestené tekinteted melegét 
és a szád mosolyát és egy nagy-nagy muzsikus, aki zenébe költené lényed 
egész titkát. 
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_ Megfázol, kisfiam - átölelte. _:_ A bőröd máris egészen hideg. 
.A pizsamádon át érz.~1:1:.' . , - ~egszív:~ebben. „rász~lt voln?, i;nan1ásan 
és parancsoló?-, hogy ulJon fel az agy 

1
szelere, feJet ~J~a a_ parnara, mert 

így val6ban athül, de a szavak nem alltak mondatta ontudatában. Csel
hez folyamodott : 

- Mesélek. 
- Mesélj! 
- Egyszer volt egy boszorkány. 
- Vörös volt 1 
~Ne zavarj! 
- Ebédre békát evett. 
- Rántva1 
- Bandi, hagyd. . . olyan j6 rémesnek készült és most elrontod. 
- Azt akarod, hogy féljek! 
- Igen . . . mert én félek att61, hogy megfázol. 
- Félek, Anna ... nagyon félek - súgta és felült az ágy szélére. 
- Tedd ide a buksid a párnára ... Igy, ni ... Egészen hideg vagy, 

nézze meg az ember ! 
- Fázom. 
- Na látod ... - ráterítette takar6ja felét. - Úgy-e, már nem 

lázol1 
- De fázom. 
- Ho\1 
- A szám. 
- A szád ... - ismételte halkan. - Nagyon fázik! 
- Nagyon ... - felelte és ajkával megkereste Anna ajkát. Egy 

milliméterre megállt előtte. - Nagyon fázik - lehelte ajkára. 
Anna megtette a hiányz6 milliméter távolságot. Hosszan, csukott 

ajakkal András s~ájára tapadt. Anna szája forr6 vo1.t, min~~~ lá_zas lenne 
és az alsó ajka finoman, mint egy szemmel alig kovetheto erzekeny kis 
műszer megremegett. 

- Ugy-e, csak álmodod a szám 1 
- Csak álmodom. 
- Álmodd tovább ! - súgta és újb61 visszaadta a száját. Ajka 

felnyílt és karjának szorítás~ fokoz6dott. - ~?s: é"., cs6koltalak meg 
- mondta büszkén mmt mikor a gyerekek ehiJsagolJak, hogy egyedul 
tették meg az alkonyati erdőn át az utat. - D_e te talán nem is kívántad 1 

- Anna! 
- Ki vagyok én neked 1 - kérdezte váratlanul. 
- A mindenem vagy. 
- És ... mondd, ha holnapra ... már reggelre, egy szerencsétlenség 

vagy egy átok folytán, megcsúnyulnék . . . Ha . . . megbetegednék ... 
akkor is inegcsókolnád a szám? - kérdezte és lélekben két könyökre 
támaszkodva leste a választ. Talán nem is a szavakra volt kíváncsi, ha~ 
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nem a szavak zeneJere, mintha az elkövetkező mondat melódiájának 
inérlegén kívánná lemérni András érzelmeinek súlyát. 

- Megcsúnyulhatnál, Anna ... Az ajkad bármilyen betegséget le-
helhetne, akkor is csak te kellenél . .. mert nálam a szád és a tested nem 
cél, csak eszköz ... egy út, melyen át a közeledbe ... egészen a köze
ledbe érek. A cél te vagy, magad: az erőd, a hangulataid, a hozzám val6 
jóságod. Nem tudom pontosan meghatározni . .. !'e ~ellesz csak, hiszen 
mondtam, az Isten nekem adott ... Te vagy az 1gaz1, az egyetlen ! 

Most, ebben a pillanatban Anna úgy érezte, mintha mögéje látott 
volna a két sz6nak: igazi és egyetlen. Azelőtt csak irodalomból kölcsön
zött jelzőknek fogta fel, de most világosan látta, mit takarnak : ő hordja 
magában azokat a pluszokat, amelyek Andrásb61 hiányoznak. Az erőt 
és a két lábon állás tudományát az ing6 földön, melyhez András mit 
sem ért. 0 a biztos b6ja számára, melyhez nyugodtan odakötheti ring6 
ladikját. Pontosan az van meg benne, ami Ai1drásb6l hiányzik. Sem 
több, sem kevesebb ... De ez akkor fordítva is áll : »Egy csepp vagyok 
a poharadban, a hiányz6 csepp, hogy egészen tele legyél ... « Az Isten 
az első emberpárt boldognak teremtette : odaát, a bibliai mezőkön együtt, 
ketten voltak boldogok. De aztán elszakadtak egymást6l. Az6ta a földön 
csupa negyed, fél és háro1nnegyed ember futkos és elveszett önmagát 
keresi. E~t a hiányzó részt az isteni játék a másikban rejtette el. Alci 
megtalálja hiányz6 hányadát, az ráhibázott a paradicsomi útra. Aki elfut 
mellette, megmarad a rögös földön és ez a magáramaradottság talán 
büntetést jelent valamiért 1 ! Ha a boldogsághoz ez a telítettség kell, 
akkor ő most boldog kell hogy legyen ... Akkor ő valóban Andrásra várt 
volna ecry titkos parancs szerint 1 Akkor őt a sorsa és az életkörülményei, 
az eJmfilt harminchét éven át, erre a találkozásra készítették volna elő 1 
Ezért gyüjtötte és fokozta erejét az elmúlt évek alatt napr61-napra, -
a1nint a pelikán vére is megbővül anyasága idején mert tudja, hogy 
később, ha már a kicsinyei itt lesznek, azok számára kell az ő vére táp
láléknak - mert tudat alatt tudta, hogy valaha kettőjük számára kell, 
hogy elég legyen 1 Ezért maradt az elmúlt idők alatt mindenki előtt zárva 
a s~íve mert a beleírt láthatatlan parancs szerint csak András számára 
volt sz~bad felnyitnia ! Azért élt hűvös közönyben mindmáig, mert 
valahol a húsában vagy az idegei közt tudta, hogy neki csak egyetlen 
lobbanásban szabad tüzet fognia és akkor, ha a sorsa úgy hozza, talán 
el is kell égnie ... Ezért lett volna mindmáig süket és - a szerelem földi 
szabályait illetően - éretlen a teste, hogy senkib se hallgasson meg vele 
és hogy a beteljesülés istenültette fájáról senki se szakíthassa le! Sándor 
megkísérelte ugyan, de fanyar ízétől, szegénynek, megkeseredett az 
élete ... A végzet furcsán és kiszámíthatatlanul ennek a tapogatóz6, 
különleges gyerekembernek tartogatta és most,_ hogy m?gérkez~tt, egy
másnak ajándékozta őket 1 Azért kellett harmmchét évig várma, hogy 
rájöjjön a legnagyobb titokra: hogy az asszony, aki igazán szeret, az 
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anya is egyben és ezért a hosszú, inagános években elszállt életért kár
pótolja most az utak Bonyolítója ezzel a tiszta szerelemmel 1 ... Újból 
az ajkán érezte András száját. Most forrón és tudatosan csókolta vissza. 

- Erőt adok neked - gondolta. - Az ajkamon át ... Ha majd 
egyszer megerósödöl és el akarsz hagyni, mert már a magad lába is meg~,-
bír, ne félj, nem tartalak vissza ... Akkor már csak az anyád leszek, 
aki a fia boldogságának örvend ... Kicsit fájni fog ... itt belül, kisfiam, 
de azért mégis boldog leszek és akkor valóban hátrafésülöm vörös hajam, 
bekötöm a fejem fekete kendővel, állig takarózom és a tőled kapott emlékek 
parazsán melengetem majd az én kihűlni készülő öreg szívemet ... A 
multkorában még nem hittem el, hogy úgy szeretlek ... mert hiszen te 
is tudod, a nőknek az erős, a győztes férfi kell, aki lehengerli az akadá
lyokat és aki szembenéz a veszéllyel. Te gyenge vagy. Inogsz a szélben. 
Mikor melléd álltam, azt hittem, a szánalom vitt feléd ... Most már 
tndom, hogy az igazi, az egyetlen az elesett mellé áll, úgy amint én álltam 
melléd, hogy megmentsem az életnek a gyenge hártyába burkolt, gyö
nyörű álmokkal teli lelkedet ... és ezért vállalom a szerelem súlyát, minden 
keresztjével együtt. 

Nagy gyöngeség ömlött el rajta, izmai elólmosodtak, mintha derékig 
érő vízben futni kényszerülne. Fejét András nyakahajlásába temette. 
Nagy, kapaszkodó öleléssel fonta át és szorosan hozzásímult. - Az igazi 
vagyok ... az egyetlen igazi ... - lehelte a titoktartó párnába és úgy 
nyelte le saját forró hangját, mintha méregerős italt kortyolna. 

Furcsa részegség nehéz mámora futott szét az idegein. Mintha lázas 
bomlás indult volna meg testében, mint a tavaszi nap hatására bomlanak 
fel a szurmyadó erők az ébredő földben. Most mindent helyénval6nak 
és rendbenlévőnek talált : a sötétség hozzátartozott e perchez ; ajkának 
helye ott volt András nyakában ... Csak ketten vannak a boltívek alatt 
és a szigorú, hűvös boltívek most egészen biztosan mosolyognak odafent 
a magosban és melegséget sugároznak a fekete csöndbe. Sándor és Annus 
- korábbi életének két állomása - most elmaradt mögötte : Sándor 
biztosan jól bevacsorázott, nehéz bort iszik rá és bő füstbe temetkezve, 
ha talált hallgatóra, fonák életéről mesél. Annus, élete-fájának ez a kedves, 
de mégis távoli mezőkre hullott gyümölcse, táncol és közben rakja, építi 
a síneket, melyeknek útján - talán nem is olyan sokára 1 - a saját külön 
életébe gurul. -

- Gyere közelebb - súgta. - Leesel ... 
Egész hosszában Andráshoz sü:nult, megkereste a száját és kis rövid, 

szaggatott sóhajokat csókolt az ajkai közé. 
l{osszú perceket mért az óra, de Anna most nem akart tudomást 

venni a tűnő időről. Andrásba ölelt, mintha ezzel meg tudná akadályozni 
az órák múlását. :IYiár önmaga sem volt biztos benne, hogy mindaz, ami 
körülötte történik, valóság-e még, vagy már ő maga is álmok közt botor
kál 1 A kisváros egy-egy távolr61 idáig szűrődő zajára még fel-felészlelt, de 
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aztán - mint aki tudja, hoay fel kellene kelni bár J d · 1 ·' , · 
visszahevert az álmok pár~ájára Ha mo~t An~ u, nI ~nn~ }0 

bb meg,is 
több helyet kérne tőle ott mellett~· ~z ó majdnem k~~~ ~eg 1 ove, ' f~g 
helyén, hangtalanul behúz6dnék egészen a hűvös falig nHasan cetmenbyb e -
fur s b ]d , 'll · a mos , e en a 
k' e ~, . o. og, resz.eg p1 anatban András egyetlen, meghitt mozdul ttal 

myulna szorosra kotött köpenyéért, odaadná . . . Most mindent oda:dott 
volna, mert e néma percekben minden úgy tűnt föl elo"tt · tb k 
áhn d 'k ' 'lm d · e, mm a csa .o ne es a o n1 szabad, mert az álom Isten aJ'ándéka A ' éb 
me '1 lt h , I' · sz1v en gszo a egy ang es azas szavakat hordott szét az ereiben· m t ' 
vasárnap v 1 " · . · os meg 
„ .. an . . . az e so, az 1gaz1 . . . használd ki a napot és a vasd az 
unnepek unnepévé ... 

- Mondd, .mit szeretnél most 1 ... - kérdezte váratlanul 
- ~lmenm vel:d, valahová . . . - felelte. - Ahol ninc~ előítélet 

ahol talan emberek smcsenek ... csak a boldog Isten aki ha te t , ! 
megtalálták egymást, örül. ' ' rem menyei 

»Előítélet ... « Hallotta Anna és fölébredt Sza'i'a'ban t" " ' 
k 

" ' 't ' A , · a .uno mamor 
es.:ru 1ze ereete. gyan még boldog, könnyű köd ült, de valahol mél en 

a~ onfa:tdat, alatt ,tudta,_ hogy ·a zene. leállt, a táncnak vége, Annus ébr~dó 
vagya1val agybatert. Sandor bora kifogyott szivari· a csonkig égett ' 
vasárna 'l' 'd" f , 'l ' . es a p, ~ mu o ,1 o s a o~yo e et szabályai szerint, útrakelt és a __ hétfő a 
dolgos, a ~otele~segekkel teli hétköznap már itt kopogtat szürke UJ·J·' 1, 
ablakon es a sz1vén. ava az 

- Kisfiam . . . - súgta. - A rövidke negyedóra lei· árt . . . Meni' 
aludni, Bandikám ... 

17. 

. Sulyok jónak találta Anna tervét: Anna induljon el Andrással a kedd 
esti vonattal ~udapestre. , Szerdán Bandi vegye át doktor Petőtől a meg
rendel~ o_rv~ssagokat,. aztan Anna tegyen kísérletet Bolzainál. Hátha el 
lehet erm nala valamit 1 

. - Úg.y lá~szik, hiszen már a madár is fütyüli, odakint a fronton komoly 
bal van. _Es eppen mo~t .ke!l Bandmak bevonulnia . . . _ panaszolta a 
gyo~yszer;s~. - ~zonkivul en ~s egyedül maradok a patikával ... A kör
vadaszatrol 1s lecsusztam. Ped1a már bejelentettem magam A f 
meg a háborúját! 0 

• ene egye 

A patik~ és a körvadászat - gondolta Anna. - Az együttérzés körn, 
az emberi sz1vekben, pontosan a saját megbolygatott kénye! "k 'l ' 1 

An b
'd 'l k" .

1 
mu ne zaru . 

na az e e ne ozó te Andrással a tervet· 
- Bandi, holnap este Budapestre kell utaz~ia a gy6gyszerekért 
András elkomolyodott. · 
- Holnap este 1 

, - Holn~p este - felelte Sulyok, - De nehogy valaki elcsábíthasson 
az uton, melled adom kísérőnek Annát. Majd ő vigyáz rád ... ő ért hozzá! 
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András arca földel'ült. 
- Együtt utazunk! 
- Együtt, Bandi. 
- Meddig maradunk! 
- Nem tudom előre. Néhány napig biztosan ... Ha már feljutok 

Pestre egy-két dolgot el akarok intézni. A ruhái közül azéro csak a legszük
ségesebbet hozza magával. Talán egy is dég - tanácsolta Anna és arra 
gondolt, hogy a mailégós világban, ha mégis be kell vonulma, itt_a völgybe
ékelt városban, egyelőre, még .biz~os hely~n, m~ra~;ia~ a <l.olga1. - Csak 
fehérneműt és a minden nap szukseges aprosaga1t kesz1tse ossze. 

Nern akarta még most sem András tudomására hozni, hogy behívták. 
- Majd Pesten - indokolta férje előtt. - Mért idegeskedjék! ... 

Ha megtudná, egészen biztosan a behívón járna az esze, nem a patikán -
füllentette. 

Fehérneműit kimosatta és délután önmaga állt a vasalásnak. Kedden 
aztán a saját bőröndjéb~ csomagolt~ be v~lan;ennyit. , ; .. „ 

- Bolzai egészen biztosan seg1tt - ismetelgette magaban a keszulo
déstől függetlenül, mintha innen a távolból kívái.má a gyakran elismételt 
mondattal már jóelőre a maga pártjára hangolm a tábornokot. Azért a 
a szorongás érzése még sem múlt el idegzetéről. A bizonytalanság :íllandóan 
ott remegett a gyomrán és a szívén. 

Kedden délelőtt Csukás beállított a patikába. Elújságolta, hogy az 
orvos szerint a közeli csatlakozó állomásról pontosan négy óra húsz perckor 
indul Pest felé egy sebes. Két napja állították be a megszűnt hajnali gyors 
helyett. ő - CsU:kás, - szívesen cl_visz,i a kocsijá;al Annáél;at a csatlakozó 
állomásig. Az egész ut nem sok, ahg husz egynehany kilometer. Ha ezzel a 
vonattal utaznak, ffltíz tájban már Budapesten vannak,, míg - az eredeti„ 
leg tervbevett - esti személy az egész éjszakát átbumhzza. Anna azonnal 
felhívta az állomásirodát és ott megerősítették Csukás hírét. 

- Ezzel megyünk! - határozta el és sietve a dolga után látott. 
- Kihez szállsz! - kérdezte ebédnél Sulyok. 
- Margitékra gondoltam. Bár a mai világban ... 
- Legkényebnesebb lenne a szokott hotel, - vélte Sándor - de ma, 

amint hallom, a fővárosi szállodákban napokkal előbb le kell foglalni a szo
bát, különben a váratlan vendég az utcán marad. 

- Én felkínálnám, nálunk . . . esetleg - szólt közbe András. -
Csak ketten vagyunk az apámmal és a házvezetőnő ... A lakás nagy, öt 
szoba ... ugyanis az anyán1 szerette a nagy lakást és miót~ Ó •.• elment ... 
nern cseréltünk lakást ... Elég jó helyen fekszik, közel a hgetbez. 

- Az ötlet egészen jó - vélte Sulyok. - A lakás nagy, nem okozol 
kényelmetlenséget és Petya biztosan szívesen rendelkezésedre áll. 

- Ecrószen biztosan ! - erősgette András. 
- H~ úgy gondoljátok ! ! - mondta Anna és lehajtotta fejét. 
Ebéd után Anna, And.rás tudta nélkül, lement a kertészházba, ki-

143 

nyitotta ,a szekrényt. Néhány - véleménye szerinti - szükséges dolgot 
magáhozvett, szatyrába rejtette és, mint a tolvaj a lopott holmikkal, 
a kerti bokrok árnyékában, a konyhaajtón át a szobiíjába vitte. András 
fehérneműit és a szekrényből kicsent apróságokat a saját bőröndjébe 
csomagolta. 

Majd Pesten és ott is csak az utolsó pillanatban, szól Andrásnak 
a behívóról - tervezte. Hadd higgye addig, hogy csak kirándulásra 
ruccantak fel. Már ezért is jó a Bartha-lakás terve: ott lesz melleote, 
ha kínálkozik rá lehetőség, ő kelti fel és ő indítja útba a laktanya felé. 
Ha minden jól megy és Bolzai segédkezet nyujt, úgy András - csütörtökön 
reggel - csak a behívóját adja le a laktanyában, mint egy tévedésből 
kézbesített idézést az európai~őrültek rendezte nagy, véres, harctéri tár
gyalásra : uraim, nekem mindehhez sem1ni közöm ! Nekem megvan 
a magam foglalkozása : patikus vagyok és, mint ilyen, kicsit a szenvedők 
katonája ... Uraim, bocsánat, neken1 vissza kell mennem az őrhelyemre. 

Csukás időben jelentkezett. A bőröndöket leszállították a kocsihoz, 
Anna ut9lsó rendelkezéseit adta Ilkának, András Sulyok elé állt : 

- Utrakelünk ! . . . Csukás Pali odalent már felvonta a vitorlákat. 
- Jó szelet, fiam ! - mondta a gyógyszerész és a kezét nyujtotta. 

Tekintetén elérzékenyülés bujkált. Látsmtt rajta, szólni szeretne; And
rás irányában érzett ragaszkodásának melegén langyosodott szavak ültek 
a nyelvehegyén és kifelé kívánkoztak, de Anna utasítására gondolt és 
legyintett. - Talán soha többé nem látom ! - gondolta és a meghatott
ságát kemény, vállveregetős ölelésbe oldotta. 

- Hiányozni fogsz, fiam .. . - tette még hozzá és a szívében a régi~ 
magányos esték üres csendje kongott. - Mennél előbb visszagyere ! -
mégegyszer megölelte és két cuppanós, nedves csókot nyomott a képére. 

-- Bandi, indulunk ! - sürg,tte Anna. 
Sulyok karonfogta Andrást és az autóig kísérte. 
- Visszagyerc ! ... - szólt mégegyszer utána, de hangjában fáradt 

bizonytalanság csengett. 
Csukás kapcsolt, a kerekek fölverték a f6út porát. Sulyok, míg a 

kocsi el nem tűnt a kanyarban, ott állt a járdaszélen . . . Később, mikor 
visszament a patikába, megállt a pult előtt. A torkában száraz, sűrű nyál 
ízét érezte. A római-kettes folyékony gyógyszerével öblítette le. 

A csatlakozó állomáson nagy volt a forgalom. Itt már erősen érzett 
a háború. A szemétlepte előcsarnokban ember ember hátán tolongott. 
Az utasok egymást lökdösték, mindenki rohant, futott, egy láthatatlan 
cél felé, mintha mindannyian pontosan ma jöttek volna rá, hogy valahol 
ellustállcodták az életet és ma még be lehet hozni valamit a meggondo
lathn késésből. 

Csukás széles vállával utat tört előttük a tömegben és mikor a kocsi
sor begurult az állom>\ s elé, elsőnek ugrott fel a még lendületben lévő 
vagonra. 
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- Erre, erre ! - kiabált ki az ablakon. - Találtam ülőhelyet. 
Anna a folyos6 ablakához állt. Úgy figyelte az állomás kavargó, 

nyüzsgő életét, mint aki a béke csöndjéből a háború zajába érkezett. 
A völgybeékelt városban, mindahhoz viszonyítva, amit itt látott, béke 
volt. Az állomásépület el6tt végighúz6d6 széles folyosón, az augusztusi 
hőségben, a menetöltözet vastag szövetében, katonák ácsorogtak. Üres, 
céltalan tekintettel bámulták a túlzsúfolt síneket, a tolató, tüdőbeteg, 
kivénhedt mozdonyokat és a felfokozott forgalom egyéb színes kellékeit. 
Mintha a vonásaik is egyenruhát viselnének : öreg és fiatal arcán közöny 
ült a nemtörődömség fásult érdektelenségével. A sínek közti kavicsos 
úton tábori-csendőrök járták végig súlyos léptekkel és feltűzött szuronnyal 
az indulásra kész szerelvényt. Gyanakvó szemmel pislogtak a vagonokba 
és túlbuzgó figyelemmel vették száz titkos szempontból szemügyre az 
elutazni készülőket. Kimértek voltak és magukbiztosak : részükre a 
sínekkel átszőtt, jelzőkarokkal teletűzdelt állomáskörnyék volt a harctér 
és - tudták -, ha nem követnek el valami baklövést, itt kihúzhatják 
a háború végéig. A korábbi váróterem ajtaja fölött nagy betűkkel festett 
cégér állt : »Pályaudvar-parancsnokság«. A közvetlenül szomszédos 
helyiség feliratát németül szövegezték: »Bahnhof-Kommando«. A be
járat előtt nagybajuszú, karszalagos tiszt szívta cigarettáját és az érdek
lődés legcsekélyebb jele nélkül hallgatta az előtte feszes-vigyázzban áll6 
ősz tizedes jelentését. A szélesen nyíló ajtók mögül agyonéjszakázott 
arcú, a leváltásra reménytelenül váró pirossapkás, fáradt forgalmisták 
léptek a tömegbe és széles, széthulló mozdulatokkal ismeretlen paran
csokat vittek a külső épületek felé. A táborizöld magyar egyenruhák 
mellett sok volt a szürke német zubbony is. A német katonák ruganyo
sabbaknak, céltudatosabbaknak tüntek Anna szemében. Sapkájuk al61 
azonban szőke gyerekarcok meredtek a számukra idegen világba. Anna 
még ott vélte szájuk szögletén az anyatej édes szagát. Egyik-másik meg
görnyedt a nehéz hátizsák alatt, feje előrek6kadt, mint a túlterhelt igásé 
a járomból és verejtékcseppje a mellén keresztbevetett puska csövére 
csöppent. 

- Gyerekek még, fiatal diákok - állapította meg. - Mi lesz, ha 
ezek a gyerekemberek egyszer, hazájuktól távol, két roham között, egy 
váratlanul szakadt csöndes órán, a vér sós szagán túl, megérzik az idegen 
tájak virágainak illatát, szétnéznek az ismeretlen dombokon és lelkükben 
a hazai rétek virágillatára emlékezve, szülőfalujuk lankáit vélik felismerni 
a megrohant országban 1 Ha egy feketekendős, idegen nyelvet beszélő 
anya - kinek fiát elsöpörte a háború szele - kisírt szemében a saját 
szülóanyjuk bánatát érzik meg 1 ... Ha rájönnek egyszer, - egy kivéte
lesen tiszta pillanatban, mikor fiatal szívükben megvonaglik a hiábaval6 
dolgokért Megfeszített fájdalma -, hogy a virág itt is virág, az élethez 
itt is joga van az életrehívottnak és hogy az életet csak az veheti el, Aki 
.adta 1 . . . Hogy - az isteni szemszögből nézve - a földön senkisem' 
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születik küÍönbnek a másiknál és aki ebből a tévhitből kiindulva - bár
milyen hangzatos jelszavak álarcában - mégis fegyvert fog: az gyilkos) 
Mi fog akkor végbemenni e fiatal lelkekben 1 ... 

A nehéz szerelvény megfontoltan, mint az öregember útnak indult. 
Az állomásépületek az üreste!rintetü katonákkal, a piszokkal a fáradt 
forgahnistákkal és az integetőkkel, elmaradtak. A külső pályaudvar 
köré sz6rt légvédelmi ágyúk csokrai eltüntek Anna szeme elől csak 
a fehér csigákon guruló huzalok és a közömbös távírópóznák c~illogó 
drótjai kísérték az egyre sebesebben gurul6 vonatot. 

- Utazunk, Anna l - inondta András és megszorította az asszony 
kezét. - ]\fost megint csak ketten vagyunk. 

- Ketten, Bandi ... 
- Igy, kettesben veled, még a ·pokolba is szívesen elmennék ... 

Mondd, nem csodálatos, mióta melletted élek, egy fedél alatt veled, egyetlen 
egyszer sem éreztem a régi félelmelcet ~ 

- Csak képzelődés volt, Bandi. Az idegek játéka. 
- Lehet, de akkor is te vagy az én gy6gyszerem ! Ha mellettem 

vagy, elérhető távolságban, tudom, semmi bajom sem történhetik. Rád 
gondolok és már a puszta elképzelés is úgy betölti veled a szívem, olyan 
elevenen élsz bennem, hogy az idegek, minden más érzéssel szemben, 
süketekké és vakokká vó.lnak... Te az én pajzsom vagy, Anna! Ne 
tarts profánnak, de valahogyan így szövegezem meg : ha Anna velem, 
ki ellenem 1 ! 

Nyílegyenes pályán gurultak ; a mozdonyvezető ráadta a gőzt: 
késéssel indult, be akart hozni belőle valamit. Napsütötte tarl6k mellett 
robogtak 'el. A töltések füves oldalán súlyostőgyű áhnos tehenek legeltek. 
Magános őrházak futottak velük szemben, majd mikor az ablakkal egy
vonalba értek, egyetlen pillanatra megállta,k. A pályaőr futólag betisz
telgett,. aztán a kormos kis házak újból rohanni, repülni kezdtek vissza
felé, mmtegy beburkol6zva az alacsonyan úszó füstbe. 

András lehányta szemét. Arcát széna- és füstszagú léghuzam fürdette. 
Halkan beszélt, hangja majdnem teljesen elveszett a kerekek csattogá
sában. 

- Mikor a patika elől elindultunk, megfogtam a kezed, emlékezel 1 
- Emlékszem. 
- Akkor az volt az érzésein, hogy most elutazunk : mi ketten ... 

csak rni ketten ! Ami eddig volt, az csak volt . . . minden kellemetlen 
emlék ottmarad a völgyben és mi vonatra ülilnk és csak a szépséget hozzuk 
magunkkal, itt a szívünkben ... - hányt szempillái mögött valamit 
látott : Ő úgy vélte, kedvenc áhnait, melyekkel életét szépítette és az 
események kiszámíthatatlan görbéjét a maga kedvére hajlítgatta,. De 
Anna nyugtalanul hallgatta, mint a megejtett, ki a jóslatokban hisz. -· 
1\..z volt az érzésem, hogy örökre eltávozunk onnan . . . Soha többé nem 
látom a völgyet a várossal és benne a házat, hol a boltívek alatt olyan 
Ég-ly: A boldog pn.!dkus 10 



sokat szenvedtél. Ez az érzés egyre erősödött b~nnenl; most i? itt ~la szí~ 
vemen : most olyan helyre utazunk, ahol senki sem 1Smer t~ged „es ahol 
nincs előítélet . . . úgy érze1n, ezt az utat az Isten adta bokezun ... 

- Látod még, Bandi ... a várost és a házat is ... - mondta Anna 
és közelebb simu,lt Andráshoz. - Akarom, hogy lásd ! 

- Látom még, persze, hogy látom. De azért ;hnondtam neke~ ~z 
érzéseimet ... Lehet, hogy álmok, de szépek. A vasarnapeste folytatod1k 
bennem. Most ébredtem fel és örülök, mert mellettem vagy, hogy csak 
te vagy mellettem. Hajtsd le a fejed. . . úgy, most érzem az orgona· 
virágok szagát is . , , Még nem mondtam neked : az orgona a .kedvenc 
virágom. Egyszerű és inégis színpomI?ás virá7. I,génytelen !~l~s1 keT~e~
ben virít tudod olyan házak udvaran, hova sz1vesen elbu3nek a vilag 
elől és te~etők kerítésein nyilik. Az illatában van valall'.i a bánat édes 
szomorúsácrából. Ha belehelem és lehúnyom a szemem, nincs is kedvem 
már újból fölnyitni ... olyan ring;ató az illata, mint egy ~z.ép, mélyhangú 
altatódal. Úgy örülök, hogy te 1s szereted az orgonavuagot. . . 

Beültek a fülkébe. A szembeni ülésen kövér pap a brev1ármmát 
olvasta. A betűk összefolytak előtte. • • , • , 

- Esteledik, - mondta, mmtha Istenhez szolna elnezest keron, 
mert már abbahagyja az elmélyülést. 

Sűrű erdőn roboatak át. Riadt őz futott a múló délután nyomában, 
de a fák terebélyes lombjai közül már e}őbújtak a .. '.ompos árnyal~. A 
koránfekvő erdő szendergett. A esattogo vonat , folebreszt~tt,e. Mergé
ben hűvös szelet fújt be a. leeresztett ablakon. ~ s;neket orszag';lt szal~gJa 
keresztezte· a sorompó előtt nagy, fekete auto varakozott sora;a. Lam
pásai már égtek és a tűhegyes sugarak egy másodperc töredékéig beszúr-
tak az ablakon. . . 

Anna hátradőlt az ülésen, arca András hajához ért. Kmézett ":z abla-
kon. A felhőtlen ég mélykék párnájá~ már .ébredeztek, a szor~os ?silbgok. 
Láthatatlan karjukkal nagyot nynitoztak es hlmyorgo szemukbol ". nap
pali áhnot dörzsölték. A vonat rohant, n;intha, meneklUne valami eló,1. 
Anna szerette a robogó vonatok hangulatat. Melyen besrrppedm az ules 
Jáo·y ölébe, átadni magát a ringó gyorsaságnak. Mozdulatlan szemmel 
né~ni a fogyni llem %akaró táviróp?znák, dró~raf~nt sorát, a. tűnő ~r~?ke~, 
a magányos jelzőkarokat, figyelm ~. valtozo taJ halk ka'.e1doszkopiat es 
közben kis, céltalan gondolatokkal ptszam a lelke feneken . ott messze, 
a domb· 11Jatt, egy ablakban lámpa ég. . . petr6'.eumlámpa. Pa~asztok 
lakhatják. Az ember fáradtan lehevert, ,talán pipa~. _Az ass.zoriy ~1ztos.":n 
dagaszt mert hajnalban sütés lesz. Eros keze gyurp, gyomoszoh a JO
szagú tfsztát. ~éba m~g~ll a 1nu~kábai;; fáj~,. ,úi éle:től nehéz de~ekát 
kihúzza és az U]Jahegyerol egy es1petny1t a sza3aba kostol. Reggelre el
készül a kenyér estére talán a gyerek is világrajön és délben meleg lángost 
esznek bőven 'nyakonöntve zsíros tejföllel. . . Hídon gurultak át. ~ 
pillérek megremegtek a vonat súlya alatt és a tartóívek hallrnn dalolni 
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kezdtek. A vasláucok dala szívébe hullt és ott tovább zengett a végtelen 
sínekről, melyen át sorsok gurulnak a végzet felé és nem ritkán maga a 
történelem. Szájában a meleg lángos zsíros ízét érezte és ha tehette 
szíve~en, kilépett, vo1?a, a vonatból. Megindulna a lámpafé~y felé, aztán: 
ha elerne azt a ta vol1 hazat, bezörgetne az ablakon. »Ki az 1 ... <1 kérdezné 
a petróleu~szagú csönd mög~l az ~s~zon~. »Én.:.« v~laszo]ná a világ 
legegyszerubb, de egyben legjelentosegtel3esehb valaszat. »En ! ... « A 
menyecske tésztás kezével helyetmutatna az időrágta széken, melyen már 
rengetegen megpihentek. »Segíteni jöttem, ha 11karod ! ... « folytatná 
később. Aztán, ha holnap, vagy talán még ma éjszaka eljönne az asszony 
nehéz órája, segítene neki a kezével és a szívével is. Másnap megíőzne 
és délután kimosná a véres lepedőt. »Ki vagy te, mégis~ , .. <i kérdezné 
a párnák közül azzal a hálás mosollyal, mellyel csak a nehány6rás anyák 
és a költők képesek megköszönni a nemvárt jótéteményt. »Ki vagy te ... 
te jó asszony! ... « Megsímogatná fáradt homlokát és ezt felelné: »Nem 
vagyok én jó, csak önző, mert én tudom : jót tenni j6 ! . . . és én a j6-
tettel a kielégülést keresem, vagy ahogyan ti nevezitek : a boldogságot ... 
A nevem is megmondom neked, bár tudom, rosszul teszem, mert a nevem 
s~~morú. és a régiek sze~int, ~a a szomo~úság szívedbe csöppen, megkese
flol a tejed ... Engem ugy h1vnak ... ugy neveznek, hogy Seholsejó !. .. « 

A rohanás narkotizálta. Ha átadta maffÍ,t a rohanás mámorának 
gondolatai elködösödtek, képzelőereje szárnyrakapta és a mesék világáb~. 
emelte. Végeredményben tehát, ő is áhnodott, de míg András állandóan 
az álmok világában bolyongott, ő csak hosszú, vonaton megtett utakon 
-;-- mikor már_ az este lágy kezével kioltotta a nappal fényeit - lépett 
at egy-egy pillanatra, mmtegy üdülésre, a mesék ködébe. Andrásnál 
hazulról hozott, anyai ágról örökölt, alkati tünet volt az álmodás kész
sége: a inenekülés rókaútja a közö1nbös élet elől. Nála a rohanás szelíd 
szédülete ébresztette meg és hozta tudatába a tudatalatti képeket. Ezt 
a képeskönyvet ölébevette és úgy böngészett benne, mint más a magával
h~zott úti~egényben .• Ez a képesköny': is, mint .a világ összes töbpi képes
konyve, ket sorozatba! állott: az elso az »Eltavolodás« képeit orizte ... 
Ha útrakelt, hogy bizouyta.lan ideig távol legyen a boltíves háztól fel
szabadult, mint akit fogdából engedtek el és a lelke megkönnyebbült 'mint 
'.' magaslati nxomást nemtürő tüdeje, ha az alpesi kötélpálya kosa;a lej
jebb ereszkedik vele. Ilyenkor, mmt a börtönből szabadult, fütyülni kez
dett, szemügyrcvette a tájat, belehelte az idegen erdők és ismeretlen rétek 
kesernyés szénaszagát. Szívében, az egyébként egészséges izmok rostjá
ban szunnyadó és most megébredt életöröm, kis szahnaláugdalokat dúdolt. 
Lelki képének legerősebb színe - a másokon való segítés vágya - égni 
kezdett : kapáló asszonyok sorába állt be képzeletben és tábli{kat kapált 
végig gondolatban a legfáradtabb helyett. Rőzsekötegek alatt roskadozó 
gyermekek válláról vette le a rájuk nem illő terhet. Nyomorúságos viskó
jukig vitte a hátán és utána eltűnt a fák alatt, köszönésre sem várva, 

10* 
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mint a mesék tündére , , , Az eltávolodás láza fűtötte és szelíd örömtüzet 
gyujtott képzeletének kályhája alá, Mert a szó szoros értehnében véve 
sehol sem volt otthon, és így sohasem vágyott sehová vissza, Legotthono
sabban talán az utakon érezte magát : a hideg siuel(en robogó vonatban, 
az áhnosítón ringó hálókocsi-bölcső felel8tlen csöndjében, a kis olvasó
lámpa hűvös fénye alatt, a vakítón tiszta párnán. Ha »elfelé« utazott, 
nemtörődömül hevert a keskeny ágyon és míg a közelgő álomra lesett, 
azokra gondolt, kik már itt, ebben a békés kis lyukban töltötték el előtte 
ismeretlen életüknek néhány óráját, Boldog futárokra gondoit, kikről 
angol ponyvákban olvasott és akiknek minden sikerüL Megszeppent, de 
azért örömre váró egynapos nászutas asszonyok szívedobogásának ritmu~ 
sát vélte kihallani a kerekek tompa esattogásából, kik itt, ezen az ágyon 
álmodták át magukat a beteljesülésbe és a tenger mellé, , , Ha az idő 
lejárt és útrakelt hazafelé, a képeskönyv-albumot megfordította, Az 
»Eltávolodás« képei tiszták voltak, szépek és hepiendesek A »Visszafelé« 
meséit sötét színekkel festette : a kis falvakból a temetőkertet pillantotta 
meg először; kóbor, sovány kutyák után nézett és a szívében hontalan
ságuk fájdahna sajgott, Ha a szerelvény meg-megállt, örült a várakozás
nak és a műszaki késés vigasztalta : annál későbben ér a boltíves házba ! 
A boltíves ház felé általában, még a sétáiról is lassú, időhúzó léptekkel 
ment, mint aki - tudat alatt - időt akar nyerni. Kivételt képezett az 
az eset, ha Annus vagy Sándor beteg volt, Egyszóval, mikor tudta, hogy 

szükség van i:eá. 
Telt fülkéjükbe, két állomás között, még egy utas szállt be : az este, 

A folyosóról jött, settenkedve, mint akinek rossz a lellüismerete és a kalauzt 
vagy valaki mást kerl\lget, Előbb az egyik lábával lépett be óvatosan, 
majd a fé\ighúzott ajtó résén át, bedugta a fejét, Szétnézett : pillantásá
nak hangulatában az arcok barna homályba merültek Később, mikor 
rájött, hogy senkinek sincs személye ellen kifogása - vagy mert tudta, 
hogy nem tehetnek ellene semmit - behúzódott az egyik sarokba, A 
fülkében minden hang elcsöndesült, az új útitárs szerény, de mégis maga
biztos arcát lesték Elmos6dó vonásai a szűk fülke lakóit régi estékre 
emlékeztették, Már mindenki találkozott vele valahol, boldogabb idők
ben, mikor még fénnyel lehetett ünnepelni a jöttét, Bő zsákjában csókot 
hordott azelőtt, életörömet és mélyöblű korsókban bort és a borban nótát, 
áhnot, s ha valaki megkívánta, feledést, Most, egy idő óta, elromlott a 
kedve ; morcossá vált, sze1ne nem állta a fényt és gonosz tréfákon törte 
fejét, Pedig az emberiség kedvében járt : ha megérkezett, nem gyujtot
tak világot, ahol ez a művelet mégis elkerülhetetlenné vált, pléhsipkát 
húztak a lámpákra, A lakások és egyéb emberjárta helyiségek ablakát 
fekete papírral vonták be előzékenyen, nehogy fölingereljék érzékeny 
idegzetét, Mindez mit sem használt : ha rájött hisztériájának órája és 
fekete szíve megtelt az emberiség irányában érzett - gyakran indokolt 
- undorral, köpött egyet és tébolyának lázában megnyitotta zsákját. 
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Ilyenkor nagy zene-bona támadt fén ek v'll t , 
a temetők néma létszáma no"tt ;s Y, " lfan ak, hazak dőltek romba . e az orom ogyott ' 

A szembem ülésen a pap megszólalt a ' élők jóságával azért védelmébe vette : nagy csendben és az Istenben 

, - Szermtem, ha egyáltalán íoy mondhatom , 
Jobbak, , , Az ember könnyebben "me k"l , az esti bombázások 

A 
„ 't" D,e U, 

z UJ u 1tars most jókedvében lt 
nyúlt az ülésen és hangulata mi~t f:~eten;i:telr em,bersz~;etetteL Végig
szétömlött a fülkében, , e e e egy1tett Jmllatú parfóm, 

- A sógorom, szegény, ha élne mert meO'h lt „ 
bombázásnál, biztosan másként vél~kednék 0 

.. at m~q az első éjszakai 
azért nem mondom _ szo' l lt „ ' min a fot1sztelendő úr de 

· · · · a meg a pap ' - Mifelénk más az eset _ fűzt · asz,emes a pap mellett, 
megindult az általános beszélg~té e hozza a vadászkalapos és ezzel 

, Anna és András hallgattak, IIá~~adólt l „ , 

mmt a holtak, kiket ismeretlen hel r"l er ":z ulesen és húnyt szemmel, 
úsztak a rohanásban, A beszélgetőJ' d~r mes~~1 ,tengerek felé sodor az ár, 
sodorta őket egymáshoz, András me k uzs~ asanak szele egyre közelebb 
rnmt az ollót, ujjaiba ka esolta VáYJ eres e, a,~,,asszony kezét és ujjait, 
süketen hallgattak és ne'mpa' , uk, cs1p0Juk és combjuk összeért 

n - egy-egy sz líd 't' ' 
egyetlen meghitt mozdulatával - beszéit l eA szon a,ssal, v~gy térdük 
a„szerel;ény csattogva nyargalt, az abla:k eelőtt z ~~e sz~llt, ~z ,idő röpült, 
tuzes csilrnkat húzott, Anna kinézett k'l té: aborus szen izzó korma 
?~emével, a rég elhagyott magános h:z i~t~~sk. ej ~arna; eleventekintetű 
Jara bezorgetett az ablakon és mert h e;n e t, megegyszer és utol
állhatta, a várandós asszonynak, ki é~pe~~~~~~ot, rn~g ,a mesékben sem 

- Tévedtem 1 A l'd' u m keszult, ezt mondta, 
; . · · · · va o 1 nevem: »Itt_·' r , · 

maifoltos, magzatnyomú arcát ·- E ti h J1° , , , ,« - megsnnogatta I ·, · se eg, a a carod · »I ·, ! 
- gyJ0 ,, ,-súgtaAndrásafülébe , ' gy- l

0 
', ,« 

csomagolva a vallomásízű megálla 't, t , a vor;at es a beszélgetők zajába 
lehelt hajának lágy orgonaillatább! as es arcat féloldalt dűlve, mélyet 

Anna ujjainak meleo ollój <l' t , , , , 

d
A pá;t!ukra álló este szfutelen apa:=~~nte~::t11sel~~~őt Avádg~tt t;jjáb~, 
~ rnegrn nagyon komoly mozdulattal An , " e " n i~s hrzelgo, 

bore az érintésre beforr6sodott és hossz, na arca~f,~ dorzsolt~, borét, Anna 
mtett a holnapi anyának : u szempi amak sopruiével búcsút 

- Most elutazom, kedves, rendbe k 11 t , , , 
Az Isten legyen veled nehéz 6rÚb é , , e ennem fiúkam ügyét , , , 
hogy Bolzai segítsen , , , Én is beles::vö~ Ima;fkoz~ egy Miat~ánkot azért, 
és nevezd, ha lehet Bandinak K' , az ,en imamba a te had nevét , , , 
h~ András napján~ babonás lány~~an~;" r;ieg,,lmhogy ,~agy legye71, erős és 
rola álmodjanak! vo egeny-o ot ontenek, mmd, m'hd 

András, orrában az asszony k„l .. „ k . 
fővárosi orgonákra emlékezett H ?t '.''Jen.e, tbrnzta szagával, a bágyadt 

. , a u Ja maJUS an, estefelé az Eszterházy-
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utca halk palotái előtt vitt el, a Múzeum-kert rácsai mögül úgy kandikáltak 
ki az orgonabokrok, mint a keleti háremek elhanyagolt, boldogtalan asz
szonyai és illatuk úgy szállt utána, mint a névtelen vágy. 

- Elviszlek a Múzeumba ! - mondta. - Ismerem minden szek-
rényét, minden tárgyát . .. ismerem kertjének minden kövét. 

- Olyan sokat jártál oda 1 
- Sokat . . . Iskola helyett. 
- L6gtál a tanítás elöl 1 
- Néhányszor ... Te is·! 
- Én soha. Én szerettem az iskolát ... De másodikban, én csak 

polgárit végeztem, kimaradtam. Magántanul6 lettem. 
- Mégis ... te sokat tudsz. Mindenről ... Megfigyeltem. 
- J6 a memóriám. Ha valamit hallok, vagy olvasok, nem felejtem el 

és sokat olvastam. Főként utazást, történelmi munkákat és népies tudo
mányt. A nagybátyám, kinél apám halála után laktunk, egész könyv
tárt tartott az ilyesmiből. Irodalmat már csak asszonykoTOmban kezd-
tem el. 

- Kit olvastál legszívesebben? 
- Kinevetsz ! 
- Mondd meg. 
- Grimmet ... Andersent ... Hauffot. Még ma is. Titokban ! 
- Egyszer volt, hol nem volt ... 
- Mondtam, hogy kinevetsz . . . - mintegy magyarázatképpen 

hozzátette még : - Azért talán, mert nincs fantáziám. 
- Nem azért: mert a mesékben a jó megkapja a jutahnát, a gonoszt 

elviszi az ördög és a boldogtalan megleli a boldogságot. Te jó voltál : nem 
volt érte jutalom ! Téged bántottak : a te gonoszaidat nem érte el a bün
tetés és „. 

- És? .•. - fordult feléje. - És! ... - kérdezte mégegyszer 
várakozón. 

- És te soha, soha nem voltál boldog, pedig te ... te szomjazod a 
boldogságot. Ezért ! 

- Lehet. 
- De most ... most ugye, boldog leszel! 
A mozdony sípolt, a vonat méltóságteljesen begurult az állomás elé 

és súlyosan megállt. Anna nem válaszolt, András kinézett az ablakon és 
hangosan olvasta az állomás nevét. 

- Tíz perc a hivatalos várakozás, de mint hallom, két vonatot kell 
bevárnunk - hallotta Anna a perronról a kalauz hangját. 

- Kimennék a folyos6ra, Bandi - mondta. 
Az egyik üres ablakhoz állt. 
Az állomásépület világító 6ra-szemével lomhán és közönyösen bámult 

ruaga elé, n1int egy kivénhedt, lusta, egyszemű kutya. :Fogatlan szájából, 
a tárt ajtajú sötét váróteremből, gyereksírás édes zenéje csenget'o. Anna 
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egyik lábát föltámasztotta a fűtőtest rácsára és két könyökre dőlve figyelt. 
E?ben a p;llana:bail, m1~t~a még két s~eme nőtt ".olna hirtelen : az egyik 
panal az a.llomas kornyeket leste, a mas1kkal, a lathatatlannal a lelkébe 
nézett. Tenyerét a blúza selymén a mellére tette és mint a kíváncsi orvos 
szívverését számlálta. ' 

. T!zen-jóegynéhány évvel ;zelőt: éjfé!táit állt be ide, talán éppen erre 
a s1nl?arra, vele a vonat. }>Tartozkodas11do egy perc!« hallotta a Tégi kalauz 
hangját és még most, évek messzeségéből is pontosan emlékezett a lágy 
tót h.aug.súlyra. B.okájában é'.·ezte ~ magas v~gói;tlépcsőről történt leugrás 
lenduletet es karizrna1ban vrnszaremlett alvo kislányl1 és a magacipelte 
bőrönd súlya. Ott ült .. , ott, a váróterem előtt, mikor a vonat a menet
rend és kicsit talán a sors parancsa szerint is kigurult az éj szakába. A vörös 
lámpákra e19-lékezett még a tovatünó szerelvény végén, míg a szél el nem 
kapta lebego gyászfátylát, arcába borította, mint a szemfedőt, vagy mint 
a feledés regékbeh ködét és ő ott maradt az őszi éjszakában, karján ébredő 
gy~rm~kével, szívében a közöny csírájával és ajkán a dallal, mellyel kicsi
nyet vigasztalta és melyet egy mámoros hangból csent el Annus és a saját 
lellrn elaltatására. 
, »Eg! perc! .. ;« Igérte a kalauz ~s mi lett a percb811 Napok, hetek, 
e:e~, szurke, esemen1telen sora : néhany a testét ért, de a lelkébe sajgó, 
kivedhetetlen rnegalazás, melyeknek gyötrehnében már-már úgy érezte 
elvesztette emberi címét és méltóságát - mert nem hitt a hús örömébe~ 
és jogában ! - és úgy vélte, élvezeti cikké egyszerűsödött Sándor talán 
ős~inte! de a ~~á~á,ra mégis undorító karjában: .. ; Néhány ezer reggeli, 
~mket o maga ontott egybe. Ételek, melyeket mas eppen úgy, vagy talán 
Jobban elkészített volna. Néhány józan tanács és hűvösen kiszámított 
lépés, _melyekkel családja szekerét húzta át a nehéznek látszó terepen. 
Semmi több ! Csupa negatívum : az én, mint biztos horog - melyhez 
egyetlen személyes emléket köthetne - elmosódott, fölszívódott a ház
tartás gondjai közé; elmorzsolódott Annus és férje őrlő malomkövei 
között. Gyermeke részéről éppen úgy nem kapott kárpótlást amint Sán
dortól ne1n is kívánta. Csak adta az erejét: főzésbe, harisny~stoppolásba, 
nevetségcs.en 

0

egyiigyú dolgokba és csak önmagából táplálkozott és a végén 
a lelke Jnsw,radt, vagy betokosodott, mmt a szárazság sujtotta vidék 
kútja. És most, mikor már gondolatban beült az örcgclég kenetlen kerekű 
rozoga, de mégis biztosan guruló kordélyába, vihar támadta meg és lelk~ 
szikkadt rétjét dús, meleg eső áztatja : szívének kiapadt kútja csnbog 
csobog. l\'!ár-már fuldoklik a bő és ismeretlen, fájó és mégis kívánatos per'. 
zselő és mégis símogató fürdőben . . . Kalauz ! . . . Hol vagy 1 .. '. Mit 
ígértél 1 .. , - sírt fel egy néma hang a torkában. - Egy percről volt szó ! 
Meg akarnk öregedni ... Én csak fáztam ... Most már félek ... Vissza 
akarok ülni a kordélyba, én döe-ögni akarok a béke, a csönd, az öregség 
felé ... Ez a vonat robog! ... Szédülök bele ... Istenem, talán csak nern 
akarsz megverni a bűn hétágú korbáesá val 1 ... Hol a fátylam, az én gyász-



fátylam 1 Bekötöm vele a szívem. Hol a fátylam ... Ha eddig nem voltam 
én, most már né is legyek ... 

- Te ! . . . - hallotta valahonnan a kavargó gondolatok mögül 
András ~zgatott hangját. 

- En? ... - kérdezte riadtan, mintha egy megtervezett, de el nem 
követett bűnért vonnák felelősségre. 

- Nézd, sebesültvonat ! - mondta András és hangjában a döbbe
net tátottszemű baglya ült. 

Most már lí is látta : hosszú szerelvény gnrult melléjük és egy pilla
natra megállt a szomszéd sínen. A vagonok oldalán és tetején az együtt
érzés és emberiesség jele : a vöröskereszt. Az ablakban, a gyönge fényben, 
sápadt arcok jelentek meg és a béke szerelvényét nézték kíváncsian. Sze
mük mélyén különös tűz égett ; talán emlékek borzalma, talán a láz 
gyujtotta meg. Az egymásfölé aggatott ágyakban, kötések között, a súlyos 
betegek feküdtek; a síuek világa étherszaggal és szánalommal telt meg. 

- Németek ... - mondta András. - Nézd, ráírták krétával a-kocsi 
oldalára - böngészve olvasta az elmosódott mondatot. - Wir fah ... 
ren zur Mut ... ti ... 

- Ezek már nem németek, ezek már csak emberek ... Beteg emberek. 
Gyerekek inkább. Nézd, milyen fiatal az ott ... Meg ott az ágyban, az a 
másik ... Az anyjukhoz kívánkoznak. Aki az anyjához kívánkozik, az 
már csak gyerek, Bandi. 

A sebesült-vonat néhány perc mulva megindult nyugati irányba. 
Anna utána nézett: a vörös lámpák ismerősen pislogtak vissza rá. 

- Itt a másik - jelentette egy vasutas az ablak előtt. - Ide jár be 
a harmadikra. Helyet ! - kiabálta. 

A mozdony lassított, de nem állt meg. Hosszú kocsisort húzott maga
után. Magyar katonavonat volt. A tehervagonok széttolt ajtajában lmto
nák ültek, lábukat belelógatták az időbe. Messziről jöhettek. A kocsidíszek : 
a virágok és a zöld gallyak már kókadtan lefelé hervadtak a vagonok olda
lán. Az egyik csoport énekelt: »édesanyám is volt nékem ... « A szerel
vény, mint egy imbolygó árnyék, áthúzott az állomáson; a nóta bele
veszett a kerekek csa.ttogásába. Az utolsó vagonra szerelt légvédelmiágyú 
az égre meredt, mint felkiáltójel egy ki nem mondott mondat végén. 

Igy kezdődik - gondolta Anna és nehéz sóhajt nyelt vissza szívére. 
-- Virágok, pattogó indulók, katonazene. Asszonysírás, jelszavak, búcsú-· 
kiáltások foszlánya. »Visszajövök, édesanyám!<( Aztán a mozdony sípol~ 
a kocsisor megindul és a párszáz lélek utazik, gurul, mígnen1 megérkezik 
oda, hol olyan dolgot kell művelniök, mihez a léleknek már semmi köze. 
A jelszavak ruhát váltanak ; pattogó parancsokká alakulnak. A hősködő 
hangulat belső bizonytalansággá egyszerűsödik. A Jánosok, Istvánok~ 
Pálok, kik tegnap még arattak, számoltak, fúrtak, eddigi és fontosnak 
tudott életüket mellékesen, mint egy emléklapot, szívükbe gyűrik, kilépnek 
a tegnap bizonyosságáb61 és elfoglalják helyüket a rno, bizonytalan ködében. 
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A köd száll, terjeng, lassan beborít mindent. A dolgok : mint család, 
múló idő, gyalupad, lzaszáló, íróasztal, értelmetlen semmiséggé válnak. 
Egyetlen biztos valan1i van már csak : fegyverük tusája, melyre egy tűnő 
pillanatig rá lehet borulni és mintegy félálomban, belé lehet súgni a fojtott 
kérdést : miért 1 ... Aztán megkezdődik a bál, melynek megrendezéséhez 
atömegekneksemmiközük,demárnem is érdekli őket, mert a köd n1egüli 
a lelket, eltompítja az értelmet és a sok, finom kis remegő emberi érzés 
egyetlen mondattá sűrűsödik : Uram, ments meg ! ... A tulsó oldalon 
ugyanígy megy a dolgok sora. A fohász onnan is fölröppen a kiszámítha
tatlan magasságok felé és a dolgok Teremtője zavartan ül trónján, mert 0, 
aki mindent tud és minden nyelven ér~, most mégis tanácstalan : melyiket 
hallgassa meg1 Kinek segítsen 1 ... Es úgy végződik ! - nézett a gyér 
fényben csillogó sínre, melynek útján a sebesültvonat az imént eltűnt. -
Ha Bolzai tábornok elvből, vagy vaskalaposságból nem segít, akkor lehet, 
hogy Bandi is ... Egy hét vagy egy hónap mulva ugyanígy, magával 
tehetetlenül, egy ilyen étherfelhőkbe burkolt kocsiban teszi meg lázasan 
és elhagyottan a visszaútat1 ... 

Egy este - mert a sebesültvonatok este közlekednek - belopják egy 
idegen város kórházzá alakított iskolájába. Aztán magárahagyják sebével. 
0, odalent a völgybeépl\lt városban, semmit sem tud majd a dologról ... 
Bandinak nem szabad ! 0 tele van szépséggel és, ebben a mai világban, a 
szépség ritka ... Talán messze, túl a négy idegennyelvű folyón, egy hirte
len tákolt barakban, vagy egy eldugott betonállásban, már kiosztották 
azt a golyót, melyet Bandi szívének szánt a végzet 1 ... Bandi szívét nem 
szabad ! Az ő szíve tele jósággal és a jóság úgy kell most ennek a meggyö
tört világnak, mint a kenyér. 

- Ugye Bandi nern1 ... - sóhajtotta hangosan és a mondat 
észrevétlenül csúszott ki a száján, mint a pénzdarab a lyukas zsebből. 

- Mit kérdeztél, Anna 1 
-- Ugye, Bandi ... nem lesz ma eső! - állította talpra a rokkant 

mondatot. 
- Szó se lehet róla. Nézd, milyen élesek a csillagok. 
A síuek újból kiürültek, csak egy sérült teherkocsi ácsorgott céltalanul 

a rakodó előtt. Az ellenzős lámpák lefokozott fényében lepkék fürödtek. 
Valahonnan csengetés hallatszott, a mozdony tl\relmetlenlll gőzt eresztett, 
a kerekek éles hanggal megfutottak a sínen, aztán lassan n1egindultak. 

A nyári este fülledt melege, mintha meggondolta volna rnagát, ki~ 
lépett az ablakon, nem kelt útra velük. A légvonat friss levegőt és kormot 
hordott a folyosón végig. A kocsisor már a külső váltókon csattogott. Itt 
valahol egy petróleumlá1npa állt - en1léke)';ett Anna. Összevon~ szemn1el 
nézett kifelé az estébe, de nern látott semmit. A hold még nem Jött föl és 
az állomás fénye elmaradt mögöttük. 

- Üljünk vissza, Bandi. . 
Újból teljes sebességgel rohantak. A fülkében a sötétség szuupja meg-
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sűrűsödött. A táj fekete pacái mögött erdők, hegyek és légvédehni sötét
ségbe kényszerített falvak húzódtak meg. A távír6dr6tok zizegve daloltak, 
a vadászka.lapos úr a sarokban a mult háború emlékeiről mesélt, a pap 
elaludt, mélyen sz.uszogott és néha horkolt i~. . , , , , , 

Anna újból a régi útra gondolt, mikor meg MarJay kiserte es o ugy 
hitte, új életbe érkezik vele. 

Old;,1án ott érezte Andrást : karjával karja alá bújt ... Önkéntelenül 
Marjay ölelésére emlékezett vissza: Pál átf~9ta a vállát. Valaho".nan a 
magasból hajolt le hozzá és úgy csókolt a hapba ,és ar?ába a homalyos;:a 
szűrt fényben, mintha egy gyün;ölcsfa-; csak a~ o részere termet'.-. ,gyu
mölcseit tépné le ajkával. Magahozszont?tta, buto~bavette. KarJa sulyo
san nehezedett vállára, úgy érezte : fogsagban tartJa é~, ~o~y ezen az. ole
lésen át, mintegy a karja függvényévé vált é~, hogy a csokJ~ival valarm~.
aminek fogahnát nem volt képes önmaga elott megnevezm - elvesz tole. 
Ajkának minden egyes érintése után egyre kiszolgáltatottabbnak és egyre 
szegényebbnek érezte, magát., . „ . . , , • •· 

András ölelése egeszen mas. Nem is oleh, mkabb hozzásnnul .. a karJa 
alá bújik karjával. Nem veszi birtokba, sőt - az az érzése - mmtha kar
jába ölelő karjával az ő karja szerves részévé kívánna válni. A sötétség 
védehne alatt a feje úgy pihen vállán, mintha hozzá tartoznék. Kezére, 
nyakára és az arcára rövidebb, hosszabb cs6kokat lehel, mmtegy kegyelet
tel; az ajándékozás kis, ünnepélyes mozdulatáva_l aggatja c~ókjait bőrére, 
mint fenyőfára a karácsonyfadíszt. E cs6kokr61 biztosan tudJa, hogy adott 
cs6kok : ezektől gazdagabbnak érzi magát! . . . . 

- Egy csepp a poharamban! - idézte lelkében.András s~avait és a 
fejét nyakába vonta. - Nem engedlek el! Edd.ig, amit keresztul akartam 
vinni, még mind!g sikerült.Nem engedlek el : visszahozlak magammal ... 
és egy kicsit magamnak. Hiszen· az enyém vagy : egy csepp vagy a poha
ramban ! - arcát András felé fordította és félig nyílt ajkával me.gkereste 
a száját. 

A láthatatlan katicabogárkák útrakeltek, szívverése a kerekek kat
togásába veszett és úgy érezte, hogy az este1 az utazás és az élete értelem
mel telt meg. Alvó erők ébredtek meg a húsában, nagyot nyujtóztak, aztán 
csatasorba álltak : ebben a pillanatban pontosan tudta, hogy kapott vala.
mit és, hogy ezt a valamit meg kell védenie. 

A vonat siklott, kígyózott az este sűrű csöndjében. Az elágazó állom~s 
pléhsipkás lámpáivoJ elmaradt mögöttük és Anna most úgy emlékezett ra, 
mintba a valóságban sohasem járt volna ott, mintha talán csak olvasott 
volna róla. Az a régi őszi éjszaka is távolivá és emlékszerűvé foszlott a 
lelkében : úgy látta alig húszéves önmagát, ölében alvó gyermekév.el, 
odakint a széljárta perronon, mintha va~alntől csak hallotta volna saját 
történetét. Az a fiatal gyerekasszony, aki o volt valaha és akit a sorsa azon 
az éjszakán kiemelt, a képzelt boldogsá~ vonatából, mereven és k!hűlt~n 
érkezett meg a boltivek alá, mmt egy sapadt az alloma-
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son, egy különleges és láthatatlan szerkezet kikapcsolt benne valamit : 
eltépett egy ideget a testében és megfojtott egy érzést a lelkében, mel7 
tulajdonképpen nemének hováfartozását volt hivatva meghatározm. 
A szobrok hűvös, céltalan életét élte hosszú éveken át, közönyösen forogva 
a múló napok és évek forgókorongján. De - az örökforgás törvényszerű
sége szerint - most újból ideért. A láthatatlan szerkezet - mint az 
ódon templomok tornyába épített harangjáték ismétlőzára a billentyűt 
kioldja - kioldotta lelkében az érzések zárát : a Csipkerózsika-álon;mek 
vége ; fölébredt és utazik .. , Hová 1 ... E l?ercben úgy érezte, vissza 
a multba, elveszett fiatalsága után, Eddig lezárt doboz volt, a saját 
szemében is, ismeretlen tartalommal. Feszegették, erőltették fedelét, de 
a zár - egyéniségének titkos pecsétje - az erőszaknak nem engedett. 
És most ez a forró, de tiszta száj, fölnyitotta csókjával. A doboz fedele 
föltárult. Kíváncsian és megilletődötten pillantott bele : a szíve volt 
benne! Ez a szív pirosabb volt, mint másoké, dobbanóbb és érzékenyebb, 
mint az asszonyoké, kikkel eddigi útján találkozott és kik a panasz 
hangjával és a vigaszkeresés együgyű, asszonyos gyónásaiban kitakaróztak 
előtte. Benyúlt a keble alá és kiemelte onnan azt a valamit, mit mind
máig szívnek hitt önmagában. Kidobta az ablakon és helyébe ezt az 
újat, ezt a valódit helyezte el. 

- Hogy dobog a szíved ! - hallotta a kerekek kattogásán túlról 
András súgó hangját. 

Megsírnogatta; ujjai a hajába kapaszkodtak ; a légoltalmi rendel
kezések jótékony sötétségében melléhez vonta. Magához szorította, bogy 
már fájt, de azért nem oldotta fel izmait : hadd fájjon ! - gondolta és 
egyre keményebben szorította arcát és piros száját a melléhez, mintha a 
húsába kívánná ölelni, hogy fölivédjék benne : egyetlen érzés legyen 
az érzéseiben. 

Örült a szívének, mintba ajándékot kapott volna és mint a jó gyer
n1ekek, vagy mint a nagyon hálás természetlí.ek, megmámorosodott az 
ajándéktól : minden másr61 megfeledkezett most, csak a szívére gondolt. 
A boltíves ház, Sándor és az egész eddigi - most úgy érezte - magára
erőltetett élete, elmaradt mögötte. A vonat robog, egyre távolabb röpíti 
pókhálós fekhelyét.ól bol Csipkerózsika áhnát aludta. A vonat robog és 
talán már nem is gőz, de az ő erős, új szíve röpíti előre a szerelvényt a.z 
elveszettnek hitt fiatalság és a késői beteljesülés felé ... Egyedül van ! ... 
A lelkét odaadhatja Andrásnak, mert hiszen a boltíves házban senki sem 
tartott rá igényt ... A szívét is odaadja, mert hiszen a szíve csak a sajátja.! 

Megkereste szájával a fülét és halkan, forró leheletbe göngyölt seJ
telern-hangon súgta : 

- Most már tudom ... biztosan tudom : nagyon szeretlek ! Valamit 
adtál nekem ... amiről nem hittem, hogy létezik ... Megmutattál egy 
utat . , , félálomban rá ... talán ott nálam, a sötét szobában és 



lcapni . .. de én bezárkóztam ... Te nekem valamit , .. és én meg-
őrzöm, mert most már ez az ajándék lesz az életem ! 

18. 

A Keleti pályaudvarra futottak be, nagy késéssel. A kijáratnál jegyet és 
iratokat követeltek az utasoktól. A lánckorlát mögött nagy volt a tülekedés. 

- Van igal'olványod ! - kérdezte András. 
- Van ... Tessék, odaadom neked. 
Azonban nem került rá sor. A rendőr futólag arcukba nézett; valami 

megnp1gtatót fedezhetett fel rajtuk 
- Köszönöm - mondta és utat engedett. 
Ők még nem tudták, hogy a rend szitákat állított fel a pályaudvarokon 

és a város különböző pontjain és hogy e rosták szűrőjén egyre többen 
akadtak fel, kiket aztán homályos folyosókra vagy rosszul világított kapu
alja;{ba gyüjtöttek és, ba már képzelt létszámuk betelt, megindultak velük 
csoportosan, zug utcák zug céljai felé. J\!Ii volt ezeknek a bűnük! Leg
többször nem több, mint hogy az apjuk szerette anyjukat és ebből az 
egyébként lírai okból kifolyólag, a világrajöttek. 

Taxiról szó sem lehetett. A néhány rendelkezésre állót a fürgék és a 
tolakodók kaparították meg. András nem tartozott sem a fürgék, sem a 
tolakodók közé. J\!Iegállt az egyetlen lámpával világított kijáró előtt s 
mintegy szégyenkezve, mint a gyerek, kit a társai kis ideálja előtt a futó
versenyben lepipáltak, zavartan mondta : 

- Úgy látorri, villamossal kell mennünk ... Nincs messze, néhány 
perc esupán. Légy kedves, maradj itt a bőröndök mellett, én addig tele
fonálok haza. 

Anna állv:a maradt a bőröndök mellett és összevont szemmel a meg
viselt várost nézte. A máskor ragyogó fényárban úszó tér sötét volt, mint 
egy aggastyán arca, kit már megfeketített az idő. Az aszfalt fülledt meleget 
sugárzott és Anna, amint átnézett a fák lombjain a széles és sötét Rákóczi-út 
irányába, mégis megborzongott. Úgy állt a lépcsőktetején, mintha egy nagy, 
hideg· teremben lenne, hol egyetlen, szomorú gyertya ég. A világítás
csökkentő fénysátra alatt emberek siettek, snrranva, mint Tiadt, ismeretlen 
veszélytől tartó állatok. A kanyarból tömött villamos kanyarodott elő. 
Nyögve és lomhán gurult a megállóhelyig. Alig állt meg, máris tovább 
szuszogott. Úgy bukdácsolt az enyhén hullámos sínen, mint egy kövér 
gyerek, ki a gunár elől menekül. Néhányan leléptek róla, de volt, aki 
föntrekedt. Hozzátartozója öklét rázta és ocsmányul káromkodott. Az 
aszfaltot piszok fedte és elszórt villamosjegyek hava. A valaha legendásan 
vidám és tiszta tél' mocskos volt és szo1norú. Annának az volt a benyomása, 
hogy ez a város, mióta utóljára látta, megszomorodott és elmoeskosodott. 
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királynője ! - sóhajtotta. Megöregedett és megszomorodotL 
Tekintetéből kialudt a fény, szíve alig-alig dobban. Beteg: i' nagy európai 
járV-ány : a háború, meg'fertőzte ... Talán el is viszi~ 

- Bandikám, csakhogy jössz már ! 
- J\!Ii történt 'I 
- Nézd ... milyen sötét ... milyen szomorú ... J\!Iit csináltak ebből 

a gyönyörű városból1 
- Nem segítesz vele, Anna. 
- Sajnos, ne~ tu~ok segíteni. , , , , „ , , . 
_ Siessünk, mar varnak ... - par lepessel kosobb meg hozzatette . 

- J\!Iilyen furcsa ember az én apám : majdne.m a nyakamba.borult a t~}e
fonban. »Jliiár vártalak!« - mondta. Azt hiszem, megnit. ivott. Ne fel], 
sohasem kellemetlen, ha iszik. Csak nem tudja abbahagym. . 

Lementek a megállóig. Andrásék lakása irányában már megritkult a 
forgalom. 

- A ház régi, de kényelmes és a pincéje mély. 
- A pincéje! 
- Na igen. Tudod, előfordulhat. 
- Értem. . . h' • 
Nem félt: hitt a végzetben, dc most mégis végigfutott a atan a 

hideg. Talán az ódon pince nyirk?s fala;ra gondolt'.„~aSy talán - t?dat 
alatt - n1egérezte, hogy most o n1aga is szcreplo1eve lett valam1nek, 
amiről eddig csak a rádióból és az ujságokból ,értesült. . , 

A mellékutcák sötétek·voltak, mrnt a gadorok. A sarkon, a feny
fompító alatt, két leány állt. Harisnyát nem vise.ltck, szoknyájuk térden 
felül ért és a hónuk alatt szokatlanul nagy ndikult szorongattak. Fiatal 
suhanc jött át a kereszteződésen. Az egyik lány útját állta. J<nna.m~redten 
figyelt. A legény cigarettát kotort elő, maid tüzet adott. A gombolyubbnek 
megveregette ott, ahol legkerekebb, aztá~ továbbállt. Anna elpirult. 

- Ezek1 ... - kérdezte, de nem fejezte be a mondatot. , 
- Igen - felelte Andri1s. - Ezek olyanok. Szegények - tette meg 

hozzá. · "'t 
J\!Iost a sötétből előkerült még egy lány. A kövértől elvette c1garettap . 

Szippantott és mondott valamit. Hangosat lrncag_tak rá. 
Anna .most még szomorúbbnak érezte a varost. 
- Pénzért 1 - kérdezte fojtottan. 
- Igen ... Ebből élnek. 
- És van, aki ... már úgy értem, a férfiak között 1 
- Sokan. 
- Részegen! ... - feszegette féligbúnyt szemmel és merev nyakkal, 

mintha illetlen képekkel teli albmnot lapozna félve, hogy valaki mita-

csiphcti. . , . . , , . 
- A férfiak legnagyobb resze ilyenkor mmd reszeg ... meg akkor is, 

ha kortyot sem ittak ... Ez a mienk ! 
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A villamos zökkent és megállt. Két becsípett férfi lépett le. Az egyik 
Anna arcába nézett. 

- Édes ... - mondta. - Édés szép baba ... - társa karonfogta. 
- Hagyd ! Palival van. 
Anna gyorsan fellépett. András semmit sem hallott. A két bőröndöt 

rendezte el a sarokban. 
- Maradjunk idekint - tanácsolta. 
A villamos sírva gurult a sötét utcába. 
- Régen nem sírtak így a kerekek - emlékezett Anna és Andráshoz 

símult. Visszanézett a távolodó térre. Undort érzett és finom, a félelemmel 
rokon kis borzongás futott végig a gerincén. 

A kocsi belsejében két tompított fényű lámpa égett. Pislogtak, mint 
szélben a mécses. 

- Milyen tetszik 1 -kérdezte a kalauznő. Hangja fáradt volt és mély. 
A jeggyel beállt a gyér fény alá. Összevont szemmel, a jegy apró 

számait böngészve, lyukasztott. Egyébként csinos arca piszkos volt. A 
verejték nyomot hagyott rajta, mint agyagos domboldalon, vihar után, 
az esőlé. A nehéz táska lehúzta vállát, egyenruhája ormótlan és vastag 
téli anyagból készült. 

András nem állta meg szó nélkül : 
- Borzalmasan meleg lehet ez a ruha. Nincs nyári zubbonyuk! 
- De van - felelte. - Itt, ni! - az ablakra ragasztott plakátra 

mutatott. 
Mindketten odanéztek: a plakáton csinos, fiatal _leány, j61 szabott 

nyári egyenruhában, mosolygósan tisztelgett. A kép kalauznőket ver
buvált. 

- Nálunk minden csak plakáton van meg. A pénz kell az igazgatók
nak - mondta és leült a sarokba. 

Az utca mély volt és sötét, mint a falusi sikátorok. Imitt-amott zseb
lámpák fénye villant, aztán a fény imbolyogva eltűnt, mint a Szent János
bogár, ha kioltotta tüzét. Amerre elgurultak, csönd volt. A házak, elsötétí
tett ablakszemekkel, komoran ácsorogtak a járdatöveken, mint vak óriások 
sora. A villamos rőt fénye kiömlött az ablakon és a piszkos aszfalton szét
folyt. 

- Megérkeztünk. 
Anna úgy lépett ki a sötétségbe, mintha az ürbe lépne. 
- Lámpám) sajnos, nincs, de itt mir minden követ ismerek. Karolj 

belém, 
Errefelé hűvösebb volt, mint a pályaudvar táján. Anna elvette az 

egyik bőröndöt. Andrásba karolt. 
- Látod, most te vezetsz. Most te vagy erős. 
Meleg kis szorítás volt a válasz. 
Szabálytalanul világított autó suhant el mellettük. Német sz6 foszlá

nyait és női kaca.jt hagyott maga mögött. 
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- Vajjon magyar nők voltak-el - kérdezte önmagát Anna és a 
rövidruhás lányokra gondolt a Keleti sarkán. 

Anna szeme lassan megszokta a sötétséget. Aszfaltba ágyazott rab fák 
alatt mentek. A sarkon kikanyarodt.ak. Itt már égett néhány lámpa. 

- Itthon vagyunk ... - állt meg András a sarokház előtt. - Nézd, 
az ott a liget ... - becsöngetett. - Most aztán várhatunk. Jani bácsi, a 
házmester, csak cammogni hajlandó. 

A kapualj mély volt és hűvös. Anna eddig úgy érezte, hogy a nyugta
lanság, mint egy rosszszándékú kutya, egészen idáig utánuk lopakodott. 
Valahol a pályaudvar környékén csatlakozott hozzájuk és gyanúsan 
követte lépteiket. Itt elmaradt. A kapualj ölében homály ült békésen, 
mint vidéki házak előtt nagyanyó. A liget erdeje szétfolyt a gyér féuyben, 
mint egy mélyzöld vízű tó. A városi fák erdők illatát lopták ide. 

András megölelte. Az utcára vitt gyöngédséget útálta máskor, de most 
jólesett András közeledése : mintegy menekült az ölelésébe a megváltozott, 
piszkos város elöl, hol kényszerű sötétben síró villamosok, kihasznált 
kalauznők, idegenekkel utazó kacagó asszonyok és rövidszoknyás lányok 
élték a maguk különleges, szétágazó életét. Ő nem ~ emlékezett erre a 
váro:;ira : szépnek tudta, tisztának és :nagyarnak. Es e néhány perc alatt 
mit látott belőle? Piszkot, szennyet és mocskot. De mindez itt lemaradt, 
megszűnt. Itt már újból csak csönd van, tisztasá~g és András : lelkének 
kiegészítője, kicsit, fia, nagyranőtt szép fia és azonkívül egy kicsit . .. -
nem talált kifejezést a szívében megbújt fogalomra, de a gondolat, mint egy 
jó meleg érzés végigfutott az erein. Ajka, erre az érzésre, mosolyba nyílt és 
lopva, mint a meghatott kisleány, kit a sötétség meg bátorított, pipiskedőre 
állt és megcsókolta András homlokát. 

A kulcs nyikordult a régi. zárban. 
- Itt van Jani bácsi - hallotta András hangját és éppen csak annyi 

ideje maradt, hogy kibontakozzék az ölelésből. 
- Nahát, úrfi ! Már vártuk. A nagyságos úr mondta ... 
- Igeu, beszéltem vele telefonon. 
Anna szíve megdobbant : úgy látszik, ez az ember tud a behívóról. 

Csak el ne szólja magát! 
Lassan megindultak a lépcsőház felé. A házmester előzékenyen elvette 

csomagját és besegítette a liftbe. 
- Én is· voltam katona, úrfi. Huszár ! ... Az a háború is elmult, 

majd csak ehnúlik ez is. 
A felvonó megindult. Mótorja muzsikált. A lépcsőház áporodott 

szaga a házmesterrel együtt odalent maradt. 
- Mit fog hozzám szólni az apád! -kérdezte Anna. - Említettél neki 1 
- Hogyne ! Nem mondtam 1 Igazán örült. Éreztem a hangján. 
A csöngetésre Bartha nyitott ajt6t. 
- Nem haragszik, hogy csak így, .minden előzetes bejelentés néllcül, 

berohantam 1 
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- De nagyságosasszony ! . . . Sándor felesége hozzánk ~azajön. 
Beszélni sem szabad róla. Különben is, ha mindenáron meg akarJa nyug
tatni magát : én vagyok az, aki nem leh;t elég hálás maguk;iak ; .. Magá
nak ! ... Erre parancsoljon ... - Andrashoz fordult.:- Mar .vartalak -
megölelte. - Jó színben vagy ! ... A csom~gokat hagyJuk idcki':t,, fia.m„
még két nagy bőrönd állt a sarokban és raJtUk egy krnebb. - Lego boron
dök - bökött feléjük. - Ha dudálnak, magunkkal visszük a pmcébe. 
Sajnos, néhány napja, elég gyakran sor kerül rá. Rakd melléjük ezeket is ... 
Erre parancsoljon. . , . . . , 

Anna megállt a szoba közepén. K1kulrkantott a felignyitott aJton : 
András még az előszobában maradt. 

- Kedves Bartha - kezdte. - A fiának még nem szóltam a behívó
ról. Kigondoltunk valamit az urammal. Talán sikerül itthon tartani Ban
dit. Ho~ap dől el. Van egy befolyásos rokonuulc. 

- Ertem. 
- Amíg biztosat nem tudok, jobban szeretném, ha nem szólna maga 

,gem neki. 
- Ahogy gondolja. 
- De akkor, legyen kedves, utasítsa a házvezetőnőjét is. 
- Meglesz ! ... Bandi - fordult a belépő Andráshoz, - mutasd 

meg a nagyságosasszonynak a fürdőszobát. Luska fürdőt készített, de 
talán előbb vacsoráznátok! 

A lakás nagy volt és tágas; négy szoba egybenyílt. A negy;dik és az 
ötödik - az L betű kisebbik szára - a keskeny mellékutcára nezett. 

- Ide ágyaztam - mondta a kicsit kancsal, túl-kövér, de nagyon 
szíves Luska. - Gondolom, meg fog felelni. Hány párnát parancsol! 

- Egyet kérek. Mindig alacsonyan fekszem„ . 
- Kispárnát azért teszek. A kisvánkus nem 1s párna. De, ha nincs, 

olyan az ágy, tetszik tudni, mintha ne1n is ágy lenne. 
Vacsora után Luska a fürdőt kínálta. 
- Előbb fürödjék meg talán Bandi. Én addig még elbeszélgetek a 

papával. Én, fürdő után, legszívesebben azonnal bebújok az ágyba. 
- Nagyon hálás vagyok maguknak Band1ér~ - kezdte Barth:i;; 

Pedig, most utólag megvallom, féltem, hogy nem JOnnek ki vele. ÖnfeJU 
és szélsőséges. 

- Hálára nincs oka. Bandi nagyon jó ! Az uram megkedvelte, 
mintha saját fia lenne. Majdnem elsírta magát a bucsúnál. - Örülök, 
igazán örülök ... - benyúlt a terítő alá. A szék láb~nál tartotta a borral · 
teli kapcsos üveget. Bartha olyan volt, mmt egy motor, mely alkohollal . 
működik : ha érezte, hogy lejáróban van, nyelt néhány kmtyot. Ilyenkor 
fára.dt tekintetére vis.szatért az élet és újból beszédessé vált. Annának is 
öntött. 

- Mégegyszer köszönöm ! - koccintott. 
- Nincs mit. Mondtam már, Bandi jó fiú. 
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- Nem kártyázott? ... Már úgy értem, a tudomásával. 
- Nem. Egyedül ki se tette a lábát a lakásból. Bandi jó fiú. Én anya 

vagyok. Mi asszonyok élesebben látunk, vagy inkább ösztönösebben 
érzünk ... ne vegye rossznéven : maga nem isn1eri a fiát. 

- Magának lánya van, nagyságos-asszony. A fiúgyerek az más. 
Most kezelődik a harc ! - gondolta Anna. -Az ajándékért : Bandiért. 

Azt akarja, hogy mindenki olyannak lássa, ahogyan ő ismeri és amilyen 
valójában. Az apja is! Nehéz lesz, de végigharcolja. Most kell csatasorba 
állítani az erejét és az eszét. Ma az apjával áll ki érte : a becsületéért, holoap 
Bolzaival mérkőzik : az életéért. Aztán viszi haza, a völgybe és eldugja a 
világ elől, a szívébe ... a szívében tartja majd, amíg me.gerősödik. Addig 
az ó ereje közös vagyon. Most még ebből a tőkéből fizet a hitelezőknek, mert 
Bandi ma még gyönge : ő nem lenne képes az apjával szemben megvédeni 
magát. Mikor a váltót elhozta a pecséttel és az aláírással, akkor is gyönge 
volt. Ahelyett, hogy .az igazságot vágta voloa oda annak az embernek : 
nézd, ez gazság lenne tőlem, ha megtenném, de főként tőled gazság ez a ké
rés ! ... Ehelyett, szánalomból, vagy ferdeszemszögű jóságból, elhozta az 
írást és figyelmenkívül hagyta, hogy ezzel a tett.el ő maga is az ügy része
sévé vált. Pedig ő, minden egyéni előny nélkül, csak segíteni akart. Aki 
szánakozik, maga is elgyöngl\l. Ha ma este az apja felhozná a dolgot, most 
is gyönge lenne. A meztelen igazság elől a lírai jelmezbe öltöztetett szána
lomba meneküloe. Mert akadnak lelkek, akik a csalóban drámai hőst, 
a megfutamodóban menekülőt és a hazudozóban álmodót látnak. Bandi 
is ilyen. Az embereket a maga különleges matematikájával értékeli át és 
felállítja az egyenletet : drámai-hős, menekülő, csak áhnodott szegény. 
Eredmény : futni kell hagyni ! És, ha később rájön, hogy a drámai-hős 
a becsiiletét is inagával vitte, mint zsebmetsző a villamoson a szomszédja 
óráját, csak szomorún 1nosolyog és álokoskodásában mindent a sorsra ken : 
»pechem van az emberek körül ... «Itt a pillanat ! - örült az önmagától 
felkínálkozó alkalomnak Anna, - Bartha önként tért a tárgyra, Bandi 
fürdik, kabátja a harmadik szobában és a zsebében ott a levél. Csak ki kell 
érte menni. »Tessék !<1mondaná. »A m.aga fia nem csaló ... A váltót ugyan 
aláírta, de szánalomból tette és közvetve, mégis csak az anyjáért.<1 

- Egy pillanat - és fölállt, hogy a tárcáért menjen. 
Bartha leejtett fejjel cigarettája füstjét fújta„ Talán észre sem vette, 

hogy a vendég fölemelkedett a székről. Mélyen bent ült gondolatai bozótjá-
ban. Onnan szólt ki : · 

~ Ugyanis az anyja vérét örökölte . .. Ez a baj ... Pedig az anyja 
sem rossz, csak gyönge ... De megszenvedett érte ... Vele együtt én is. 
- ivott néhány kortyot. Annára nézett. Véreres szemében fáradtság 
bújkált és az alkohol köde. 

Anna valamit hallott a hang mögött : »De megszenvedett érte ... « 
A rövid mondat megállt a levegőben és pislogva remegett, mint a mécses 
lángja. Anna állva maradt és a gyönge fénybe nézett : 

J;;.gly: A boldog pre•dkus 11 
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- Megszenvedett érte? , 
_ Meg ... - nyelt a borból. - Szörnyű dolgokon ment at ... A 

bűn állítólag tisztít - idézte az Irást, mintha vitatkoznék. 
- Mondják. 
- Magdolna is ... és tegnapelőtt ... vasárnap délelőtt, megkapta 

a töviskoszorút. 
- Nem értem. 
- Tegnapelőtt ... Vasárnap ... talán tud róla: megbombázták a 

várost. 
- Meghalt! . 
- Rosszabb : megvakult ... Ugyanis, a légnyomás. Bent fe~szik 

a klinikán ... Vasárnap délután szólt ide telefonon egy orvos baratom. 
Azonnal bementem. Mit tehettem mást! . 

Anna izmaiban a korábbi lépés mozdulata meghalt, a terv kialudt 
öntudatában. Csöndes kis szomorúság ült a szívére. Lassan maga alá húzta 
a széket,, poharát fenékig itta, aztán felkönyökölt az asztalra. 

- Es1 
- A szemén kötés volt. Csöndesen sirdogált alatta. Képzelje, itt, -

és mutatta - a nagy kötés ... és itt, ebben a két vájatban, az orra mellett, 
ömlöttek ; könnyek ... Az orvos barátom, ugyanis ő a tanár helyettese, 
megmondta : soha többé nem nyeri vissza a szemevilágát. Mind a két 
ideg. . . Kívülről semmi sem látszik,, mint mondj.a, de .belülről. 

- Belülről - ismételte Anna bagyadtan, mmt a visszhang. 
- Gyönyörű a szeme. Bandié hasonlít hozzá - sóhajtott. - Soh~ 

többé nem látja a fiát, pedig állandóan róla beszél: »a fiam .. : az §n kic~i 
fiam ... « mondja és sír. Ma is bent voltam nála. Tegnap is. Ertheto, 

ugye! 
- A kötelessége, Bartha. 
- Ugye1 - kapott a sz~n és~ tekintet: felcs~llant. - .. Ez~k u~án 

ugye, nem hagyhatom el 1 - ugy nezett Annara, mintha a. kozvele::iieny 
ít6letét lesné hangjából. - Ma délután azt mondta : »Péter, ha én i!lnen 
kimegyek, ha engem innen kieresztenek, csak a Duna !elé me?-etek. Es én 
olyan szomorú vagyok, nem ezért ... hanem az egészert, ami volt, tudod 
te, ugye Péter ... és, ha én ezzel a szomorllsággal az utcára tapogatom 
magam, még az is előfrodulhat, hogy valaki koldnsn~k ,néz; V~k kold:1snak. 
Megeshetik, hogy pénzt nyomnak a m.arkomba ... « es UJbol sirt. Pedig nem 
szabadna sírnia. Ö azonban m1nd1g ilyen volt : ha kellett, ha nem, csak 
kínozta magát. Akkor nagyon megsajnáltam ... Először is meggyógyulsz, 
hazudtam. Legyintett. Nem lehet őt áltatni. Ő csak magát áltathrtta: 
ugyanis mindig illuziók közt élt ... 

- Almok között - mondta halkan Anna és Andrásra gondolt. 
- Áhnok illuziók : mindegy. Sínek . . . Félig fúrt alagútba vezet-

nek. Aki elgu;ult rajtuk, egy szép napon rájön, hogy nincs visszaút ... 
Janka is elgurult, de megszenvedett érte ... De folytatom : azt mondtam 
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akkor neki, nem egyedül mégy te ki innen. »Hát kivel Péter? (1 kérdezte 
Velem, mondta1n én.»V cled ... <1 sóhajtotta. >)És hová? . ' .. «Haza, feleltem~ 
Haza ! Mit mondhattam volna mást! ... A szobád vár. Éppen úgy áll 
benne minden, n1mt akkor . .. Vár. 

Nikotinmarta ujjá.val az összenyitott szobák során át az utolsóra muta
:ott. Jl:eze so,vány volt. Az :'lkoholt?l, vagy a .megindultságtól remegett 
es az oregedes hervadt foltiai barnallottak raita. 
, - Arról a szobáról beszélek, nagyságosasszony. Ma éjjelre magának 
agyaztak benne - öntött és ivott. - A tíz év alatt, mert tíz éve ment el 
kétszer festettem. Min~ a kétszer az eredeti színre. Th1iért ! ... kérdezhetné 
most maga és joggal. Ennem vagyok gyáva, őszintén felelek : mert ... -
kihúzta magát ültében, mintha ezzel a mozdulattal is a bátorságát kívánná 
ki~angsúlyozni és ta~án a harcrakészségét, ha netán az asszony véleménye 
ma~ lenne. - ~íert va.rtam. -féloldalt Annára vágott tekintetével. Sulyolrné 
a;ca':. n~m, l~tott. semrr;'. nyt1gt:'Janítót. Újból visszasüllyedt a szék 
t~mlai koze es mgarettaia fust3e mögül, mintegy elködösítve arcát 
kerdezte : . ' 

- Mit tehettem mást! 
- Helyesen cselekedett. 
- Maga okos ember, ... De a világ? 
- 4-z emberekkel nem szabad törődni. 
- En is azt mondom. Mert például, tegyük fel ha holnap nősülni 

jö?-11~. ked~:m. M;geshetnék, nem igaz? Nem vagyoJ{ még vén ember: 
mmdossze otvennegy multam. Úgy, mint Sándo~ ... Igaz, 6 nem beteg. 
U gyan1s nekem cukrom van ... Ha mégis n1cgnősülnék és vált-asszonyt 
vennék el? Érti mire célzok 1 

- Értem. Pontosan értem -- fclelteAnna és szívében bágyadt szánal
mat érzett. 

- Csak mert az 1 1nár úgy értem, a vált-asszony, leaálisan volt azelőtt 
a m~sé ! ... Tfa év és néhány h~mp._ Nagy idő ! Nyu~odtan nevezhetem 
azelottnek. Érti! ... Janka ma mar teliesen új embeT. Az idő. Hét évenként 
változunk, állítólag. Ha v~lt-asszonyt vennék el, senki sem gondolna rá : 
va3Jon ln volt. az ura 1 De igy! ... A kalandnak, hogy szépen fejezzem ki 
ma9'~'tr;• misz~ilmma v,an, Vonzza az embereket. A pletykát! Vállalhatom! 
-:- UJbol Annara sand1tott, összevont szemmel, mintha a tisztább erkölcsű 
v1d~l~ ~nnek az, a~szonyna~{ a szívébe rejtett erkölcsi inérlegén óhajtaná. 
lemerm tette sulyat. - Vallalhatom ! - sürgette. 

- Ha nem szeretné is, kötelessége lenne gondoskodni róla. Már a fia 
miatt is. Bandi jövedehne még nem elég izmos ahhoz, hogy az anyját is 
eltarthassa. De maga ... 

- Én! 
- Maga még ma is ... -kereste a szót, böncrészve és tapintatosan. -

Maga, szerintem, inég ma is vonzódik hozzá. T:nácsot adni nem merek 
de én, ha férfi lennék, a maga helyében én is így tennék. ' 

11• 
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_ Köszönöm- mondta és szomorú hála pislogott a szemén: - Mind
ezt el kellett mondanom. Örülök, hogy meghallgatott és hogy iga~olt ... 
]\fost térjünk vissza Banllira. Már hallom, mozg.~lód1k., Azonnal itt lesz. 

Anna sóhajtott. Tervére gon~olt,, melyet elfu)t a szel.. . , 
- Említette van valaki, aki talun 1 . . . Tudp - kozelhaJolt Anna

hoz - az anyján~k nem merem megmondan~, hogy b~h~vták._ Csak _a1;1-Ilyit 
tud vidéken van állásban maguknál. Az urat, ugyanis ismeri. A klmikara 
seU: engedhetem be még ~ost. Fölizgatná a viszontlát.ás - a viszon~lá.tás 
szóra nyelt egyet. - Szóval, fölizgatná. Néhány na p1g még .kímélni kell. 
Lesz rá mód, majd később . · .. ha maguk, ha maga elér valamr~. Szabadna 
megkérdeznem, kire gondol 1 

- Egy tábornokra. Félig-meddig rokonom. A honvédelmiben szol-
gál: Bolzai Jenő. 

- Nem ismerem. És bízik hozzá~ 
- Erősen! - féltestvéreire gondolt. - Valaha én is sokat tettem az 

0 családjának . . . - ivott egy kortyot .• - ;:i:olnap elmegyek hozzáj~. 
Majd Bandi elkísér. Természetesen az o orrara nem kotom, hogy miert 
megyek - tette még hozzá. 

András benyitott. " , .. " , 
_ Apám egy pohár bort. Rettentoen megkivántam a furdo utan -

Annához ford;lt. - Majd bekészítek neked is, az ágyad mellé. Meglátod 
milyen jólesik fürdő után. 

A tegező hangra Anna nagyranyílt szem"'.el nézett Andrásra. Bartha 
bort öntött nem ügyelt rájuk. András kaesmtott és nevetett. Anna a 
gyógyszeré;z feje fölött megfenyeg~t~e Andrást. 

- Okos asszony - mondta kesobb a patikus. 
- Meghiszem azt! - felelte András büszkén, mintha köze lenne 

!nna eszéhez. 
- A kis Sulyok! . . . 0 szerencsét csinált - koccintott a fiával. 

Minketten fenékig itták a poharat. 
- Kitűnő bor! 
- Inárcsról hozattam. Itt, ugyanis, már csak lőrét kapni. Méreg-

drágán. Jóska hozta be teherautóval .. , Miért is jöttetek ti tulajdonképen 

Pestre 1 • 11 1 
- Sándor bácsi gyógyszereket rendelt, de a gyár nei_n va a a csoma-

gért felelősség~t. Mon~d apá~ri, ':'alóJ>an oly~n felfordult itt a helyzet1 Az 
állomás környeke pocsekul nez k~. E~ ez a_ sotétség!. . , 

- Felfordult 1 ... Az nem is szo. Mmden a fe]etete]én all. 
- Odalent béke van. Alig látni katonát. Néha dudálnak, _de senki 

sem törődik vele. Csak éppen beriasztják a várost, mert beleesik a kör- . 

zetbe. k, M 'd 
- Bennünket vasárnap alaposan végigvertek. Nagy a ar. aJ reg-

gel különben meglátod a magad szemével. A környék csupa rom. 
- Mit bombáztak errefelé 1 
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- Töb„b verzió van: az egyik szerint a Műcsarnok és a Szépművészeti 
tele lenne loszerrel. Persze, csak úgy hallottam. Azok meg _ ' f lé 
b··1··tt , dk"' ' azege .? rn a gepma ara utJara célozva vele - mindent tudnak. Ha t itt 
ti;sszentesz, Lond?nban kívánják egészségedre. Engem nem érdekel etúl
s~go~an. a dolog. Ha meg kell dögleni, megdöglöm ... - ivott. --A háb _ 
rut ugy1s elvesztettük! < 

0 

- Honnan veszed 1 
- Re_gényben olvastam .. , Igazán hülyéket tudsz kérdezni. Csak 

gondolkodj: Németország százmillió. MondJ0 nk! Az olaszok~ N h' 
két ' t 'k" ·11·' A • · e any - eser, e u m1 10, , i:omanok: csak falaznak. Tessék-lássék. Mi1 Rólunk 
nem ls erdemes beszelni: nulla! Kellett nekünk ez a háború 1 Mint a k 1 1 

Ez az úgyne:'ezett tengelyhatalmak erőviszonya. És ki van ellen°~i 
Angha, Amerika, Oroszország ... Ezek nyíltan. Titokban pedig az egész 
világ. Nyerd megellenülr! Én az első napon megmondtam-órájára nézett, 
- Negyedeg_y. M~gyek és felköltöm Piskit, aztán lefekszem. 

- P1skit1 Mmek1 
... - 0 a_ légós. Újból ügyeletet tartunk. Én éjfélig voltam. Most Piski 
Jon-;-- lehaJ?lt a bo~ért. A lámpa elé tartotta. Még volt benne két-három 
poharra valo. - Eleg lesz -;-:-, motyogta .. - Hozd a kristályvizet. 
, ,Atrr;entek Bartha szobaJaba. A patikus fölemelte a telefon hallgatói' át 
es tarcsazott. 

-:; Te va.gy, .. L~jos1,.; A_rádió éjfélig műsort adott. Most te jössz! 
::fogy .... !foszonom:.:'e far_adJ. Meghallom, ha szirénáznak, Nem alszom 
en olyan _i;iely~n. Megiott a fiam: .. ~gen ... annyiból jobb ... Isten veled. 

Andras mar a beszélgetés eleién eszrevett valamit az íróasztalon 
-Apám! , 
B,artha cigarettára gyujtott. Úgy látszik, nem hallotta meg a fia 

hangpt. 
- Tra;fikot is alig kapni. Állítólag jön a jegy. 
- Apam ... - szólt mégegyszer András de már csöndesebben 
- Tessék? ' · 
András az íróasztal irányába nézett. 
- Csak a~t aka:~am,- .. , kérdezni - pillanatra elhallgatott. Nyelt 

egyet, aztán~ mmt aki ismet visszazökkent a kerékvágásba, csöndesen foly
tatta. - Mlre ;n~ndt":d a~ e~,őbb Piski doktornak, hogy »annyiból jobb!« 

" -;--- Ja! A borond cipelesrol dadogott valamit - ledobta kabátját vet
ko;m kezdett. - A,P1ski hüll'.e! Tegnap, odalent az óvóhelyen, fog~dott 
Martonn~l, hogy a nemetek gyoznek. Ilyen marhát! .. , A Piski! És ez az 
ember kepvrnelo .. -, Ezek az állatok gyúrták össze ezt a tésztát. amit mi 
most aztan megzabalhatunk. ' 

" Anna a fürdéssel sietett, mintha sürgetnék. Mintha még egy út állna 
elotte, halaszthatatlan és elkerülhetetlen. 

, - Miért kapl;odok1 ;:i:ová sietek! .. , - kérdezte önmagát. 
Talan a holnapot surgetem es a holnappal Bolzait1 - gondolta. 
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A tükör elé állt. Gondosan és aprólékosan fésülködött. 
Igen: a holnapot és a holnaputánt - gondolta - és aztán el inne!'· 

Ki ebből a lakásból, el ebből a városból! ... Itt sfuű köd lebeg a házak 
fölött és a sötét utcák sarkain a nyugtalanság leskelődik. Itt csupa félig
kész ember támolyog a maga titkos, vagy nyílt drámája körül ... Vissza a 
hegyek közé, Bandival, a völgybe. A cs>;tlak~zó állomáso!' a kétség_ lemar.ad, 
a nyugt~lanság beül a váróteremb.e ~s~]. ú~1~arsa~ra .les, k1~~l ma]d t?v~bb 
utazik. Ok ketten beülnek a bmuhzo vicmahsba es visszadocognek a bekebe. 

Eloltotta a villanyt és kilépett az előszobába. A nyitott ajtón át fény 
szfuődött kifelé. Rálépett, mint egy ringó hídra és megmdult r":Jta. A fény 
a vörös szobából ömlött idáig. Az ebédlőben már nem talált senkit. Jobbról, 
a csukott ajtó mögül, Bartha krákogott. Az előszobaajtót betette maga
mögött és folytatta útját. Az idegen lakás szaga .é~. a ?sönd ~ísérte .. 

A vörös szoba üres volt. Csak a nagyernyoJU lampa egett, mmt. egy 
óriási világítógomba. A széles heverő melletti aszt~lkán ott állt a beigért 
p@hár bor. Kinyúlt utána, úgy hajtotta fel, mmt a vizet. Andrásnak igaza 
volt: nagyon jólesett a fürdő után. 

A szoba régimódi szalon és lakószoba keveréke volt. Bútorokkal túl-
zsúfolt és túlfűtött hangolatú. A falon néhány kép, mélyszínű rámákban: 
érzelgős tájak, komor felhőkkel és képzelt lankákkal. Odébb egy erdei tó; 
partján magános leányalak. Lehet, csak a képmását nézte ': víz fod;aiban, 
de Annára úgy hatott, mintha éppen a vízbe akarna ugrani. L~1gsz1ves.e~
ben karonfogná. A heverő mellett szokatlanul nagy medvebor nyu1to
zott; hatalmas homlokát mérgesen ráncolta, mintha rosszkedvében lenne. 
A sarokban, közvetlenül mellette, könyvállvány, díszkötésű könyvekkel. 
Szanaszét felkínálkozó puffok, egy őszi délután hangolatában, mikor nehány 
bizalmas barátnő helyetfoglal rajtuk és magaalá húzott lábbal,lélekzetvisz
szafojtva hallgatják a heverőn piheni\ háziasszony tom:rítotthangú elbe: 
szélését: >Tudjátok, hát az úgy volt ... « A szoba levegÖJében volt valami 

az elhagyott fészekéből. 
- Szegény, boldogtalan madár ... - mondta magában Anna és a 

bekötöttszemű asszonyra gondolt. 
Zajt hallott. Balról, az alacsony tapétaajtó mögött, mintha a fal 

nyílna fel, András jelent meg. . 
- Hol voltál 1 - elébement. - Már nem tudtam elgondolni ... -

megölelte arcával arcához simult. - Már azt hittem, lefeküdtél ... anél-
kül, hog/jóójszakát kívántál volna ... Köszönöm a bort. N,ézd,_ k}itt;>m. 
Egy hajtásra! És most részeg vagyok . . . - a_ nyitott tapetaa1ton at a 
szomszéd szobába nézett. Fala almazöld volt, mmt naplementekor a mély 
tavak vize· odaát is képek barna, fekete keretben és egy asztal felét látta 
még. Az a~ztalon vázában'virág. - Még egy szoba! - újságolta, mintha 

örülne a fölfedezésnek. 
- Az az én szobám. 
- A te szobád 1 . . . Itt voltál kisfiú 1 
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- Itt. 
- Megnézném - egy lépést tett az ajtó felé. 
- Azo;ma.l_ - mondta András és a nappali ajtaját betette. 
Anna l~bu]Jhegye;i lépett András szobájába. 

. _;- Psz, · · . --;; sugta., - Os~ndesen ... - itt alszik egy kisfiú. -
Megallt a~ asztal.~lott. Az agyra nezett. A képekre, aztán a földre. JVIintha 
an~ak a reg1 k1sf11~~k a lépteit keresné a kékmintájú szőnyegen. J\1egsímo
.gat,ta az a_sztal lapjat. - valaha csak ekkora voltál. Nem is olyan ré ·en 
:~.gesz.e~ bizt.osan sokszor beverted ide az asztal sarkába a fejed - meoTu;: 
t~d?tljci~get. erz~tt. ,- ,A kis buksidat - súgta és mintha azért a régi k~cca
nase_rt ohaJta.na karpotolni, megcsókolta András homlokát Il k" · k lt'l, , • kk · · · yen icsi-

1cs1 vo a es en mar a or Is pontosan ekkora ... ilJTen nagy f· l "tt ' f . . . e no „ 

:nar. ~sszony . · . - a~yarul inosolygott. - Má_r asszony! ... I-:Ia akko~· 
itt }artam volna, eddig ért volna a fejecskéd - az asztallap magas
ságat mu!atta. Az asztal széle az öléig ért. 
.. 1 .bAn~ras las~an lehajolt és a fekete, virágos kimon6 anyagán át Anna 
o e e furta arcat. 

- fkkora voltál - ujjai András hajába kúsztak. - Biztosan meg
"szeretté volna - mo.nd~a csendesen és a hangja meg~megremegett. -
E_nge~. a, gyerekek. n;ii;dig szerettek - András fejét öléhez szorította. A 
konnyu es ntkaszovesu anyagon át megérezte forró lehelete't Pi"ll t 
leh' t• 't ··1 , h · ana ra uny a sz~m~ ; o ~ es a úsa nagy, szomjas szeretettel telt meg. Csak 
azok az anyak ismerik ennek az érzésnek a meleg hullámverését kik k ' 
elvesztették gyermeküket és ha az álom vagy valami· m • t'·· • oran ' b' 1 l'' , ' , as egy uno percre 
es arcsa e a a~o~as v~rázslatával, újból közelükbe hozza az eltávozottat 
maguk~oz s~ontp_k, mmtegy testükbe préselik, gondolván, hogy testuk 
hatalmav~l es .~car3uk ereJével, maradásra kényszeríthetik a látoillást. 

.. :8-ndras fol~gyenesedett. Megcsókolta Anna kezét, mintha meg
koszonne ~alam1t. Annára nézett. Vonásai most határozottak voltak. 

- Szep · · . .---: _gondolta. - És férfias ! Igy, fél profilban . . . és 
ebben ,a ,csíkos ~az1k~~tösben a válla is milyen széles ! 

. Nehany napja, m10ta a behívóról tudott és a behívó gondolatán át 
mint egy f;ircsa t~vc~övön l.ceresztül, képzeletben magaelőtt látta a csata~ 
t~:et, h~v~ Andras~ IS megidézték és ahol férfiak végzik férfias, szomorú 
kot~le~seguket; felno~t szám?a vette. A Barthával folytatott telefonbeszél
getes _ota'.. - o __ legalabb ,'s igy akart emlékezni megváltozott felfogására ! 
- mar to?bszo; raJta~s1pt~ ön,ma.gát, hogy egyenesen kereste az arcán, 
mozdulataiban es hangJa melysegébcn - ami előtt korábban húnyt szem
mel ment el, - a férfias jelleget. 

Az a~ztalon üveg állt és pohár. 
- J o ez a bor - öntött. Odakínálta. 
Anna belekortyolt. Visszaadta. 

, . ---: ~e itass! Már úgyis kóvályog a fejem ... - fordított tenyérrel 
vegigsrmitott homlokán. - Részeg vagyok . . . Komolyan mondom, és 
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nem is rossz érzés . . . - tekintetén finom fátyol csillogott. - Egészen 
kellemes! . 

- Jobb nem tudni semmiről - mondta András, és a maradékot 
nagy lendülett?l kiitta. -, A,z apán,:nak va.n.igaza ! , „ „ , • 

Hangja meg friss volt es attetszo, de mogotte Anna mar ko<lot e~zett 
és gomolygó felhőket. A tekintetén már borult; - A kör;iyezet nyorn.Ja-::
gondolta. - A szobák hangulata lapozott :alan az e"7leke1be1„ - oszto
nösen érezte, most csupán egyetlen úton at mentheti k1 ebbol a v1har
zónából : azon az úton fi,t, amelyik őhozzá vezE(t. 

- Bandi mutasd mea ... te mutasd meg nekem, hol vagyok én~ ... 
Mutasd meg a' képet - sú~ta és a hangjában kíváncsiság és kacérság buj-
kált. . . 

- Ott ... - felelte és az asszony háta mögé mutatott. - Egy pil
lanat ... -karnnlogta. A villanyt leoltot~a és. egy másik láml.'a ~apcsoló
ját tapogatta az ahnazöld falon. - Most ugy Jelensz meg mai~ ~mnaga~ 
előtt amint te jehmtél meg én előttem a valóságban az oldabito kerete
ben,' nálatok, Anna-napon - felkattantotta a lámpát. 

Anna megfordult. 
A kép mélybarna, széles keretben, ott állt előtte a falon, sze_mben az 

ággyal. A fény oldalról ömlött rá, mint a napsütés. A felvidéki asszony 
homloka nyilt volt, tiszta és fölényes. Vörös haját hátrafésiilve hordta. 
Nagyranyíit, élénktekintetű szeme farkasszemet nézett Annával. és telt, 
talán kissé túltelt ajka, jelentőségteljesen mosolygott. Ez a száj tudott 
valamit : az életről és önmagáról is, és, amii:t így, kita~tó17 és l~öv~.t~ezete
sen rájuknézett, Anna úgy érezte, roluk; is. Az also aJak eletor?11?-~~l 
volt tele. Virult szinte égett, izgatón, mmt egy seb, amely egy reg1 eJ
szakán szenvedélyben hasadt és azóta nem gyógyul be. Szomjasan kínálta 
önmagát de egyben dicsekedve, mintha mondaná : ez az én titkom. 1 de 

J b • , 1 
nem szégyellem ! Sebesült vagyok : lásd, itt van a, szamoll: a szer~ em 
forr6, piros sebe ... , Ez a~ als6 aja~ uralkodott a kepeI!, .~mtha hu~sal 
teli melle, fehér vállanak !agy dombja, k~z,e, homloka;, voros ,haja, szoval 
az egész asszony csak azért jött volna ': vil~gra, hogy ot s~olgalJa. l\'[mt~a 
ez az ajak lett volna az életének a legfobb ertelme ... Aika bal szogleten 
gödör iilt ; halk redő fakadt belőle, és a 1'.'ajd":em férfias ak~rater~v~l 
teli áll táján veszett el. Ebben a vonasban titok. ul~, kis 1'.'egvdes ~- nezo
vel, vagy talán a világgal szemben és még v:alam1 mas, ar;i1t_ a f1g~clo szem 
már nem foghatott fel, csak a képzel~~ seJt,hette. _Felso aik~ vcl~ony~b~ 
volt és határozott. A kettő között, sza]a szele1n, kis, fekete arnyek huzo
dott : falatka kétség, homályos bizonytalanság Haja színe élénk volt, 
bőre fehér és fekete ruháján, mintha szíve színét vette volna fel, ott lán-
golt a dússzirrnú vörös rózsa. „ 

- A kép ... - mondta András, mintha bemukitná. - Es itt van 
a lotój. Már kopott kicsit. . 

Anna csöndesen, mint akinek a fejére olvastak valamit, lassú moz-
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dulatta,l leült. A fot~j lágy karja átölelte, derekában zsibbad6 szorítást 
~rzeit 1e~ ntm, tudta r~la, h?gy honnan Jött! A felvidéki asszony fölényes 

qm o .;:ava es szemenek Jelentőségteljes n1osolyával csak mosolygott. 
»Ei;_ tud.~a.1:11 ! · · ·~ mondta felső ajkával, mintegy szemrehányón de az 
alsoval orult: l>En tudtam! ... <e · ' 

, Anna f?ltámaszkodott a kopott karfára és farkasszemet nézett a 
keJ'pel. Valoban. n~gyon hasonlított rá. Mintha tükröt lát.ott volna maga
elott. De ez a tukor nemcsak azt mutatta anut az edd1g1 tükro"k . f 1 
't b"h, ' .. ae-

szin , .a. or .amvat,, a v~.nalak ;ajzát és meg~zokott h~rmóniáját. lVIég 
v~lam1t .. „ a ~zenvedely vor~e~rt ~- hasadt a ikon, a vagy szomjúságát 
aika1 kozott es a fegyelem felqet szaJa szögletén. Ez a tükör könyörtele
:'ül megmut.atta lelke és a húsa közti diszharmóniát, mint a lágy szövetbe 
~gyazott ero~ csontokat a, röntgen-kép. És Anna - lehet, a bor és az új, 
ismeretlen kornyezet hatasa alatt - most bitt ennek a tükörnek Ez a 
tük~r beszélt is._, Anna riadtan hallgatta, de egyben kíváncsia~, mint 
a vadlottak padiara ultetett az ügyész szavát : »>Hazugságban éltél 
asszony 1 Vértelen szőkére fésülted vörös hajad, szőke álruhát húztál 
a lelkedre és hazugsággal hűtötted ajkad tüzét mert féltél hogy mégis 
lángralobban... Nézd, ilyen vagy! ... « ' ' 

- Ilyei; vagy ! - hallotta András hangját és nem tudta : vád 
érte, vagy bok 1 

. - Ő ... - mondta kihangsúlyozottan és mintegy tisztelettudón. -
Ő frntalabb .... - ~ mondat másik felét magábanyelte. - És ő, őszintébb. 

- Nem _hmnem . . . - felelte. - A te korodban lehetett, Anna. 
, - Bandi ... - súgta. - Oltsd el a lámpát ... Úgy ... - föl
allt. Megfogta András kezét. A félignyitott ajtón át a vörös szobába né
z~tt. A. i;a~yernyőjű lámpa fénye a lágy puffokra esett és a könyváll
vanyt ,vila(l1totta be. - Most gyere . . . mutasd meg azt a könyvet ... 
azt a reg1-reg1 könyvet, amelyik az egyedüllétben melléd állt, mint~ mentő
angyal. Mutasd meg ! 

„ _Megind~lt melle~te. A kezé_t nem engedte el. Fél lépéssel ehnaradt 
:i;iogotte, m1nte~7 „utanan:ent, vissza a n1ultba. A. csönd mélységes volt 
es valahol, a voros szobaban, megreccsent egy kiszáradt bútor. Anna 
összerezzent rá. 

- Ez volt ... - nevetett. - Olvasd el a címét. 
Anna fölla p~zta a kötetet : Marfüt »A vénkisasszony tit,ka« . 

. - A vénkisasszony titka ... - lSmétclte hangosan. - Es hol van 
~ másik!, ... , A kép szülője, a kép anyja 1 ... Azt is keresd meg. Add 
ide Bovarynet ! 

- Az is itt van - leemelte a polcról. 
Anna kezébe vette. A kötése fekete vo'.t mint a gyász színe és finom 

por szállt belőle. ' 
- Ez az. -~· - mondta megállapítón, mintha egy régi keletű ese

ményt, talán egy elfelejtett bűnt jegyzőkönyvezne. - Ez az ... _ lel-
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kében egy pillanatra fölkondult a sí;lyos fl~ub;,rt-i i~ondato~ zúgása'. 
szivében fölrémlett a halott asszony bagyadt fenyu szoba Ja. Bovary-doktor 
megaörbült hátát látta, amint a régi asztal fiókjában elfelejtett natok 
utá; kutat. Aztán visszadta a könyvet. ~ , .. 

- Rég volt, elmúlt ... Ma már csak te vagy - m,ondta es at~lel~e. 
Arcára hajolt, de nen1 csókolta meg. Tek1~te.te szomoru ~volt. A bu;su~
kodók ölelnek és az elutazók mosolyognak igy. - Ma meg ... - sohaJ-

totta. . A ! 1 f tt Egy teherautó dudált a sarkon, a fékje ny1kmgott. a on, a este 
tó part]án, a fehérblúzos lány a vízzel kacérkodott és a fák fölött lomha 
felhők úsztak a naplementében. . , , 

_ Mégegyszer látni akarom - m~ndta, mmtha egy halott.rol bcsz~lne. 
_ Magamat! - tette hozzá és megmdult vrnsza az almazold szobaba, 
az elmult kisfiú elfelejtett léptein a kép felé. 

Újból a képre nézett, hosszan, minteg~ va]latón. A bor melege ~zét
fntott ereiben. Szíve fölött szo1norú nyomast erzett, mintha egy lekesett 

vonatot siratna. , 
_ Lehet ... - mondta csendesen és majdnem értelmetlenül, aztan 

elfordult. Bort öntött. A poharat Andrásnak nyujtotta. - Csak a felét!„. 
Szomjas vagyok , ... - kezéből itatta. - Most_ én ... - súgta és a po
háron megkereste András szája nyomát. Fenélng itta. A poharat letette 
és kioltot.ta a fényt.. 

A következő percben az ajkán é~ezte An~rá~ s~áját. A. ?o; ~edves, 
hűvös gyönuyei ott morzsolódtak szet az also aikan. A vilag1togompa 
fénye a félignyitott ajtón át ut~nuk kús~ott. Vég1gt~kerg,et,t ~ padloi;, 
mint egy símamozgású kígyó, a.t.fonta labailrnt, aztan ketagu nyelvet 
éhesen feléjük öltötte. . 

Anna szíve fölött a korábbi nyomás enyhült, örömmel telt meg, .mmt 
a lemaradt utasé, kinek megsúgták, hogy éjfél előtt egy perccel, még mdul 
egy utolsó vonat. 

- Apád ... - súgta. 
- Alszik. 
- Kijöhet - jósolta bizonytalanul. 
- Nem jön ki. 
- Luska 1 . . . - lehelte inkább kérdőn, mint állítva. 
- Ő is alszik -·- megcsókolta. 
_ Bátor vagy . . . - hangjába kis csodálat vegyült. - Apád előtt 

is tegeztél ! . , 
- Föl se t.í'.mt neki. Ez itt Pest . . . - újból megkereste az aikat. 
- Pesten ilyen bátor v'.:gy1 - majd rr:ég h~zzáte~te, kacéran és 

kicsit a bor hatása alatt. - Es otthon 1 Ha vISszav1szlek. 
- Te engem nem viszel vissza - mondta halkan, a szavakat szó-

tagolva, de azért nagyon jelentőségteljesen. 
Anna megremegett. 
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- Nem akarsz visszajönni velem~ 
- Hagyd! 
- De! ... 
Karja végigsiklott a hátán. Csodálkozó arcát tenyerébe fogta. Szeme 

nagyranyílt és a tompa félhomályban úgy meredt Annára, mint két szo-
1norú, kialvófélben lévő lámpás. 

- Csütörtökön én . . . én bevonulok . . . én tudom . . . én . . -
nem folytatta tovább. Melle felzihált, mint a hirt.elen feltépett fújtató, 
aztán Anua szájára tapadt. 

Anna szólni szeretett volna, de ajkát András csókja lezárta. Csókjá
nak sós íze volt most, mint a könnynek. Válla megrándult és a karja 
Temegett. 

- Az apád mondta meg! - kérdezte később és a hangjában meg-
vetés izzott. - Megmondta 1 

-Nem. 
-- Hát ki 1 
- A naptár. . . Ott az íróasztalán. . . Állónaptár. Két oldalas. 

Csak éppen ránéztem. »Bandi« olvastam . . . ő éppen telefonált. Akkor 
már érdekelt a feljegyzés. »Bandinak reggel nyolcra a Károly-laktanyában 
jelentkeznie kell Mécs segéd tisztnél. .. « Ebben a pillanatban a túlsó oldalon 
is megláttam a nevem. Az elmult szombati kockában ez állt : »Telefon, 
Bandinak ... « Alatta egy sorral: »Sulyoknéval beszéltem ... « 

- Én „ parancsoltam rá mindenkire, mert nem kívántam, hogy ide
geskedj. En ... 

- Én nem idegeskedtem . . . én nem félek, csak én nem akarok 
elszakadni tőled. Ennyi az egész. Én hozzád tartozom. És most, ezek
után ... 

- Ezekután: semmi! Semmi, semmi . . . Látod, ezt akartam 
kikerülni, megelőzui. Ülj le, ide mellém ! - leült a vetett ágy szélére. -
Egy és más kérdésben elhatároztam, én gondolkodom helyetted. Ez is 
azok a dolgok közé tartozik. Bízd rám, Bandi. 

- Itt már nincs min gondolkodni ... Ez a »nagy-út ... « tudod, 
az álom. 

- Ne légy babonás! Akkor is gyönge voltam: utánad engedtem. 
Szeretném falbaverni a fejem : miért is hívtam vissza azt a vén boszor
kányt. 1 Nyugodt lehetsz, ezentúl csak a magam esze után megyek ... 
Várj, elmondom a tervem: van egy rokonom. Már utánaérdeklődtem. 

- Bolzai. 
- Igen, Bolzai. Látom, emlékszel a nevére. A »Kürt«-ben beszél-

tem róla az ezredessel. Jól következtetsz. 
- Nem kell, Anna. Nem kell. 
- De kell! Elmegyek hozzá. Nagy befolyású ember - hangja 

engedett korábbi feszültségéből, mesélővé vált. - Az én féltestvéreim, 
az anyám - nyelt egyet - második házasságából származó gyerekek az 
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ó unokatestvérei. Én ezekéFt a gyerekekért sokat tettem. ~agy??- s?ka~. 
ő tudja ezt. Holnap reggel, korán reggel, ~lmegyek hozza. E11~tezem~ · 
nyugodt lehetsz - átöl~lte Andrást és magah~zvonta. - Én _meg soha 
nem kértem tőlük semmit. Ezt most egészen biztosan megteszi. Ha egy 
asszony valamit akar ... - elhallgatott. Most először vállalta nemét. 
Kilépett a biológiai meghatározás : az »~n~ber« keretéből és ezzel a pill~
natnyi csönddel ünnepelte meg át~lakulas~t. -. }fo egy „a~.s.zony va'.~Il11t 
akar, az sikerül- mondta szenvedelyesen es karJanak gyurnJe megszűkult 
András vállán. - És én akarom ! 

- Mondd, Anna, mondd ... - hallotta András hangját melle pár-
náján. - Mondd el a tfrved, aztán én is elmondom. , 

- Semmi több : így lesz ! Akarom , . . Hozzámtart?zol. , . Aztan 
viszlek vissza, magammal. Meglátod., csütörtökön az esti vonattal már 

utazuuk. . , .... 
A boltíves ház csöndjére gondolt, az árnyas kertre; a butorok folott 

lebegő enyhe gyógyszerillatra, amelynek sűrű és kisz_ellőztethe:etler; szag~t 
mindig újból és újból megérezte, ha hosszabb-rov1debb tavollet utan 
ismét hazatért, Sándorra gondolt : mégis résztvehet az áhított körvadá
szaton. A jövő héten kezdődik és három napig tart a meg7e túlsó vég~ben 
és ezalatt ők megi'l.t csak ketten leszn;k a, boltíves haz~an. Életeben 
talán most először gondolt örömmel a v1sszautra. - Hozzamtartozol . .. 

- Elmondtad, most én mondom el: ha behívtak, megyek ! Ez 
a rend, ez a szabály. Akit behívtak, annak m~nni kell! .... A mult hábo
rúban az apámat is.behívták." Eln:ent. ,Harmmcegy t.on~p1g _volt a harc
téren. A nagybátyam, a festo, aln a kepet festette, ouken~ 1el~ntkezett, 
pedig múvész v_olt és a művészek nem értenek egyet a h,aboruval. De 
magyar volt! En is magyar vagyok - mondta ma1dnem ats~ellemulten. 
- Ha íay került a helyzet, hogy újból háború van és engem 1S behívtak, 
megyek~ Én nem bújok el - hangja meghatottságba csúszott és a haza
szeretet tiszta lírája csengett belőle. - A haza hív, Anna ... A Haza! 
- nagy »h«-val ejtette, mély megilletődöttséggel, mintegy könnyekig 
elérzékenyülten. 

Anna az ezredes szavaira gondolt : l)O. mi legénységünk most meg
győződés nélkül harcol. Úgy érzi, befogták, mint lopott lovat, a németek 
kocsijába .. Nem akar húzni ... « A polgárrnesterné hangját hallotta: 
»a rádi6zók kilencvenszázaléka hallgatja Londont ... « Csak meg: kellene 
ismételni ezt a két mondatot ; fölállítani, mint a pillért és _ráverni az érv
hidat : ez nem a te háborúd ! . . . De nem szólt. - Maid holnap, én! 
- gondolta. Csak fürödjék András a legszentebb hangulat, a hazaszeretet 
melegében; ő most nem hűti le a valóság zuhanyával, a valósá9éval! 
amelyet ő a dolgok és az események mögött, n1ár lassan-lassan erezni 
kezd. András a háború lírai oldalát látja, az ideálisták sandtneri rózsa
szín búráj:ín keresztül. Az idegen-érdekek teremtette m,;s.ter~éges .. hang
zavarból1 a szólammá prostituált egyetlen mondatot szur1 k1 a fule, az 
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ősi és bevált kiáltást : a haza veszélyben ! . . . Fiatal vére megpezsdült 
és a szíve - pontosan érezte ölelő karja alatt - elfogódottan verte a harci
indulót. - Ha valóban veszélyben lenne, ha személyes ügy lenne, talán 
még én is küldenélek ... De így 1 ... Majd holnap, kisfiam ... Én ! , , . 
- erősítgette magát, mert a hangulat meleg, barna kezével már ófeléje 
is kinyult. 

Ő még a régi iskola híve volt »hunclut a német!« jelmondattal és az 
ó szívében negyvennyolccal megállt a történelem. A délvidéki város, 
hol iskoláit végezte, izzón gyűlölte mindazt, amin rajta feketéllett a sváb 
pecsét. Apai ágon rokonságban állott az egyik aradi vértanuv~l és úgy 
érezte - bár eddig közvetleniil nem volt oka rá -, hogy ez a rokonság 
kötelezi. Holnap teljesíti kötelességét : nem, nem ad katonát a Haynau 
nyelvét beszélők céljaihoz. 

- Itt lakik a szomszéd házban egy volt iskolatársam, a Füzi. Tavasz
szal behívták. Szörnyen gazdagok. Mindent pénzzel intéztek el. A 
behívót is. Bármilyen furcsán hangzik : megúszta. Sok pénzzel . . . Én 
azóta nem álltam vele szóba. Ha én most, hatalmi szóval, a te réveden 
Anna . . . értesz, ugye ! A Füzi nyugodtan leköphetne. Mert ő legalább 
Őszintén megmondta előttünk, ő fütyül az egészre; ha megpukkadnak, 
sem lesz katona. De én ~ ... Én már akkor is azt állítottam, akit hívnak 
annak menni kell ! - kibontakozott az asszony karjából. A gyér fénybe~ 
megkereste az üveget. Bort öntött. 

- Bandi, ne igyál már. 
- Mindegy ... - mondta és a hangjában fáradt kéz legyintett. 
Anna elé térdelt. Fejével, mint egy szomorú kiskutya, az ölébe kúszott. 
- Adj egy képet, egy fényképet magadról. 
- Nincs, Bandi. . . Nincs. Ot~hon sincs. Az igazolványomban 

lévő is csak amatőr és öt év előtti. En nem kívántam magam sohasem 
megsokszorosítani. 

- Még egy képem sem lesz r6lad ... 
- Bandi ... 
- Egy képem se ... - súgta az ölébe és átölelte a derekát. - Oda-

kint. . . hogy lássalak - arcát egyre mélyebbre fúrta ölébe, lehellete 
átütött a kimonó anyagán és forró párában fürdette a húsát. - Egy 
képet ... - ismételte csökönyösen és panasszal teli. - Egy képet, rólad ... 
- mondta és nyugtalan ajkával a kimonó lágyan omló függönye mögött 
a bőrére csókolt. 

- Bandi ... 
András szája felnyílt és csókokkal hintette tele a b&rét. Cs6kjai, 

mint egyetlen na.gy, meleg hullám, elönoötték ölét, aztán ez a melegség 
lassan fölfelé kúszott a szíve irányába. Ajka nyomán húvösséget érzett 
a bőrén, szinte fázott belé. 

- Ha mindenütt egyszerre érezném a száját, - gondolta - akkor 
nem fáznék. 
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·- Egy képet . . . Tólad - hallotta a kéTő, de egyben határozo.tt. 
hangot valahol a nyakahajlásában. . . • .• 

- Egy képet ... - válaszolta, mmt a vrnszhang es messzuol hall?tta 
saját hangját, ringó hullámok mögül. - Az én '.<épem . '.; - lehelte. szmte 
éTtchnetlenül és, mert fázott, összevonta mellen a kariat. Úgy remlett, 
Andrást is beleölelte. 

- Valami történik . . . - gondolta, de csak úgy, mintha távoli 
eseményeket rögzítene papí1T~, mikhez n~ki végeredmény?.en ,~emrui 
köze. - Mi történik 1 ... - nadt fel egy pillanatra, de a csondtol nem 
kapott választ : . öntudat~ az öléből és a sz.ívéből patakzó láthatatlan 
hullámok hátán rmgott, mmt az elhagyott ladik. 

Combjában egy régen pihen? izom megfeszült, az ~mlék~k ~udatalatt 
futó képzetei ingerelhették mozgasra. Keményen meghuzti: labat, mmtha 
valamit el akarna taszítani magától, de akkor, a derekatáJán, megemelte 
valami . . . sürű hullámok simogató melege vagy András karja, nem 
tudta pontosan és úszni kezdett, szállni, mintha megszabadult volna a hús 
súlyától, a csontok terhétől és a gátlások béklyójától. 

- Az én képem ! ... - sóhajtotta, aztán elfeküdt a foTrÓ hullá
mokon lustán és nemtörődömül. Kimonója utánarepült, mint egy tbrötti 

fekete vitorla. 

19. 

Odalent az utcán egy autó dudált. Lehet, hogy erre a hangra ébredt 
meg. Kinyitotta szemét. Haja arcába hullt, hátrasimította. AndTás 
mozdulatlanul aludt. A vörös szobában még égett a lámpa ; a lélig
táTt ajtón kifolyt a lénye; András szobájának a homá'.y~t. ?a.;ná'.a hig!
totta mint tej a feketekavét. Most, hogy az álom sotetjebol ]ott elo, 
ez a ~yolcad fény is világításnak számított a szemében. Mindent tiszt~n 
látott : András alszik, haja homlokába hull; az aszta.!on ott unatkozik 
a merrkezdett üveg a pohár szélén hidegen csillan meg a fény. Köntöse 
ö_sszegyűrődött a d~rekán és a világoskék kom?iné pán.tja el~za~adt . ; . 
Es mindent tudott : elmdult valahonnan - talan a bolt1ves hazbol, talan 
még messzebbről 1 - kötött parnnccsal, mint a futárok vagy mint a 
cselédek, kiket gazdájuk a szomszéd kocsmába szalaszt krigl! söTért és 
közben találkozott az életével. A találkozás ünnepélyes volt, mmt minden 
váratlan és nagyhorden 'ű esemény : megszédült. Az első pillanatban 
azt sem tudta mi töTténik körülötte. Később, mikor máT észlelte az 
eseményeket, ö~tudatából kicsúszott a valóságérzék : mintha csak álmo.dná 
mindazt, ami megesett vagy mintha csak olvasta volna. Tudta, ha mind
ezt valakinek így mondaná el, nem hinnék el. KöTülbeliil így fogahnazná 
meg a mondatot_: egyik percről a másikra minden olyan valószínűtlenné 
vált mintha valaki csak mesélte volna ... a falak megnyíltak, szél húzott 

' 
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a szobába, fázni kezdtem. A tárgyak súlytalannak tüntek . . . Mindent 
éreztem, minderu:ől tudtam, csak abban nem voltam biztos hogy a.mit 
tudok és érzek, vajjon én tudom-e és én érzem-e 1 Ha abban~ pillanatban 
v?'la~i ~ülemb~ súgta volna : t~ Bováryi;ié vagy, elhittem volna. lVIintegy 
hi_pnoz1s alatt alltam : az esemenyek, az 1degzetem1 a megváltozott helyzet 
és a ~~r befo!J'.ása alatt: Később aztáD; e~~ lebegés me&szún~ ... Egy fájdal
mat ereztem es egy oromet. Hogy m1 fa]t és hogy mrnek omltem most 
már nem tudom. Valami beteljesedett, n1int a végzet . . . és a Pohár 
itt a, szívemben, megtelt. ' 

Ovatosa,n, nehogy rnegzavaTja áhnát, elhúzódott András mellől. Várt 
egy pillanatig. Mikor látta, hogy nem ébrnd meg, kilépett az ágyb61. 
~ndTás az á~o1;i mélyén-;:- an~lkül, hogl'. fölébTedt volna -- most jöhetett 
Ta, hogy elhuzodott mellole: ketszer is kmyult utána. De csak a kispárnát 
éTte el. Az álom jótékonyan elhitetct,t vele valamit. Mosolygott és átölelte 
a kisvánkost. 

- Szernt ... - gondolta. - Álmában is enge~ keres. 
Halkan és vigyázva, mintha üvegszilánkok közt lépdelne kiment 

a szobából. A tapétaajtót betette maga után. Kinyult az órájÚrt hogy 
meg~ézi, de félúton meggondolta. Az utcán lovasfogat cammogott, a' lovak 
p atáia fáTadtan csattogott a kövezeten. Hálóingbe bújt és magámhúzta 
a takarót. Az orra lavendula szaggal telt meg : a szomszéd szobából hozta. 
mag~val és itt, az érintetlen párnán, újraéledt, n1int vázában a virág. 
Alszik ... - gondolta. - Azt álmodja, hogy mellette vagyok ... A szívé
ben most már ott van a kép ... kérte és én odaadtam ... Most ott van 
a szívében ... ~a katicabogarak útrakeltek a bőrén. Egy pillanatra elvesz
tet~e tájékozódó képességét és úgy érezte, még mindig odaát van Andrá8-
nál. A" ínye vággyal telt meg, mintha szomjas lenne és valahol a húsában 
lehelletfinom fájdahnat éTzett. 

- Mim fáj 1 - kéTdezte húnyt szemmel, de mire kimondta a kis 
fájdalom elszállt, mint a lepke. ~ Mi lenne, ha visszamennék ? ~ gon
dolta és a szíve nagyot dobbant. Beleölelt a párnába, mintha kérné, tartsa 
vissza. 

Máskor nyujtott lábbal aludt, most összehúzódott a. takar6 alatt 
mint egy kisgyernk, aki valamit az ölébe rnjtett. ' 

Néhány peTc mulva mélyen elaludt. Álmában visszament a szomszéd 
szobába és újból végigáhnodott mindent. 

Az volt az érzése, hogy alig aludt el, mikor András hangjára. ébredt. 
András a heverő szélén ült. 

- Háro1nnegyed tíz ... - n1egcsókolta sze1nét, száját és a nyakában 
pihent meg. 

- Én még ... - súgta az álom lassan foszló köde n:iögül - soha 
de soha nem ébredtem ilyen örömmel. ' 

AndTás szobáján át ment ki a fürdőszobába. Futólag a képre nézett, 
összevont sze1nmel, kutatón, mintha véleményére lenne kíváncsi. A fel-
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·d 'k' • fné most közönyösen meredt magaelé. Előkelő csöndbe Lurko
r~z;a 18IT~:tte magát a nappal és 1ueghúzott szája szögletén fáradt unalom 

ült Nem válaszolt. . „ 't tt fi 
· Sokáig fésülködött és aprólékosan öltözött. Ke~venc rulraJa ve e e, 

3 
inél zöld valódi francia-selymet, a fekete s~alagov_vel. 

!__ Én tulajdonképpen -· gondolta,- -. En t;llaJdonképpen ;nost . · · 

k ··1t szo't e's a tül· •0··i·be nézett. - TulaJdonkeppen ... - utananyult 
- eru e a e • • lt 1 lk'b "l · t 

1 ··1 · 1 ' "lo' szo'nak és egy pillanatra k1eme e a e e o, min egy az e mern n1 {eszu , k t f 1 
· 1 't k ' b 'l _ nászúton vagyok ... - a szo ta ar a oga om piros a ma a osar 0 

1 
,.,t 

1 dt nyelve hegvén és édes ízzel tö tötte meg a szaJa . 
megc;,:törképe mosolygott, mintha kineve~né. Arcába fürkészett, de nem 
· d tt 1 'át képén Egyetlen vonast sem fedezett fel, amelyben 
igazo o e a saJ · " · 't · dulh t tt volna me ka aszkodhatott, vagy n1elyen át, in1nt az u on, meg1n a o . 
vis~za Pa titka nyomába. Vonásai nyugodtak voltak, s~eme elevenen cs1}
logott'. talán kissé clevenebbül mint máskor, csak az aika volt teltebb es 
pirosabb mintba szél csípte volna meg. 

And~ás lépett a szobába. 
- Indulhatunk 1 - kérdezte. 
_ Indulhatunk. A ' · 
_ Előbb elbúcsúzom tőled - megcsókolta. - z utcan, saJnos r.en-

descn kell viselkedni ... Milyen nagyon szép vagy, Anna! - mondta es a 
hangjába szomorúság vegyült. , , 1 Anna tudta, hogy András a bchív6ra gondolt és a behivoval kapcso at-

ban a nagy-útra. , A ' ' b 'l 
M t 1. t' 1 _ fogadkozott magaban. - ztan mar esze -- os e m ezem. 1 II t 

h t A katona ha parancsot kap a bevonulásra, bevonu . a parancso 
e sz. , M' t . 1 kap a leszerelésre, leszerel . . : as ese ;i-1~cs. , 

A sarkon kifordultak a villamos~iiega!lo !~le. 
_ Nézd romok! ... Nézd, ott is egy talalat. 
_ Most' nem akarom látni - felelte Anna. - Andrásba karolt. 

. l"'t'l t' Itt senlci sem ismer! Itt ugye nincs e 01 e e . . 
Két villamost engedtek el, nem akadt hely rajtuk. A harmadikra nagy 

nehezen felkapaszkodtak. f 1, t 
Az utasok tülekedték, gorombáskodtak egymással. Egy asszony e srr : 

- Jaj a lábam! . . l k' ·1 ' k' 'l' 
_ Ha nem tetszik, menJen taxin - mondta va a 1: ny1 van a l ra e-

pett. . , l · t ' _ Vagy hagyja otthon - tanacsa ta viszon mas. 
A kalauznőről csorgott a verejték. Az apr6pénzzel és a je!D'kötegekk~l 

tömött táskát két kézre fogva csinált ömnagának helyet. Imitt-amott ÍOJ-

bevert vele valakit. . „ , b "l k •t 
Anna mindebből alig hallott valamit. A tulekedes, o ~sa .a~nyi 

" , tt h gy Andráshoz szorítják. És ő most örült Andras kozelsegenek. 
~zs~e~é; nézte: nyugtalanság bujkált rajta, de szép volt és trnzta. 
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- Vajjon látott is engem, az éjjel 1 - kérdezte ömnagát. 
Zavar, vagy szégyen után kutatott az öntudatában, de sem szégyent, 

sem zavart nem érzett. Mintha még fel sem fogta volna, hogy tulajdon
képpen mi történt. Mintha idegen nyelven~ melyen törve beszél-hallott 
volna egy mondatot. A szavak, - az események - ott ültek emlékeiben, 
de szószerinti értelmüket még nem fordította le a maga nyelvére, Valami 
történt - futott át néha, mint egy-egy hevesebb dobbanás a szívben, a 
megállapítás az öntudatán - de értelmének ajtaja nem nyílt fel, nem 
engedte be a kíváncsi mondatot. Még csak az érzékei vették tudomásul a 
tegnap emlékeit: ha az estéből egy-egy kép, vagy hang felbukkant a lelké
ben, csupán az idegei reagáltak rá: forró hullám futott végig a hátán, vagy 
megborsózott a bőre. Ilyenkor az értelmével a pillanatnyi jelenség után 
nézett és nem az indítóokát kereste. Ifol aludt mindez mostanig bf'nnen1? 
- kérdezte, szinte megcsodálva testének a most múlt órákkal fellebbent 
titkait. »Nem haragszol rám 1 ... « hallotta András hangját az éjszakából. 
»Ne haragudj rám ... « A válaszra már nem emlékezett. Talán nem is 
válaszolt . . . . 

- Leszállunk - figyelmeztette András. -·Elgondolkoztál 1 Már két
szer szóltam. 

- Ne haragudj, Bandi ... én olyan ... mintha részeg lennék ... 
Berúgattál . .. - súgta. 

A gyógyárugyár irodája a Belvárosban volt. Doktor Pető lekötelező 
szívességgel fogadta Annáékat. Kétszer is elnézést kért, mert nem teljesí
tette kötelességét, de hát a posta - mondta. Középkorú ember volt, gyér 
hajjal és sápadt, városias arcszínnel, de a szája piros volt és a szeme élénken 
csillogott. Ajka szélét beszéd közben nyelvével nedvesítette, mintha a szél 
kifújta volna, vagy, mintha túlégés hevítené. Míg beszélt, kutatón nézte 
Annát és nem az arcát figyelte, hanem a lábát és a testét, mintha meghatá
rozhatatfan céllal méretet kívánna róla venni, vagy későbbi rendeltetéssel 
szemének recehártyájára óhajtaná fényképezni. 

- Mostanában a fővárosi élet. csak kínlódás. Legszívesebben magam is 
vidékre költöznék, körorvosnak. Különösen, ha a patikakertekben ilyen 
nagyon szép rózsák nyílnak - mondta és mosolygott. 

András szeme megvillant. 
- Vidéken azonban a tövisek is élesebbek - szólt közbe. 
Az orvos zavartan nevetett. Anna Andrásra nézett. 
- Megvédett - örült.magában és most már nyugodtan ült a helyén, 

mint aki tudja) nincs egyedül és így nem eshetik se1nmi baja. 
Doktor Petj), Andrással kiment az árut számba venni. Anna az 

irodakisasszonytól elkérte a telefonkönyvet és megkereste a honvédelmi 
minisztérium számát. Bo akarta jelenteni magát Bolzainál. A tábornok 
szobájában a segédtiszt vette fel a hallgatót. 

- Ki keresi 1 - kérdezte. 
Megmondta. 

Égly: A boldog p-n.tdkus 12 
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• . mbaton a harctérre . , f 1 lt - a vezérornagy ur szo , 

- Sa1nalom, , e e. e 
"lt és még nem tert vJSsza. . • 1 .. t••tték volna nyakon. repu dt · tha ] eaes v1zze on o tt 

Anna megderme ' mm . ö f'railt és reménytelenség kongo , 
Mikor újból megszólalt, hang]a meg a 

benne : . " ti ül - kérdezte vég;;l - Ilona, a felesége, szó-
- Nem tud3a, ve1e en 

val a családja, Pesten. van 1 A lakáscímet és az otthoni telefonszámot 
- Úgy tudom, igen. 

bemondom. 
Anna fölírta. á A i és a holnapi - gondolta és kap-
- Két napom van csup n. ma 

kodva tárcsázott. · • · 1 tkezett 
A túlsó oldalon Bolzame ie eni N h • t ilyet ! Most érkeztél! 
_ Valóban te vagy ~z, ~n~~ · ~r:lt a lelkendező fogadtatásnak. 

Az este - felelte es t1to an , o i 
- T este 1 És hová szállta!. 
--: egnap dta Bolzainé felcsattant. 
Mikor megmon ' 1 N k d • Junk a helyed 1 
_ Hogy tehettél ilyet; .• ~ \ ~aszívességed ... Mondd Ilona, hol 
- Kedves vagy. Igazan JO es1, kell vele 

van Jenó1 Nekem feltétlenül\ tesz~l~~"i:zemlére m~nt. Repülővel. Úgy 
_ Jenő szombaton regge arc e 

aggódom érte. , , .. 
_ A harcterr~. · · 

1 
f ,1 Képzeld, a frontról. Ez azta~ osz-

- Igen, de mmden nap, te e on~t ma visszarepül. Délutánra varom. 
sze.köttetés . .. Tegnap este ugy mon a, , , 

_ Feljövök, Ilona. . , É t d küldöm a kocsit. Hány orara 
- Mondd be a pesti cimed. r e . 

legyen ott 1 • 1 • 
- Hányra várod Jenot. délután folyamán megérkezik. De én to_le 
_ Úgy mondta, hogy .~d 

1 
··tt Az éjszakát már nálunk kell tol

függetlenül ~árla~. A hohn~en':' ;;~~! iöl tegnap az állomásról. Azonnal 
tened. Igazan ban~, hogy , A te hel ed nálunk van, An;ia! , 
kiküldtem volna e.led„az. aut~; telenül Jólesik a gondoskodaso~, de. bela!-

- Nagyon koszonom. eg t B th' 'kat Meabántanam oket es 
hatod most már nem hagyha~omtot marondat: és .közb~n számolt. - Ha 

' k a enne meg h' • ·· 't ezt iaazán nem a arom -
1 

tl még ma elintézheti a be ivo ugye · 
Bolz~i ma megérkezik, h? naf, es~ eg Ötkor ~egfelel 1 - kérdezte. 
Hiszen csak egy telefoniaba ceru . . . . 

_ Meg. . . Tehát ötk
1
o;" . J •t'l _ tette még hozzá. _ Katona1 

· · t 'k {ern1 eno o 
_ Valamit szere n~ 1 ítsé emTe lesz i 

vonatkozású a dolog. Mit gon~o s~, •:lg Te:nap is beszéltünk rólatok tele
- AJenó1 Nek~d1; · ··kt'·~ :~· Bárnerntudom,előállliatok-evele? 

fonon ... Valamit én rndkerti;le t ko e e . 
Nagy dolgot kérek tőle ' 0 8 e · 

- Boldog leszek Ilon, ha tehetek valamit. 
Megnyugodva tette vissza a hallgatót. 
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- Még ma kiküldetem a csomagot a lakásra - ígérte doktor Pető. 
Szertartásosan csókolt kezet. 

Anna a folyosón letörölte bőréről a csók nyomát. 
- Pfuj, de útálom a férfiakat! - mondta és Andrásba karolt. 
András megállt a néptelen lépcsőházban. Kérdőn nézett Annára. 

Anna megértette. 
- Te nem vagy férfi . . . Te egy érzés vagy . . . bennem. Te más 

vagy! - tette még hozzá, mintha fátyolt kívánna húzni a gondolatra. 
A Váci utcán mentek végig. 
Anna meg-megállt a kirakatok előtt: mindenütt bőségben volt az áru. 

A kirakatpolcok tengerentúli selymek, idegen országokban gyártott haris
nyák, ékszerek, csecse-becsék, cipőcsodák, szépítőszerek súlya alatt roska
doztak. Az utcán feltűnő elegánciáva] öltözött emberekkel találkozott. 
Mintha nem is lenne báború! Reggel, mikor előkészítette ruháját, pillanatig 
zavartan latolgatta, vajjonfölvehet ma ilyen minőségű anyagot magyar nő? 
Ma, mikor már az anyák ezrei feketében járnak országszerte, kívülról, belül
ről. Az ország, a város és a szívek tele sebbel; a magyarság legjava, a hatá
rokon kívül a halál száz, leskelődő, soha nem álmodott lehetősége és a saját 
kétségeik között vergődik és a nemzet a lét vagy a nemlét útján a bizony
talanság ködében t.ámolyog. Azt hitte, csend fogadja majd az utcán. Az 
emberek önmagukba néző szemmel, beszívott. ajakkal végzik dolgukat. 
Ezzel szemben, itt a város szívében, a Belvárosban, lüktet az élet: a járó
kelők hangosan nevetgélnek és a legutolsó divat szerint készült ruhákban 
őgyelegnek a békebeli bőségű kirakatok előtt. A dráma szele nem fújt volna 
idáig és nem hozta el az egyébként sem túlbö, kiömlő magyar vér szagát! 
Mert hiszen az már most mindegy, kellett-e nekünk, magyaroknak, ez a 
háború, vagy csak belesodródtunk - esetleg belekényszerítettek olyan 
eszközökkel, melyekről a tömegek csak sejtenek valamit - de a háború üt 
van! A sok megválaszolatlan kérdés között egy biztos: háború van és a 
magyar vér fogy, egyre fogy. Ezek a városi emberek, itt a bombasujtotta, 
jobb és tisztább sorsra érdemes főváros aszfaltján nem tudják ezt, vagy nem 
is óhajtják tudomásul venni'i ... Ezek nem éreznek közösséget a harcba
kényszerültekkel1 ... Még a baromfiudvart is csönd üli meg, b:t a szakácsnő 
elcsíp egy csibét és míg, az erőseb}! jogán, kiereszti vérét, a többiek, az élők, 
szűk kis csibe agyában is megborzong a tragédia és a közös sors pillanatnyi 
sejtelme. Ezek itt - így, látszólag- ügyet sem vetnek a tra,gédiára: ezek
nek nem fáj és úgy látszik, nem hiányzik a n1czőkTől, a gya.lúpadtól, az író
asztaltól és a lehúzott redőnyű kereskedések árván hagyott pultjai mögül 
elhurcolt magyar - létünk gerince - melyet most hideg és könyörtelen 
kézzel markába fogott a - végeredményben alig indokolható - sorvadás. 
Ha ez a háború valóban nem kellett nekünk, ha valóban csak kényszer vitte 
bele ezt a szegény és mindig csak kihasznált nemzetet, a gyásznak annál 

12• 
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mélyebbnek kellene lennie!„ V,agy ezek itt már tndnak valamit, amit a falu 

még nem is sejt és ~nna~ orulnek1 dt András az egyik szűk utca szürke 
_ Ide jártam ISkolaba - mon a 

épiilete előtt. , h, , , t meg Anna. _ Hiszen ide soha nem 
_ Milyen szomoru az - nez e 

süthet nap. . k' 1• dt m itt Bevallom, nem szerettem 
_ Belül is hideg. Sokat m 0 a tt · · · 

. • „ . A t nárokat sem szere em. 
1skolaba iarm · · · a É inde iket szerettem. 

_Engem apá~ák ta'.'ítottaf. d ~mEgy!\en egy, a nyolc év alatt. A 
- Egy azért nalunk IS meg ~r u . k t írt a napilapokba és beteg 

Vlaszi. Fiatal volt; magyart tahn'.tott! verslet veelu"nk Hetedikben. Aztán 
C • éh' y onap1g vo · l" volt a tüdeje. supan n .ai; h lt Engem nagyon kedve "· 

k6rházba került és a szümdo alatt:egl ad· ú' _ Azért mégis őmiatta 
Talán mert sokat olvastam~ :-; e oso yo o . 
kaptam életem egyetlen pofonpt. 

- H~tedikben 1 kortá. t már beteges volt és különben. sem t!'dott 
- Bizony! · · · Ak l , 'hán csirkefogó aki ezt kihasz-

fegyehnet tartani. Akadt az osztalyb~n ne t • y ő is nagy~n szerette Vla-
na' lta Mikor később megtudtam, az. igazlga ~ - 't csak küld3' e be hozzá 

· h "b'l l" diavaam1maga, .. „ szit - ráparancsolt: a UJ 
0 e oa , 1 „ pe táján elfogyott a voros 

az illetőt az i!odá~a" ~zen a .naE~nl ~~s~:~e~~=eelőadásÚ. Engem, a Jred
kréta. Vlasz1 egyem semara3zo , a.• , k' sem mondtam, hogy: »igaz
ven?é~, küldött bVe ~1z i~od~b~. ~~yJ~!~r::~ .\máris lekent egy hatahnas 
gato ur kérem, a a Y ana~ ur 1;1- ' , t a dolgot szörnyen zavaTban 
pofont. Képzelbet~d! · · · ~!~or knnz~fna~:~:~ Vlaszit61 egy Móricz-kön7-
voltunk mmd a h";i;man. asna:\' a l Peches fiú voltam én mmd1g. 
vet. »Hogy ne fáJ)On .É„.« ez~dirta bt" ~ézbe veszlek - ígérte félig tréfá-

- Csak volta!! < n mai mos 
san, félig komolyan. 

- Köszönöm. 'll 't tt eg Anno és a reggeli tervére .1 h'l' me - a ap1 o a m , d • 
- M1 y~n „a as ~ sze ötlött szívébe. : valamit adni szeretne An ras

gondolt. A furdoszobabar; . • d 'k zásra mint aki örömmel telt 
nak. Egyenesen vágyat e,rz~tt az ar~·: f~lezni ~alakivel. Valami mara
meg és a váratlan boldogsagat ;;e.g .a ;a J, á emlékezteti. Olyan valamit, 
da~dót, egy emléket; ffirel~ s ~~r~;rs no:,~ lesz mellette, vagy egyáltalá'.' 
amiben bent van az o e e eh, l 'k . p1'llant - hogy o gondol rea 

é meg _ a az em e re · ) . d 1 t 
nem lesz, - rezze .b"l 's e's vigyáz reá. Mikor a gon o a · é • nagyon messzi o 1 , t" onnan is s meg a . . , , ·· it I(orára gondolt es a teme ore, 
felötlött öntudatában, k!Cslt elefzelrnn~u . tán András belépett a szobába 
erre a két egym~ss":l roko~ foga ~m;~b • J° :s~k az ajándékot tervezte. Egy 
és ő a következo p1llan~t a:i ir-ar u~z~nezte - mint az ölelést. Ne legyen 
láncra gondolt. A nyakan v1se i, -;- t h ó sem óhajtana soha terhére 
súl osabb, mint a lehelet, - a~m ogy , 
lej,',i - és mégis ott legyen ra3ta, a nyakan. 

181 

Kis ékszerüzlet mellett haladtak el, 
- Várj egy pillanatig - kérte. - Megérdeklődöm valamit. 
A kereskedő csámcsogott, mintha ezzel is a csodálkozásának akarna 

kifejezést adni, hogy ma valaki aranynemüt kér megvételre. Tenyerét 
széttárta. 

- Aranyat nem adhatunk el. Az arany zárlat alatt áll. Dublét 
ajánlanék, vagy talán ezüstöt. 

- Aranyat szeretnék. Ajándék lenne. 
- Sajnos, nem tehetem. 
Anna elköszönt. Az ajtóig ért. 
- Nagyságo,g asszony ! - szólt utána a kereskedő. 
Visszafordult. Az alacsony emberke az arcába fürkészett. Tekintete 

a bosszú évek folyamán fölvette az arany csillogásának sárga fényét. Még 
egyszer végignézett a kifogástalanul öltözött Annán. Magas homlokán 
és enyhén sasorrában talált valami megnyugtat6t. 

- Látom, hogy mennyire meg szeretné venni a nagyságosasszony ... 
Én értem az ilyesmit. Nekem van szívem! Biztosan kicsi gyereknek lesz, 
keresztelőre. Tudom én azt, kérem, hogy az ilyen csöppség még nem fogja 
fel, mi az a rendelet! ... Csak a hölgynek - mondta és gavalléms kis 
félkört rajzolt kezével a leveg6ben. - Tessék . . De, ha netán valaki meg
kérdezné, honnan! Még az utcát is tessék elfelejteni 1 Keresztkét tegyünk 
rá, vagy ezt a kicsi Jézust~ 

- Talán ezt - mutatott egy Szent György-éremre. 
- Áhá ! Fiú a kicsi és huszár lesz egyszer. Szent György a huszá-

rok védőszentje. . . Parancsoljon. 
Anna boldogan süllyesztette retiküljébe és fizetett. Bár benyomása 

szerint legalább ötszörös árat adott a láncért örült, hogy megvehette. 
- Közben telefonáltam haza-fogadta András. - Luska azt mondta, 

nem bánná, ha megebédelnénk valahol. Bevásárlási körútja nem járt 
eredménnyel. 

A belvárosi étterem terraszán foglaltak helyet. Sört rendeltek. Az 
ételneműhöz hús, kenyér és zsírjegyet kért a pincér. 

- Nem baj, ha nincs - mondta. - Nekem van elad6. 
- Pénzzel mindent el lehet intézni - ismételte András az ezerszer 

bizonyított igazságot. - Csak az él a szabályok korlátai között, akinek 
nincsen pénze. A rendeletek, majdnem mind, csak a szegényekre vonat~ 
koznak. · 

- Szegény ember mindig lesz. 
- Az biztos, de nálunk, mint minden, úgy ez a kérdés is a két szélső-

ségen leng. Két csoport áll szemben egymással: a nincstelenek és a túlon
túl ellátottak csoportja. Középút nincs. A mi középosztályunk nemlétező 

középosztály a nincstelenekhez tartozik. Dánia, 
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Én is. Bár ez nem politika. Ez nálunk, sajnos, állapot. ll'Iár 
egy tizenötéves gyerek is pontosa.n felismeri. 

A sör habja fehér bajuszt rajzolt Anna szájára. Táskájáb61 elővette 
& zsebkendőjét. Ujja alatt megzörgött az imént vásárolt láne papír-

zacskója. - Este a nyakára csatolom ... - gondolta. Az este mint szó, föl-
olvadt lelkében, de a fogalom hangulata szétfolyt ereiben és könnyű, kel
lemes nyugtalansággal töltötte föl a szívét. - A nyakára csatolom ... 
- ismételte meg magában a mondatot és úgy gondolt a pillanatra, mint 

egy bensőséges családi ünnepre. 
Holnap ~ gondolta, - ha már elintézte a behív6 körüli formaságo-

kat, legszívesebben vonatra ültetné és elutaznék vele a délvidéki városba. 
Szállodában vennének ki szobát ; senkivel sem ismerkednének és ha 
akadna ismerős, messzire elkerülné. Hárman mennének a mult szépítő 
búrája alatt, mintegy légmentesen elzárva a világt61 : András ő és az 
a régi kislány, aki ő volt valaha. Középre vennék, megfognák a kezét 
és mennének vele a széles utcákon a fák alatt, a mezők felé. Kedvét 
keresné. »Ha jól emlél{szem« mondaná 1>ezt az utcát szívesen jártad azelőt.t, 
mert errefelé már alig találkoztál emberrel .és te leginkább elkerülted 
az embereket ... Itt üljünk le. itt a patak hídjánál, ahol azelőtt annyi
szor megpihentél, hallgatva a víz locsogását és a naplementét nézted, amint 
a haldokl6 délután vére szétfolyt az erdő fái közt .... « Csak nézné azt 
a régi l{islányt, alci ö volt valaha : vörös haját, mint régen, elkapná a 
szél és kibontanái mint az ősz rőt fátylait. A szemébe nézne lopva, a sze
mébe, amint a végtelent kutatja és a messzeség mögött a dolgok lényegét 
keresi. Akkor megszorítaná kezét és a fülébe súgná : »Ne félj ... Egyszer, 
-- ugyan sokára még - a te lelkedben is megtelik a. pohár ... érzéssel ... 
Addig csak kortyold a keserűség csöppjeit. Most elbocsátalak. Vedd be 
ma.gad kedvenc Jáid közé, járd végig magános utad, viseld el a csapáso
kat, erósödj meg és készülj a találkozásra . . . Egy sarkon, ahol nem is 
sejtenéd . . . valahol, valakinek az álmai sarkán, várnak rád ... « Aztán 
a szűk mezei csapáson visszafordulna Andrással a város irányába. )}Itt 
voltam gyerek.« Mondaná. »Ebbe a sárga házba jártam iskolába, apácák 
közé. Magam is megkívántam egyszer a fehér-kalapot, a szeplőtlen élet 
jelét, a.z olvasó láncára fűzött fakeresztet, melynek súlyát csak az ismeri, 
ki végigjárta a hét-fogaddom nehéz lépcsőjét. De nem lett belőle semmi. 
Hiszen tudod!« Odalent a Fő-úton megmutatná a patilcát. A hold fényé
ben megcsillognának az aranyozott betűk : »Szent Cecilia ... « A szúette 
lépcsőkön fölvinné a manzard szobába, ahol lakott és ahonnan az ablakból 
messzire el lehetett látni, túl a városon, túl a réteken, a nagy hegyek felé. 
»Itt aludtam, ebben az ágyban és itt, ennél az asztalnál írtam a feladato
kat. Később néhány levelet, de szerehnes-levelet soha!« Elhinné vajjon1 

András fizetett. Megindultak hazafelé. 
Luska sírásra hajlamos hangon kért elnézést az ebnaradt ebédért. 
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- Mi nem vezetünk háztartást : az úr d, crl ~b , . 
csak konzerv akad és ritkán -h . • . l · ven e" o cn etkezilc. Itthon , , . ' a n1ar e nnoN a kocs1nai 1-oszt t t 
en i·eszemrc, innen a sarok-vendé lőből h , ~1-. ? ' mer az 
1\-iára ugyan főzni akartam de semg 't kozatt az ur enni, kis zöld-féle. 

N
. ·, m1 sem apam Nag b' t dl 

- a~yon jól volt ez így - . t lt A . yon an a o og. , B d.'·. .· vigasz a a nna _Mi 'd'l · k 
mar an 1 is vidékinek számít ha ea szer f lk „ ·„ vi e {le ' ma 
elkocsmázunk. Percig se gond' r 0 1 M e e;ulunk .Pestre, szívesen , tt o 1on ra. a estere pedig - !\_ d , 
neze ' - egy rokonom meghív tt b .. 1 t , ' ~ n rasra 1\nd , b,., o ennun (0 va.csorara 
, f'llr. r~ls szAo a1aban a leere. sztett redőny mögött bűvÖs volt „ d 
es e omay. nnaaképren' tt d fl .d,. 'cson 
zött a homályban, csak ka1~. a és ~e ' e a e v1. ~k~-asszony' most :Irejtő
!ekete ruha fölött. J ellének hava vilag1tott a melyen kivágott 

- Mi les;. este1 ,- kérdezte később András. 
- Scmnn; csak ugy mondtam Ma'd b b,. nk ben megvacsorázunk. o . J e UJU valahová és kettes-

é t
-LÉn is" így ~~ndoltam. Nem messze innen tudok k h 

s ge . evegos cs 
10

1 f6znek. , egy ert elyi-

, ----; Kit~nő ! Megmondod a címet és ott találkoz . < . delu~an valoban rokonlátogatásm megyek. Nem kerülh~=;,, ~~, ugyams, 
- füllentette. - Öt órára kocsit ku"ld l , t a dolgot.„ B ·~ ene{ erem. 

- olzai.! - mondta András inkább állít6n mint k' d" 
tük me:em.te~ef~::g~~zz~olzai kint van a fronton. Tel::o::~ beszél-

Én - A:na - egy lé~é~t tett fel éj e és megfogta az asszony kezét _ 
az es e, vagyis az e]Jel megmondtam a b h' , 'l 1 . 

~:i~~~~ :~!r:~~é:~~k~d~~. t~I a~~!g~~tc~~~r:1e~j~;~s~ s:~~m,t~~~'.:'k 
Nagyon kérlek, Anna ... - az arca határozoti"' o eiu, :'agy_o~. Lehet. 
vonás ült ki, de a tekintetén szomorúság bu 'kált vo~, sZaJa kore n1akac.s 
Nk ell{em, tudod, semmi keresni valóm sinc; ott .de h~ ~e~ a:~rok menni. 

el. A többiek is elmentek E t t. ' ' e lV a e, mennem 
hangjában szelíd áthosz . . . z i, asszonyok, nem értitek ... -

;~;w őszinte ha~ot lehef::.ngettie~~l:e kaö~:::~~őf~n~~!. ~~k~~f} 
Anna politikát változtatott · 
- Igazad van - meaöl lt · H b h' műsóhajjal. o e e. - a e ivtak, bevonulsz - mondta 

- I_gen, b.evonulok. 
- Es azt teszed, amit parancsoln k A k t , 
András valamit hallani vélt A a · a onan~k parancsolnak ! 

figyelt rá, de Anna meacsókolta. nna nyugodt hangja mögött. Fel--

- ~al még_ civil vagy és - súgta - csak az enyém 1 
• - sa' a trnd · · · - felelte András é 1f 1 · t t h · . elobb még keresett valamit A h . s„e „e OJ e te, ogy rnasodperccel nna angp mogott. Magáhozölelte, mintegy 
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belemenekült izmainak erős, langyos boltozatába. Nyakába fúrta száját 
és arcát, mintha bőrének orgonaillatú párnáján a feledést keresné. 

- A szádat - kérte. 
- Luska . . . Bejöhet. Eressz ! ... 
- Ehnent. Hallottam csapódni az előszobaajtót - és még szorosab-

ban ölelte. 
- A ruhám ... __:,_lehelte, de könnyű és halk hangja elveszett szívé-

nek egyre gyorsuló hangos do~ogásában. . , „ „ , 

A nyitott ajtók a veszély edes, lSrneretlen izgahna val toltottek fel 
idegeit. Úgy ölelte magához Andrást, mint aki elektromossággal telített 
vezetéket érint és képtelen elengedni. - A ruhám ... - súgta és hangjá
ban vágy és félelem remegett. - Őrültsé~ ... - gondolta még, de mire 
a ·SZÓ végére ért, már nem törődött semmivel. 

20. 

Bartha félhat tájban hazajött, átöltözött, még a körmét is megtisz
tította. A klinikára készült. 

- Apám, én holnap bevonulok - mondta András. • , 
- Be 1 . . . - kérdezte rosszul leplezett zavarral és tarcsazott. 

Ki mondta meg1 - kérdezte a telefonkagylóval kezében. - Sulyokné1 
- Nem. Te! 
- Én1 
- Igen. Idenézz ! - a naptárra mutatott.. 
- Taxi 1 , . . Egy kiskocsit kérnék - bemondta a címet és a taxi-

engedély számát. - Csak engedéllyel lehet taxizni ... Szóval a naptáron 
láttad. Én különben is meg akartam mondani, de Sulyolmé ... 

- Tudom. 
- Valami tábornok-rokonra hivatkozott. Attól remélt segítséget. 

Füstbement 1 
András az apja előtt sohasem tárta fel ömnagát. Két külön világban 

éltek ; még a közös foglalkozás sem vert közöttük hídat. Bntha a saját 
problémáit alkohollal itatta fel: fia ügyeivel szemben türelmetlen volt 
és megoldásukat az időre bízta. András, az idők folyamán, elidegenedett 
az apjától; elgondolásairól nem beszélt és hangulatait, szégyenlős 
álszeméremmel, takargatta. Most is kerülővel felelt : 

- Nincs Pesten. A frontra utazott. 
- Pedig erősen bízott benne. 
- Te kint jártál a laktanyában - mutatott újb61 a naptárra. -

Mit mondtak 1 
- Hogy holnap, csütörtökön, jelentkezned kell és az esti vonattal 

útbaindítanak. Utánp6tlásra. Mécs mondta, a segédtiszt. 
- Értem. 
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- Ha így áll a helyzet, akkor csomagolni kell. Konzervem van 
bőven. Majd szólok Luskának. Melyik bőröndöt akarod 1 

- A barnát gondolnám. 
- Az üres. A kamrában áll a sarokban - cigarettára gynjtott. A 

körmét nézte és krákogott. 
- Azt tanácsolnám, még ma csomagolj be. Luska majd segít. Gon

dold meg jól, mit viszel magaddal az útra : csak szükséges dolgokat; 
mennél könnyebb legyen a börönd. 

- Erre az útra csak az életem szükséges - mondta fanyarul és meg
sápadt hangon. - De, ha megérkeztem, oda ... ott már az életem sem 
számít. 

- Marhaság! Én is visszajöttem. Nézz körül: a családból voltunk 
egynéhányan a harctéren - fölállt. Megfogta fia vállát. - Mindannyian 
h~zajöttünk. Te is hazajössz ! Már nem tart soká .. , Sőt, lehet, hogy 
kmgrunk. 

- A magyar, ha megígért valamit ... 
- Ne is folytasd ! Hülyeség. Igértél te valakinek valamit 1 Én se. 

Más se. Néhány agyalágyult, akik még az egyszeregyet sem ismerik, 
beszélt a nevünkben. . . Még a másikat sem hevertük ki - legyintett. 
- Gazemberség volt ezt a népet belerántani - az ablakhoz állt. Az üvegre 
fújta a füstöt. - Hazajössz ! . . . Biztos vagyok benne. Hallom, nem 
vacsoráztok itthon. Én se , . . Egy-két apróságot, miknek hasznát látod 
majd összeszedek. Holnap meg hozok haza orvosságot. Kinint, ultra'. 
szeptilt, miegymást ... Itt a kocsi. Szervusz - az ajtóból visszafordult. 
- Ha szirénáznána.k, azonnal menjetek pincébe. Mostanában már nem 
vicc a riadó . . . Este még beszélünk, most el kell rohannom. 

András az ablakhoz állt. A borult ég felhői fölszakadtak. A napfény 
áttűzött a résen és tüzet rakott a liget lombjai közt. A sétányon szerelmes
pár andalgott. A férfi kezében vitoe kabátját, ingeujját is feltűrte. A 
kanyarban, hová az utcáról már nem lehetett belátni, megállt. Átölelte a 
lányt. Egymásbafonódtak, mint a gyökerek a föld alatt. A felMk egyre 
gyorsabban szálltak és messziről egy villamos csilingelt. 

Az íróasztalhoz lépett. Papírt és borítékot keresett, a telefont félre
tolta és írni kezdett: »Kedves Apám!. ... « 

Ezidőtájt a Bolzai villa előtt könnyű, kétüléses kocsi állt meg. Fiatal 
vezérkari szflzados lépett ki belőle és becsöngetett. 

Bolzainé nyugtalanul fogadta : 
- Csak nincs valami baj 1 
- Semmi a világon, méltóságos~asszonyom. A vezérőrnagy úrtól 

érkezett órával ezelőtt-papírlapot vett elő a zsebéből és átadta. Bolzainé 
átfutotta a szöveget. 

- Nahát! - mondta, majd Annához fordult. - Te még nem ismered 
Halász századost. Halászkám, mutatkozzék be az uram unokahúgának„. 
Nem haragszol, édesem, hogy egy kissé szorosabbra veszem a rokonságot? ... 

• 
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Képzeld, Jenő csak holnap érkezik. Azt írja, de várj, felolvasom: »1folnap 
a késő délutáni órákban érkezem repülővel. Ez az időpont végleges ! 
Ma délutánra és holnap délelőttre német urak ígérkeztek. A vonallal baj 
van, ezé;·t rádiózt2,m. Csókollak mindannyiótokat, Jenő.« 

- En beszéltem a nagyságos-asszonnyal ma délelőtt telefonon -
mondta IIalász százados. - Azonnal megismerten1 a hangját. 

- Halászkám, ne udvaroljon! Először is féltékeny vagyok. ő az 
én lovagom - magyarázta nevetve Annának - és nem enge~lem elpár
·tolni ! - Halászhoz fordult. - Másodszor pedig, baj van. 

- Majd rendbehozzuk - felelte a százados. 
- Kell is! Elmondom, miről van szó, maga pedig gondolkodjék 

leült, cigarettára gyujtott. - Halászkám, ennek a szépasszonynak 
van egy kis mkona. Behívták. Holnap reggel jelentkezik és mint hallom, 
este már viszik is szegényt. Pá, pá . .. érti, ugy-e~ 

- Tökéletesen . . . Hová szól a behívó 1 - kérdezte. 
- A behívó 1 . . . Várjon csak - összevont szemmel gondolkodott. 

Határozottan emlékezett, hogy András az éjjel említette a laktanyát.
A segédtisztet Mécsnek hívják . . . A laktanya pedig ... 

- Károly-laktanya. Mécs Laci. Ismerem. 
- Ismeri, nagyszerű! Figyeljen, Halászka : ez a fiatalúr minden-

áron ki akar menni a frontra. 
- Dícséretes. 
- Ne vicceljen. 
- Halálos komoly vagyok, méltóságos-asszonyom. 
- ICi akar menni, de a család, az egészsége ... Hogy mást ne mond-

jak, az édesanyja a vasárnapi bombázásnál megvakult. Szóval, itthon 
kellene maradnia ! És pechünkre, J enó nincs itthon. Mit tehetünk nél
küle 1 

- Tiszt az illető 1 
- l'j"em, karpaszományos. Utánp6tlásra hívták be. 

. , --:; Ertem. Honnan tudják a nagyságosasszonyék, hogy már holnap 
rnd1tpk1 

- A gyerek apja beszélt a segédtiszttel. Ő mondta. 
A százados órájára nézett. 
- Megpróbálom telefonon elcsípni Mécset. Ha nem sikerül, akkor 

holnap reggel. 
- Pr6bálja, Halászkám, pr6bálja. Nagyon szégyellném magam ha 

nem sikerülne kisütni valamit. ' 
- Talán csak . . . - reménykedett Anna. 
- Halász ügyes fiú. Jenő jobbkeze. 
Anna magaalá húz~tt lábbal ült és érezte, hogy a lába megremeg. 

»Ha egy asszony valamit akar« - emlékezett a szólás-mondásra. Eddig 
ő, mint asszony, ~ohasem kívánt a sorstól semmit. Ő eddig csak ember 
volt. De most, mmt asszony fordul feléje. Sikerülnie kell! 

187 

A százados a két ajt6 közül sz6lt ki : 
- Elcsíptem Mécset! Szabadna a fiú nevét1 
- Bartha András - felelte Anna és fölkelt. Lábujjhegyen az ajtóig 

ment. 
- Elintézi - j6solta Bolzainé. - Ne izgulj ! 
- Bartha András .... - hallotta Anna a százados hangját. -

1gen... Értelek... J6 ! . . . Megjelentem a vezérőrnagy úrnak., .. 
Mécském, várjál csak : . de a fiúnak nem szabad a dologról tudni ! Igen 
ö mindenáron menni akar. IIát akadnak még. . . Köszönöm, megjelen~ 
tem . . . Szervusz. 

Anna most már tudta, hogy az András érdekében indított első komoly 
roham silrnrült. Arca kipirult az örömtől. 

- Rendben! -· jelentette a százados. 
- Köszönöm. 
- Boldogan. Most elmondom, mit végeztem. 
Anna nagyranyílt szemmel hallgatta. 
- A fő-gyüjtőállomás Debrecen. Az ország többi részéből is ott 

jelentkeznek a behívottak. Debrecenből hétfőn indul legkorábban tovább 
a társaság. Idő bóven van. Pénteken, holnapután, én magam intézkedem 
majd távirón Debrecennel. Feltévei ha a vezérőrnagy úr elrendeli 1 

Anna kérdőn nézett Bolzainéra. 
- Elrendeli, nyugodt lehet. Vállalom a felelősséget. 
- Ezek szerint Debrecen azonnal leszereli a fiatalurat. Mécsék ma' 

már nem tehetnek semmit, az idő rövid és a létszámnak meg kell lennie. 
Holnapra már nem hívhatnak be helyette mást. Ha a vezérőrnagy úr 
itthon lenne és elrendelné, esetleg megtennék, hogy hiányos létszámmal 
indítanák útba a csoportot. De ez így túlkomplikált lenne. Utazzék csak 
el a fiú holnap Debrecenbe. Igy simább. 

- Pompás! Meghálálhatom a fáradságát egy pohár konyakkal? 
- Kezét csókolom, majd legközelebb - órájára nézett. - Anyámért 

megyek és máris elkéstem. Kezüket csókolom. 
- Még egyszer nagyon köszönöm. 
- Szóra sem érdemes. Ha valamit parancsolna, holnap délelőtt, a 

vezérőrnagy ÚT számán elérhető vagyok. Csókolom a kezét. 
- Neked is köszönöm, Ilon. 
- Na hallod 1 Ez a csekélység össze sem hasonlí.tható a te jóságoddal. 

De én, fiam, beleőrülök ebbe a légózásba. Egyszerűen nem bírom ide
gekkel. Ha megszólal a zenegép ... tudod, Jenő nevezi így a szirénázást, 
elves.ztem a fejem. Kapkodok, mint a részeg. Mehettem volna már eddig 
is valamelyik tisztiüd\\lőbe, de a gyerekekkel nem kívánkozom tömeg
szállásra. A Lacikám éppen úgy van, mint én. Már teljesen idegroncs 
az a gyerek. 

- Hozzánk hazajössz. A ház a gyümölcsösben kétszobás. Konyhá
val, természetesen. Nem függsz senkitől. Fürdeni, persze, le kell gyere 
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a patikaházba. De csak húsz perc séta az egész. A gyerekeknek is nagyon 
jó lesz. Ott, fiam, legalább is most még, béke van. Néha, nem mondom 
dudálnak, de senki sem törődik vele. 

- Nem tudom, mi lesz ennek a vége1 ... Jenő sötéten látja a dolgo
kat. Igaz, viszont, hogy ö az elején is a háború ellen volt. A vezérkar 
nagy része ezzel szemben ma is bízik. Azt mondják, a németek verhetet
lenek ! Állítólag van egy-két komoly fegyverük, de még nem érkezett el 
a bevetés ideje. 

- Csak a jó Isten tudja, mi lesz1 - megnézte az óráját. - Mennem 
kell. 

- Igazán nagyon sajnálom. Milyen jól elbeszélgetnénk. Jenő sincs 
itthon. Nem maradnál mégis! 

- Nem tehetem, Ilon. 
- Hát akkor a holnapi viszontlátásra, Anna. Délelőtt felhívlak -

karonfogta és lekísérte a kocsiig. - Mondd meg Lajoskának, hová vigyen 1 
A sarokba húzódott. Combjában éles fájdahnat érzett. Felszisszent. 

Mi ez! ... Izoiúláz1 ... - futott át a kérdés az agyán. - Mitől! ... 
Csak nem! . . . - a gyanú melege elöntötte arcát. - Csak nem 1 . . -
gondolta mégegyszer és megsimogatta húsát, mint egy szenvedő kis álla
tot, ·amely végeredményben semmiről sem tehet. 

Kikanyarodtak a széles hegyi útra. A forduló előtt régi időkből itt
felejtett taxi birkózott az emelkedővel. Köhögött és nyögött, mint a gyön
getüdejű, kit nekikényszerítettek a meredeknek. A folyón túl, a város, 
már az esti ruháját készítette ; a parti lámpák úgy csillogtak, mint a 
gyöngyházgombok. A házak fölött piszkos köd és koromtenger hömpöly
gött, az országház körvomlainak könnyű csipkejét langyos szél borzolta. 

- Talán egyszer mindez semmivé válik1 . . . A háború égő olaja 
idáig ömlik és a házak lángra kapnak és úgy égnek, mint a szurokfáklyák„. 
- a hídon siklottak át a zúgó víz fölött és Anna András álmára gondolt. 
»Mint a szurokfáklyák« ismételte mélyen a tüdeje táján a nyujtott és 
hangsúlytalan szót, éppen úgy, mint annak idején a gyógyszertárban 
Andrástól hallotta. 

- Álom 1 . . . Butaság: lám a nagy-út is a végére ért. Debrecenig 
vezet és onnan éles kanyarral visszafordul. András hazajön . .. hozzám ... 
- az emlék elszállt, fölitta az öröm melege. De azért az álom, itt a Duna 
fölött, még visszakísértett egyszer. - Itt küszködött a hullámokkal és 
a rohanó csónak itt vitt engem magával . .. - kinézett a kocsi ablakán: 
lent, a mélyben, a folyó lomhán és megállíthatatlanul hullámzott. Egy 
kis hajó éleset sípolt, aztán a parthoz fordult. Nagy, fehér kérdőjel úszott 
utána. 

Az egyenruhás gépkocsivezető sebesen hajtott. Különleges hangú 
dudájára a rendőrök felfigyeltek és sietve engedtek ntat. · 

Az életben mindenütt a különleges hangú dudával felszereltek jut.nak 
előbbre. A kiváltságosak ! A többi lemarad - gondolta Anna és bár tudta, 
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ez így ".'égkép nem helyes, mégis örült kiváltságos helyzetének, mert 
most mmdent András érdekének az üvegén át figyelt. 

A vendéglő a liget fái közt ült, mint egy vidám kiránduló. A cigány 
már javában játszott. A hatahnas honvédségi autó feltűnést keltett; 
a mások dolgával törődők kíváncsian néztek Anna után. András fölállt 
az asztaltól és elébement. 

- Nagyon elmaradtál - mondta szelíd nehezteléssel a hangjában. 
- Már csak keveset lehetek veled - panaszolta. 

Anna nevetett. A siker megnyugtatta. A zavaró hang, amely ma 
délutánig ott zúgott fülében és minden érzését túlkiabálta, hogy »Bolzai 
segít-e vajjon 1 « elnémult. Most már csak a szíve dobogását hallotta. 

- Nehez.en szabadultam. Tudod, rég láttuk egymást. Gondolat
ban azért állandóan veled voltam. 

András tekintetén a hála melege sütött, mint a nap, de a nézése szo
morú maradt, mint az őszi ég. Anna nézte a szemét és nem tudott betelni 
vele : romlatlanság és hit sugárzott belőle. Valahonnan messziről nézett 
rá. A mindennapi élet fölül, ködös csúcsokról és a nézése annak a távoli 
világnak .a tiszta levegőjét lehelte. Szomorúsága meleg volt és siruoaató, 
mint a ~1vételesen békés nyári esték langyos fuvalma, szeme mélyé; egy 
nagyranott gyerek, vagy egy nagyon tisztának megmaradt asszony áhí
tata ült. Rajongó magasságból nézett rá és talán nem is úgy látta, - voná
saiban és külső megjelenésében - mint n1ás, hanem álmai ruhájába öltö
zötten és talán nem is a szemével nézte, hanem a szívével és talán ezért 
volt olyan meleg a nézése. Szeme alatt alig észrevehető karika ült mint 
egy kék, lebegő árnyék. ' 

- Karikás a szemed - súgta bűnbánóan. - Mert ... 
András azonnal tiltakozott : 
- Nem, nem . . . Talán csak az út, az elszokott fekhely. . . Alig 

aludtam valamit. 
- Engem véd ... Ki akar kapcsolni a lehetőségek láncából; inkább 

füllent, mert hiszen aztán aludt, mint akit elringattak ... - közelhajolt. 
megfogta kez~t. - ~and~, ké:pzeld -;- mondta pajkos~n, de mégis ~agyo~ 
komolyan, mint aki tndJa, titkot arul el. - Izomlazam van. Bizony ! 
- tette még hozzá, mintha erősgetné, hogy ezt a fájdalmat azért minden 
súlyával vállalja„ 

A nagyfényű lámpák pontosan kilenc órakor kialudtak. Kezdetét vette 
a~ elsötétítés. Az asztalok fölött gyönge villanyméesek gyúltak és hűvös 
kis fénykört rajzoltak a terítőre. A fejek közelebb hajoltak egymáshoz és a 
vendégek hallc~bbra fogták a beszélgetést, mintha titkokat bolygatnának. 
A csond egy alig észrevehető fokkal sűrűsödött. Ez volt az a perc, mikor a 
város, egyetlen rövid P.illanatig, a halálra gondolt. 

- A háború rosszul áll - mondta vacsora után Anna azzal a titkos 
elképzeléssel, hogy talán András mégis enged az álláspontjából. - Bolzai
nétól hallottam. Az ő forrásai pedig jók. 



- Éppen ezért kell összefognunk! 
Anna nekigyürkőzött a kérdésnek. 
- Mondd) Bandi, haragszol te ~z oros;;okr~ i .. „ , 

_ Én 1 . . . Semmi okom sincs ra. A haboru kulonben sem harag ker-

dése:_ Együttérzel a németekkel! Mondjuk, valamilyen személyes okból 

kifolyólag 1 
- A németekkel 1 Semmi közöm hozzájuk! Egyet sem ismerek 

közü.lük. 
- Akkor nem értelek. . . . 
_ p d' gyszerű· a háború itt van. Hogy miért van itt, az a mmisz-

e ig e ' ' ' 1 É r ik 'h 
terek dolga. Ez a kérdés az ő le1:küket ter~el~. De itt ';a:'. , ;'a P? it a oz 

' t k nem is akarok értem. A politikai harcokrol irt uiságmkkeket el 
nemere , . . h' k 1 . bb t d' sem olvasom. Én patikus vagyok. Míg be nem 1vta , . eg]o u asom 
szerint végeztem a dolgom. Most bevonulok. Mint a többi száz és százezer. 
Parancs. Teljesíteni kell! 

- És, ha a politikusok, mandjuk, meggondolatlanul. . . vagy hely-
telenül jártak el1 "ll " . , 

_ Ha én, a gyógyszertárban, elmérem magam és ebbol lnfolyola,g 
valakinek kára származik, engem felelősségre :vonnak. I~a a mn:isztereir 
túllőttek a célon, őket is felelősségre kell vonm. A k,ormany felelos„a t.et
teiért. Legalább is. úgy t~nultu~ .... Én ~~ak ,"zt nez~m, fogy a tobbiek 
kint vannak és alnt beh1vtak es aln elbuJik · az gyava · 

- Te a szíveden keresztül gondolkodol, nem az e.szedd~!. . , 
_ Nekem itt már nincs min gondollrndnom. , A kotelessegt.elJeS1té~ 

becsület kérdése. Nekünk, kiket behívtak, nmcs modunk a vezetok tettei 
„ é 'zni' és íay azt sem állapíthati'uk meg, hogy becsuletes volt-e a cél-

mog ne o. . . „ 'l t k' d' t , k 
juk, vagy becstelen. A tömeg szempontpb". „ ez a '." :s ·mar ~sa a 
t „ •' 1 m dönti el: mi dolgozunk megfizetiuk az adot es ha behivnak, 
oroene e , 1 M' f"l ld l 

bevonulunk. Én esküt tettem és az eskü szent . ig .o ~e~ o a~a {: 
alóla, teljesítenem kell. Tudo~ mit ,mo11d. a sz~k~sről a. S~olgala~i Szabaly
zat1.,. »Aki előre, az ellenseg fele szokik, kotellel,!nhatrafele ,menekul, 
golyóval lakol ... « Én nem leszek szökevény. Te is megv:etnel en9em, 
Anna ! De ne beszéljünk erről. Az idő rövid - mondta, nnnt egy JOsla-
tot. ,

1 A főpincér hívás nélkül megállt az asztalna . , , . 
- Ha meg tetszik engedni - hadarta., - mert mar Bacska-Baia ... 

Mi volt kérem l 
- Hogyan~ . > • , • , „ 1 ... 
- Léaó van: Bácska-BaJa mar r1ado, Nrugyr1ado, kerem. Es egy 

egész sor l~örzet zav.a1:ó. Fog ~z menni, kér~n1 ·.: : Mi volt 1 ~ .. 
!fizettek és ne!nvagtak a ligetnek. ,Az ut sotet volt, a l~m?ok kozt 

verebek tollászkodtak és a nyugtalansag a nyomukba szegodott. Az 
utolsó kanyarnál András a délutáni csókolózó párra gondolt. 
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- Itt álltak, - futott át az öntudatán. - Vajjon, hol lehetnek? 
- kérdezte céltalanul. 

- Már csak néhány lépés - mondta, - és otthon vagyunk. A 
pince mély és boltíves. 

- Gondolod, hogy sor kerül rá 1 - kérdezte Anna. 
- Lehet , .. Bár még Pestet nem fenyegeti veszély : nézd, odakint 

az utcán égnek a lámpák. 
Az c1őszobában Luska nyitott ajtót. Idegesen topogott. Arcán nyug

talan foltok virítottak. 
- Ma nem ússzuk meg - jósolta és a légó-bőröndöket közelebb 

húzta az ajtóhoz. 
Bartha az asztalnál ült, újságot olvasott. Lábánál ott állt életének 

lényege: a kapcsos üveg. 
- Most ! . . . - mondta és a rádió felé bökött. 
A hangszóró búgott, recsegett, mintha a torkát köszörülné, aztán 

megszólalt : 
- Zavarórepülés, Budapest ... 
- Zárd le a nagyságos-asszony bőröndjét- tanácsolta Bartha. -

Magunkkal visszük. 
Anna az ágyon és az asztalon heverő apróságait a bőröndbe rakta. 
- A fehérnemlíje nálam marad - határozta el. - Semmi értelme, 

hogy Debrecenig cipelje. 
Átment András szobájába. András egy barna utazótáska fedelét 

eJ'Őszakolta lefelé. A zár nem engedelmeskedett. 
- Mi ez1 - kérdezte. 
- Néhány apróság van benne és fehérneműk. Ezt viszem magammal. 

Tartósabb és nagyobb, mint a másik. 
Anna melléje állt. Arcát hajára tette. 
- Ahogy gondolod. 
András átölelte. 
- Én mindig, mindig csak te melletted szeretnék inaradni . . . De 

ilyen az én életem: a jobb lehetőség csak megcsillan, mintha mondaná: 
látod, így is lehetne! Aztán egy vigyor : de nem így lesz ! . . . Ez az én 
életem. Örökké két út : egy jó és egy rossz. És mindig, de mindig a rosszra 
kell lépnem. . 

- Ne légy kishibű ! Visszajössz, tudom! Tudom. Hamar! .... 
Istenem, miért is nem mondhatom meg a valóságot? - gondolta. - De 
nem lehet, mert ha megtudná, tenne ellene valami végzeteset. Ebből a 
szempontból még jobb is, hogy Debrecen küldi vissza. Ott már nem hiszi 
majd, hogy az én kezem van a dologban: leszerelték és visszajön. Egyszer, 
majd, ha mindennek vége lesz, eln1ondon1 az igazat ... l\f(ár nem tarthat 
soká ·-- mondta hangosan. 

- Ap~m is azt állítja . . . Délután elmondtam neki, hogy mindent 
tudok. 
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Ehnondtad 1 Hogy fogadta! . . .. .. .. 
_ Az ő módján : kifelé nyugodt volt. Majdnem kozoipbos. ll b .. 
_ A férfiak nem szívesen mutatják ki az érzehneiket .. Ugy ke „ oi;-

rtészni a szavaik és a tetteik között1 mint a titkosírásban. Es meg a nokrol 
.állítják, hogy szen1érmesek_ ! 

A mondat végére a sziréna tett pontot. 
Anna szíve elszorult. ... . , 1 _ É h i _ gondolta. - En most élm szeretnek . . 
_ R~~d:l· .'.' ." _ kiabálta Luska, mintba rajtakívül mindenki más 

süket lenne a lakásban. · , A · h"d 
_ A kabátod _ mondta András és fölsegitette. - pmce i eg. 
Anna az ágyra nézett. . , , „ 1 
_ É "tt _ gondolta kapkodva. - Milyen valosz~nut en ... 
_ N~i'ri 1eng~dem, Bandi. Sok lesz ... - a saját bőröndjét kivette 

András kezéből. - Inkább Luskának segíts. . , 
Luska kibotorkált a sötét lépcsőházba. Szmte hallam le~etett a szi;e 

d b ' 't Bartha fölkapta az egyik bőröndöt. Másik kezeben aktatas-o ogasa . · · tl • 
kát szorongatott. Az aktatáskából, mint egy furcsa, ismere en tegyver 
csöve, kifelé kandikált a kapcsos üveg nyaka. .. , 

_ Tessék, tessék ! - sürgette Bartha türelmetlenul. - A lakast 

én zárom be. . , 1 k" d 'l 
_ Negyedik emelet a villanyt ! ... - Ina balta va a i az u varro 

ingerülten és hivatalos hangon. , 
A lépcsőház sötét volt, mint egy kiszáradt kút öble. Anna csoszogo 

lépteket hallott mindenfelől és riadt sóhajok kísérték lefelé. András karon-

fogta. T' 1 t' · t t'z _ Számold a lépcsőket -- tanácsolta. - iz, nyo ?' az an meg1n l . 
· Anna érezte, hogy András keze megremegett. Fel ... - gondolt~. 

- Negyedik emeleeet ! - ordította még egyszer a hang. - A vila
irítást ! Bombát akarnak! d é , í 
0 Mentek egymásba kapaszkodva. A sötétség, a falhoz tap~ t s as -
t tt. A lépcsők nem akartak elfogym. Anna egy reg hallott mesere g?nd~lt 
ö':urénytclen : a szegény ember szalonnáját ellopták. A fia a. ~olv~] utan 
eredt. A tettes az ördÖg volt maga. Egy kútba ugrott ... A lm utai;t~· ~ 
kút mély volt és vaksötét. Őrákon át zuhant benne. Kozben megszolalt. 
;Hé ördög ! Messze még a pokol!« . 

'Anna úgy ment, mintha lebegne. A sötétség szmte megemelte. 
A sziréna felüvöltött. 
- Harnmdszor fújnak - mondta András. 
- Olyan a hangja, - állapította meg An~a - mintha, e~y hatahnas 

-állat zokogna. Az otthoni ehhez képest e!halo kutyavonyitas. 
- Istenem. , . - sóhajtotta egy noi bang. . . 
_ Ne félj ! Még messJ:e vann.ak. Azonkívül az is lehet, mire lekec

mergünk, már lefújják. Úgy, mmt szombaton. 

- -- ---------
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- De vasárnap megjöttek - siránkozott a nő. 
A sötét .. folyosókon ember~k siettek, a né:;na lépcsőház aztán elnyelte 

"Valamenny1oket, n11nt este az arnyakat. A. szuk tér a menekülő élet sóha
jaival és a fellobogó életösztön láthatatlan lángjával telt meg. Az emberek 
tülekedtek, falhoz szorították egymást. A betegek és az öregek csoszog
tak a le~gyorsabban, riadt kétségbeeséssel igyekeztek maradék kis életüket 
mentem. A fordulóknál örvény támadt, András ilyenkor Anna elé állt 
és a karjával védte. Néba •zseblámpa villant. Tűnő fényénél sápadt 
előrehajló arcok kutatták az egymásbamosódó lépcsőt: a megzavart embe; 
ott keresett magának menedéket, honnan évezredek előtt vétetett : a föld 
alatt. 

Leértek az óvóhelyre. 
- Ide 1 - integetett Luska. - Ez a mi helyünk. 
Bartha behúzódott a homályos sarokba. Úgy tett, mintha valamit 

keresne. Anna jól hallotta, nagyokat kortyol az üvegből. András előre
ment a rádióhoz. Bartha helyet csinált Annának magamellett a lócán, 

- Hallom, a Bolzai ügy nem sikerült. 
- Elle~lrnzőleg ! Minden ,rendben_. .. - halkabbra fogta hangját. 

- ~e Bandmak nem ~zabad rola t,udnd Mak~cslrndik. Azt állítja, akit 
bebivtak, annak menme kell. Magara hivatkozik : »az apám is harminc
egy hónapig volt kint« mondta tegno,p. 

- Az más volt ... - legyintett. - Különben, dehogyis volt más. 
_Akkor sem magunlcért harcoltunk. A magyarnak, sajnos csak mesélni 
kell tudni. Elhiszi ! . . . Beszélt a tábornokkal 1 ' 

- Nincs itthon. Holnap érkezik a frontról ... De Bolzainé kérésére 
a segédtiszt mindent elintézett. Bandi bolnap este a többi behívatta! 
együtt Debrecenbe utazik. Onnan irányítják el a frontra a behívottakat 
Bandit pedig leszerelik. Igéretet kaptam rá. · 

·- Ez biztos 1 
- Biztos! Előbb ók kértek tőlem szívességet. Az asszony a két 

g,yerekkel hozzánk akar lejönni. Nem bírják idegekkel a bon\bázást. 
'l'ermészetesen meghívtam és csak aztán álltam elő a mi ügyünldcel ... 
Szív~sebben venném, ha e~ a debre?eni űt is ehnaradhatna, de így kell 
lenme. Ez az egyetlen mod . . . Mi van a feleségével 1 - kérdezte. 

- Változatlan. A kötést ugyan már levették a szeméről. Kívülről 
_nem. venne észre rajta semmit, de nem lát. Mind a két ideg rnegbénult. 
Ma délután elmondtam, hog7 maga !eljött és a mi vendégünk. Nagyon 
azer~tnc beszélni m~gával. B1z,tosan a, fiáró~ ~ívánna ha~lani. Megígértem 
nek~, beszélek magaval. Meglatogatna 1 Kivmném taxival - szétnézett 
a\jp1ncében. - Ha élünk még addig 1 Mindenre kell számítani ! 

Miel6tt Anna válaszolhatott volna, András lépett hozzájuk. 
- Kmt voltam. Egyelőre csönd van... Nincs kedved feljönni! 

Idelent büdös van és hideg. 
Anna fölállt és megindult András után. A pincebejárónál, az udvaron, 

ltgly: A boldog pa~ 13 
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dohányzó árnyak á.lltak. Fejüket összedugták, mint az összee~~~v~k~ 
cigarettájuk izzó parazsa kialvó pászt'.Jrtüzek ha1:gulatát lopta, koz1buk. 

Az utcán nem égett fény; alvó faluk csöndje borult a varosra., A 
szomszéd kapualjból, a sötétség mögül, halk beszélgetés duruzsolasa 
csordogált, mint gyérvízű patak. Az útszélen teherautó állt, mint mozdu
latlan lomha árnyék, mely elvesztette gazdáját. A sarok felől gyors léptek 
kopogtak. Riadt női hang foszlányait hallották: 

- IIazaérünlc még, vajjon 1 , , n. , , • , •• 

- Haza. Persze, hogy haza - felelte lnsero3e, aztan u3bol csond 
lett. 

- Itt egy pad - mg,ndta András. - Gyere, üljünk le. 
· A csönd, a sötétség és a mozdulatlanságba dermedt város megboly· 
gatta András fantáziáját: 

- Add ide a kezed. Úgy . . . Holnap ilyenkor, már űgyis hiába 
kérn~m. 

- Visszajössz t 
- Soha! ... Én tudom ... - látott egy képet. Rámeredt. Szinte 

szuggerálta. - Soha ... - álmai méneséből elcsípett egy álomcsikót, rá
pattant. - Ehnegyek és nem jövök vISsza. Sokan elesnek, nagyon sokan. 
Miért űsznám pont én meg1 
. - Mert én akarom. Melletted leszek ! . . . Ma még nem érted. 

- Erős vagy tudom de odáig már a te erőd sem ér el ... - a csönd~ 
a sötétség és a f~kete m~sszeségben közelgő gépek a halál drámájának 
feszültségével töltötték fel a szívé~. Az ~~űl~~' ~ m,egsemrnisül~s lír~ja 
csendült meg lelkében. A hangok edes-fá30 zene1e atzugta bense3et. Szive 
elszorult és fájt, de ebben a fájdalomban volt valami önsanyargatón 
gyönyörű : a halál titkát érezte világosodni magakörül. Co_mbba szorÍ· 
totta csikóját és a gyér fény felé vágtatott. - Elmegy~k, elvisznek; abba 
az idegen országba, 3'..hol végeredményképpen . semm.1 ke1:esn;valom ·, .. 
Arról &z országról csupan a.zt tudom, hogy a dalai an:r;ty1ra sz1vbol fakadok, 
hogy még azok is megértik kik nem beszélik a nyelvet és hogy valaha 
ott ·élt Tolsztoj ... ott dalolt a megbocsátásról Dosztojevszkij, Puskin 
és a többiek ... Nemtörődöm cárokról tudok még és önző nagyurakról, 
kiket a nép elkergetett . . . most egy párt lffalkodik és, mint egyesek 
mondják, a nép akarta így. Mi itt nem tudunk mást: .. Csak egyet tu_dok: 
az az ország végtelenül nagy és holnap engem elvisznek oda; Ott en el 
fogok veszni, elkallódom . . . talán. . . és soha többé nem latlak ... -
Anna vállára ejtette fejét. Rosszul fékezett fájdalom rázta meg; --:: Soha 
többé\ Sem téged, sem ezt a várost ... semmit ... Vak leszek es süket„. 
halott leszek. 

Anna n1aaáhozszorította András fejét. Bar1;ha tegnapesti szavaira 
emlékezett, a~ikor a feleségét idézte : » ... még ,az is el~fordulh~t, hogy 
valaki koldusnak néz. Vak koldusnak .... « aztan a gyogyszeresz meg· 
állapítását hallotta : »Ó mindig ilyen volt : ha kellett, ha nem, csak kínozta 
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magát ... « !~nyerén kön17yet érzett ... Az anyád lelke sír benned -
gondolta. -- ~i szeret1te,k kmozm '":agatokat, mert nektek ez jó. A hasadt 
lelketek partpn ultok cs mmd1g SlTattok valamit. . . Csak sírj · sirasd 
nemlétező .bá".,'atod, t;mesd rna?ad, ha ez neked kell. Ti betegek ~agytok 
és kwsit koltok. Te es az anyad. De én téged meggyógyítalak ! Ez az 
én szerepem. 

András m„o~t) mint az utas, kinek sürgős az útja, lovat cserélt : 
.-:- .De ~eg~s, ez a legszebb halál. . . Egy nagy hajrá és vége ... 

Petofi is errol enekelt ! 
Anna szétnézett a sötét utcán, de nem látott semmit. Most ezen 

az órán, az egész város egy elterült, láthatatlan nagybeteg volt. Az Íigbolt 
ű~y b?rul~ rá_, mint a haldoklók szobájára a mennyezet. Az a távoli, 
h1degfenyu cSl!lag ott fent a lej ük fölött, pislogott, mint a kórházi mécs 
és.a végt~lent, ki;tató l~Fédel'."i fényszóró űgy hasította át a sötétséget, 
mmt az apolono lámj'aJa a sulyos beteg elsötétített szobáját. 

- B~teg e~ a varos . . . -- gondolta Anna. - Talán az egész világ 
beteg. Kiheveri-e vajjon 1 

- Hallod 1 - kérdezte András és izgatottan felpattant. - Hallod 1 ... 
, Valahol,. messze az éj~zakában, a villódzó csillagok .alatt, gépek 

bugtak, bang3ulc 1lem volt ;"?sebb, mmt egy ehnaradt méhraJ zümmögése. 
A város korul fényszorok gyultak és hosszű nyugtalan ujjaikkal a 

foszló felhők mögé tapogattak.„ Láthatatlan ágyŰk szólaltak meg. Úgy 
u9attak, mm,t egy ~elher9elt, kieheztet;tt kuti:afalka. A nyomjelző löve
d;kek sora, veres cSlkot huzott a fekete egre, mmtha egy néger óriás borot· 
vaval elvagta volna az arcát. 

- Gépek . : . -: mondta megilletődötten András. - Itt vannak ! 
- Lemenm a pmcébe ! - vezényelte valaki a kapualjból. 
- Gyere ! - karonfogta. 
Az óvóhelyen valaki előttük rohant. 
- Itt, vannak ! - űj ságolt lihegve, mintha örülni kéne nekik. 
Úg:( latszik, a földön mindenütt akadnak emberek, kik kéjjel közlik 

a rosszhut - gondolta Anna és leült a lócára. 
- Ha itt ;anna~, hát legyenek ! Majd odakennek nekik a sógorék. 

A m~ga;n ,szemevel lattam, tegnap_ délután: német lövegek vonultak Rá
kosnal ?-llasba. Az~k tud-!la~ célozni ! -:-- mondotta egy sovány, magos úr. 

- Hallod a hulye P1skit? Csak ficryeld - súuta Andrásnak Bartha 
és húzott az ü.vegbőL 

0 0 

, - Repülhetnek. Az egységet bombákkal nem törik meg ! - szét· 
nezett. Meg lehetett elégedve az érdeklődéssel, mert folytatta. -- Berlin
ben, a romoko~, a következő felirat áll : »A házainkat igen, de a lelkünket 
soha! ... « llíi sem vagyunk utolsóbbak. 

- Berlin és Pest, az kettő - állította valaki. 
- Csa~ volt ! A h~tárok, már űgy érte'.", elvi értelemben, megszűn-

tek. Bennunket sem torhetnek meg. Anglia utolsókat rúg. Angliának 

13• 
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vége ! - körülnézett. - Soha nem álmodott fegyverek várnak bevetésre. 
Csodafegyverek ! Angliát elsöprik a föld színéről. Igy ni ! - kezével 
tabula-rasat csinált a levegőben. - A visszavonulás csak taktika. Eddig 
túl nagy volt a front. Nen1 azért húzódunl: vissza, mintha nem bírnánk 
anyaggal és emberrel. Szó sincs róla : de így lerövidül az utánpótlás. Itt, 
egycsapásra, l{ét legyet ütött a német vezetés : a saját vonal rövidült, 
a túlsó oldalon, a bolsiknál pedig, száz, meg száz kilométerekkel megnőtt 
az utánpótlás vonala. A bolsikat a saját módszerükkel fojtják meg : a 
Kutuzov elmélettel . . . Ez a háború már meg van nyerve ! Maximum 
egy év és vége . . . - nyelt egyet. - Erre járnak - tette még hozzá, de 
már halkabban. 

Hirtelen csönd támadt. Odakint a légvédelem dolgozott. Az ágyúk 
szóltak, mint a közeledő dobpergés. A légvonat egyre erősödő moraj
lással telt m~g. Az óvóhely súlyos ajtaja remegett, mint a nyárfalevél. 

- Jól szól - állapította meg Jani bácsi, a házmester. 
Egy asszony sóhajtott és a szívére szorította kezét. 
·- Repülhetnek ... - kezdte újból Piski, de egy női hang rászólt: 
- Képviselő úr, az ég szerelmére ... Hiszen itt vannak a város fölött. 
- Jó, jó ... Azért nem szabad félni. Arra kell gondolni, hogy bom-

bázással nem lehet ezt a háborút elintézni. Az én szemem előtt magasabb 
érdekek lebegnek. Ma mindenkinek meg kell hozni a maga áldozatát! 

Szavai elvesztek az erősödő zúgásban és a félelemben. 
- Most! - mondta egy munkásformájú ember. - Most ... Meg 

most! . . . Még egy. . . A mindenit, ez sorozat volt. 
Tompa puffanások hallatszottak felülről, mintha liszteszsákokat 

dobálnának a negyedik emeletről az utcára. Az aszfalt alá kényszerített 
városi fö!d morgott, mint egy sértett óriás és lomposan n1eg-megrázta 
magát. Elósdici: a házak, beleremegtek. A villany pislogott, mint szél
ben a gyertyo,láng. 

-- A transzformátorral van baj - jegyezte meg egy hozzáértő. 
- Itt járnak a fejünk felett - nyögte valaki. 
- Fenét! Gyalog legalább órányira innen. Ne izgulj! 
Odakint csönd támadt. 
- Vége. 
- Csak erót gyűjtenek. 
- Spenótot esznek - szellemeskedett egy fiatal legény. -- Mint 

Poppey, a tengerész. 
-- Tükörtojással. 
- Hallj-a - biztatta valaki. - Már tojják is! 
Az ágyúk most egészen közelről szóltak. A vészkijáró fémlemeze 

zörgött, mint újságpapír a szélben. Néhány pillanatig gépzúgást is lehe
tett hallani. A következő percben valami nagyot csattant, mintha egy 
mérhetetlen tenyér képenvágta · volna a várost. A fal megremegett é• 
Anna fejére vakolattörmelék hullt. 
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- Ez mái· itt csapódott be valahol a közelben - vélte And ' • 
közelebb ült Annához. ras ea 

Újabb csattanás hallatszott, aztán közvetlenül utána é h • 
A mennyezet megrándult, mint az idegsokkos A villan f'?" g aror;i. 
hunyorgott A f l '1 , d b . . y eny szaporan 

, , · a ro mesz ara ok peregtek, mint ritka na · lyh-' hoeses. ' gype tc 

- Hallod 1 ! - súgta András. 

t 
A;ca ~eg~áp~~t, nagy, fekete, gyerekszemében riadt. félelem pish· 

go t es segitsegkeres. 
, A lámpa ebben a pillanatban kialudt. Zseblámpa fénye vill t 

a.ztan e.lveszett a tartógerendák tövén. an ~ 
A hszteszsálrnk úgy puffantak, mintha az udvar kövére zuhann • k 

a _falak hallhatóan ':Yö~te}<, az ágyúk dobpergése a kapu előtt z::~t' 
~~tha. a 1'.'enet ~ krnzamithatalna útján - idáig ért volna. A lé h!zaU: 
rovid s?haiok~t ÍUJt a vaksötétbe, a mész egyre sűrűbben havazottg valak' 
gyertyat gyuitott. • ' 

- ~!oltani! -;--- kiabáltak többen is. - A nyilt lán elfogyaszti·a 
a levegot,. Ki tudia, meddig ülünk itt! g 

kodni k~f{~or pedig a sötétben maradunk, mert az elemmel takarékos-

A;idrás megkereste ~nna kezét. Ujjai remegtek. Anna átölelte és 

f
a m~lle~e.vonta',mmt egy almos gyereket. Bőre átsütött a ruháján mintha 
orro c1po_t ~zor1tott volna magához. ' 

get kív_I(1s'.1ak1'.1,; . ·. b-1.slúgta füJN·· ébe és megringatta, mintha a feszültsé
anna luzn1 e o e. - em szabad. 

, - Itt vag.y!_ - kérdezte száraz hangon és arcát húsába fúrta, mintha 
bele akarna bUJill. - Cs~kho&y itt vagy .... mellettem. Én mellettem„. 

mon~ta k,apkodva ~s lazas igyekezettel, mintha saját hangi·a zsóngásá
val 6haitana betömni a fülét. 

A légh:iz~m már sípolt, valahol vasrácsok zörögtek. A támaszt6-
gerend~ nyogott a láthatatlan súly alatt. Öreg, rekedtes hang az Úr·· 
Angyalat mormolta, egy gyerek hangosan felzokogott. Finom or szállt 
és a zsákok egyre ,1:mffantak, ;iéha kettesével, néha hármasáv~l. 
, _Anna a mell~n erezte Andras kezét. Belékapaszkodott, mint a holtra

remult gyerek, ln nem akar elszakadni az anyi'ától Fái't d t" t R' 
gatt ' 'h 't tt R h . · , e ur e. m-
f 

a es r;iaga o~szon o a. u áia felnyílt, András ajka mellére tapadt 
orr6n, mmtha fol akarná olvasztam a húsát hogy aztán elm ··1h ' 

benne S , h llh t' t , h lk ' eru essen 
b

• ; zive a a on ver es a , tikkadtra perzselt szavakat lehelt 
a orere : 

- Én _nem· · · soha.: . Nem akartalak bánta.ni - a szavak dide
re(l!ek a nyirkosan hűvös pincében, mintha meztelenek lennének és val• _ 
m1ert esedeztek. a 

valamit.Te nem, te soha ... - felelte értelmetlenül, hogy csak mondjon 

•• 
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Lélekzetvételnyi szünet állt be, pillanatnyi csönd és Anna e perc 
alatt a ~a.ját szívébe nézett. 

- En nem lélek 1 - kérdezte önmagát. 
Bőre forró volt, szíve elszorult. A rekcszizma már ren1egett az előbb 

is, de ilyenkor mélyeket nyelt, sok levegőt vett a tüdejére és úgy érezte, 
újból visszatért az ereje. - Nekem nem szabad - gondolta. - Mert ó 
fél és az én erőm kettőnknek kell. 

Két robbanás zaja dörrent. Közel eshetett: a pince hullámzott, 
mint a hajó és a sötétben egy pad felborult. Valaki segítségért kiabált, 
többen hangosan imádkoztak és kint a lelgyujtott éjszakában gépek 
zúgtak. 

Anna mély kortyokkal nyelte a levegőt, utána nagyokat fújt, mintha 
magasba aggatott gyertyákat óhajtana kioltani. J<'ejé szédült. A puffaná
sok hangja, a robbanások döreje, az elfojtott sóhajok és az egymásba 
kapcsolódó imák foszló füzére fülébe csorgott, mint a forró ólom. Dob
hártyáján a hangok zavara zsongó zúgássá ködösödött. 

- Ennek így kell lenni ! - gondolta. 
Fantáziája megállt, nem elemezte a zajokat, nem kutatta a puffanások 

közelebbi okát, mint András, ki felpiszkált képzelettel követte útjukat, 
mindig a következőt lesve, lellei szemeivel képzőerejének vásznán a romba.
dőlt házak ronggyátépett életek és a lángbaborult város képeivel. 

Sűrű bénaság feküdt rá, deimedt csönd, mely mögül a kötelesség
érzet komoly arca nézett vissza rá : neked nem szabad átadnod magad 
a nehéz percek izgalmának ! 

Szívét egy-egy robbanás a félelem ólmos, fojtogató markával szorí
totta meg, de a következ6 pillanatban félelme aggodalommá nemesedett: 
anyák képesek csak - a válságos órákban - ennyire harmadik, ötödik, 
tizedik sorba felejteni magukat, ha gyermekük testi épségéről van szó. 
Válla megfeszült, háta ineghajolt és mint egy eleven - az odaadó, az 
ömnagával már vé•kép nem törődő szeretet betonjából kevert boltív -
hajolt András felé.

0 

Arcát melléhez szorította és ömnaga is hozzátapadt, 
szinte személytelenné válva, mintha ö, mint külön lény, nem is léteznék, 
csupán tartalék eró lenne András számára, eltéve és besűrítve izmainak 
eleven dobozába. Mindenről megfeledkezett : a távoli völgyről, a békésen 
alvó patikaházról, melyet önszántából hagyott el, futva egy érzés után, 
melynek súlyát nem mérte még le a szívén és melynek talán még.az eredetét 
sem ismerte. Megfeledkezett multjáról, Sándorról, a tegnapról, talán ma
gáról a bombázásról is. Csupán András meleg, meg-megremeg? testét 
érezte, amint a halálfélelem küszöbéről karjai közé kúszott. Ölelte és 
kis, értelmetlen és mégis erősítő szavakat súgva a robbanások zajába 
ringatta, mint régi víziói idején a melléhez szorított párnába~ halott 
fiát, ki néha meglátogatt~ ágyában, hogy szomjas szeretettel kiszívja 
lelkéből az önfeláldozásra is kész odaadás felgyülemlett meleg tejét. 

- Mamám ... - hallotta András hangját, kibuggyant melle domb-
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ján. -- Mamám " .. - ismételte a legőszintébb és legforróbb szót. Belé
kapaszkodott, m;nt a fuldokló a ~e:ett kötélbe és megnyugodott rajta. 
--;- Kedves mamam. · · · -;- ,kaqa h1vo ka.paszkodással ölelte át és mélyet 
sohaJtott, mmt aki felkmalta mag:í,t a szenvedésnek és a vélt áldozat 
megnyugtató n1ámora öntötte el érzékeit. 

„ A hal~an ejtett szó kettéhasította a kinti zajt, lelkébe kúszott és 
gyon~e kezevel boldog harangok kötelét rázta meg. Lelke megtelt a szóval, 
SJrt es 1_1evetett b.enne. a hang és Anna ebben a pillanatban úgy érezte 
hogy mmda~, ami eddig ködös volt, megtelt értelemmel. ' 

- Kisfiam . . . - lehelte és ringatta. - Kisfiam ... 

21. 

„Oda~int ~sönd támadt, mintha elvágták volna. A pincére úgy bornlt 
a eson~ es a ?otét, ;n.mt a fe,ledéo. A túlsó sarokban zseblámpát gyujtottak, 
a halval')y feny vegigbukdaesolt a tartógerendákon. 

- Elünk ... - álhpította meg valaki. 
- l1,ét ~ullám, volt - ~ondta más. - Ezt a részt is megszórták. 

, ~ esoi:d allandosult, a. pmce életrekelt : egy gyerek szipogott, Luska 
szűkolt, mmt egy beteg kis kutya és a sarokból, ahol Bartha ült, mély 
kortyok hallatszottak. 

- El'!'entek. - szűrt~ le a nyugalomból Jani bácsi, a házmester. 
- VaJJon:. m1 van a fejünk felett1 - tette fel a kérdést egy asozony. 
Egyesek folmentek az udvarra, összeköt6jük visszajött ; 
-;- A t~lsó s~ron ég egy ház - újságolta. - De ez a tömb érintetlen. 

Legalabbis ugy latom. 
Andrá,s bort kért az apját?!, az ~veg száját megtörölte és odanyuj

totta Annanak. Anna szájpadlása, mmtha hirtelen támadt maláriás láz
roha.m ro~a~~a„ volna meg, kiszáradt. Szomjasan nyúlt az üveg után. 

- ICoszonom - mondta. 
, - Én is köszönöm - súgta András és megcsókolta a kezét. - A j 6-

sagodat ! 
Anna megsímogatta az arcát. 
- Elmult. 

, ;--- IT'udod, - ke~ilt~ A_nd;ás - ez a bezártság és ez a sötét ... Ször
nyu. A patkányhalaltol irtozom. Olvastam az ujságban egy esetet· 
valahol négy napig ültek a pincében. Rájukomlott a ház _ hangjába~ 
zavar bujkált. - Féltem, bevallom ... A harctér az más 1 _ mondta 
nyomatékkal, de meggyőződés nélkül. ' · 

A villanylámpa kétszer megpislant. 
- A vezetékben nem történt szakadás - magyarázta egy hozzá

é'.tő. - Csak szétkapesolták a transzformátor előtt. Ma még egészen 
biztosan lesz világítás. 



Föltapogatóztak a lépcsőn. András Annába karolt. Karja nehéz volt .. 
mintha nyugtalansága álmát fűzte volna karjával karjába. Széthulló, 
bizonytalan léptekkel ment Anna mellett. Éjfél után befutó vonatokkal 
érkeznek rosszul világított állomásokra ilyen álmos mozgású, anyjuk 
szoknyájába kapaszkodó kisfiúk. . 

Az utcán - bár a riadót még nem fújták le - mint éjszakai vihar 
után az erdőben " felriasztott vadak, nyugtalan emberek siettek bizony
talan állapotban lévő otthonuk felé. 

- Azt állították, hogy a szomszéd soron ég egy ház - kémlelt szét 
Bartha. - Nyomát sem látom a közelben tűznek. Az emberek össze
vissza beszélnek. 

- Nem volt komoly - magyarázta a kapuőr. - Már eloltották. 
Az utca és a város látszólag mit sem változott: a liget lombjai az 

éledő szélben szelíden ringtak, mint egy nagy, fekete tó tükre. Az elhagyott 
teherautó ott állt a partján, sértetlenül, mint gazdátlan ladik. A sötét
ségben óriásra nőtt házak árnyai, - mint sűrű szemekből álló hegy
lánc csúcsai - a futó felhőkig értek, a magasban derengő enyhe fény 
piszkos, olvadó hó sejtelmével hintette be a tetők kormos gerincét. A ligeten 
túl, de még onnan is messze, valami égett. A lángokat és a tűz forrását 
a fák és a távolság elrejtette, csak az alacsony felhőkön látszott a tűz 
remegő, vörös korongja, mint egy páralepte tükörben. 

- Az acélgyárat eltalálták - állította a házmester. 
- Tudnak ezek célozni! - nyilatkozott valaki majdnem elismeróleg. 
- Talán örül neki1! - kérdezte egy éles hang, melyben Anna Piskire 

ismert. 
- Nem örülök, de emberi szempontból mégis megnyugtató, hogy 

általában hadicélpontokra dobálnak és nem össze-vissza, lakónegyedekre. 
Az eddigi gyakorlat legalábbis ezt mutatja. 

- Inkább a lakóházakat verjék szét, ha kell, öten is összeköltözünk 
egy lakásba. A gyárak ma fontosabbak, mint a lakások,. sőt, font?sabbak, 
mint a malmok! Ha tudm akarja! .. : Nálunk az a ba], hogy nmcs pro
pagandánk. Bezzeg odaát, a németeknél! Ott minden gyerek tudja már, 
mi a tulajdonképpeni cél ! 

- Azért már szívesebben alszom a magam ágyában - szólt közbe 
Bartha. 

Piski nem felelt azonnal. Azonban míg a választ fogalmazta, a gyógy
szerész megindult a sarok irányába. Nem volt rá kíváncsi. Annáék a nyo
mába szegődtek. 

Az oldalutca szűk völgye a városra nézett. A völgy mélyén, nagyon 
messze, sárga láng lobbant. Bő füstoszlop kísérte. 

- A gyárnegyedben ég - magyarázta Bartha. - Ez a környék 
most megűszta .. 

- Egésze'1 hihetetlen -- mondta Anna és a sértetlen házakat cso-

------------- --- . -- . 
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. a pincében, ügy hallatszott, mintha minden egye• 
bomba ide zuhant volna közvetlenül a ház elé. 

- A pince mély és mennél mélyebben vagyunk, a távoli robbanások 
annál erősebben hallatszanak. A föld jó hangvezető. De azért a ligetre is 
pottyant nehány, egészen biztosan. 

- Szegény fák ... - súgta András. 
Az Andrássy-úb felől autó robogott. Fényszórói nem égtek csak 

a homlokán pislogott egyetlen halvány, foszforos fényjel. A sark~n fel
tűzött szuronyú, rohamsisakos rendőrjárőr állt meg. 

- Jó lenne egy cigaretta - mondta az egyik beszélgetés közben. 
- Tessék ! - kínálta meg tárcájával Bartha. 
- Alázatos-tiszteletem, gyógyszerész úr - ismerte fel Barthát 3,z 

idősebbik. - Van cigarettánk, dc tetszik tudni, nem szabad! 
- Marhaság : ezen nem múlik a szolgálat ! ... Hol voltak, mikor 

az ég zengett 1 
- A tizenegybe húzódtunk, de csak a kapu alá - kivett egy 

cigarettát. - Alázatosan köszönöm. A társam nem dohányzik. - Bartha 
tüzéről gyujtott rá, a parazsat markába fogta. - Komoly munkát vé
geztek - bökött az elnémult ég felé. - A ligetre is hullt néhány eltévedt. 

- Megérdemeljük, higyj e el. 
- Meg. Az biztos ! Az emberek meg vannak veszve, gyógyszerész 

úr. Az előbb is, tessék elképzelni, a gépek még pontosan itt zúgtak a liget 
fölött, JOndolom az acélgyárat keresték, mikor két vagány a Pándi fotós 
kirakatát feszegette. Sajnos, észrevettek és megléptek. És az ilyen vagányt 
nem éri el a bomba. Mintha külön istenük lenne ... A vasárnap délelőtti 
bombázás is csul.'a rendes embert vitt el : Fenyő is meghalt, nem tudom, 
tetszett-e hallam, a feleségével együtt. Fenyő, a vendéglős, innen a har
mincegyból. Rendesebb embert pingálni sem lehetett volna náluk. A saját 
pincéjükb_e húzódtak, a hordók közé. A kiömlő borban fulladtak meg. 
A csapos Is velük volt, a Samu. Ez a Samu olyan sötét alak, hogyha tőlem 
fiiggne, róla tanítanám _a tanosztálynál az ujoncok számára a gazembert. 
Es Samu megúszta. Fölmászott a nagy, tízakós hordóra. Haja sem görbült 
mefl. A riadó végére _még be is szeszelt. A kalapjával merített a borból, 
ammt mondta. Odakmt, ahol lakom, a telepen is asszonyok, gyerekek és 
néhány rendes munkásember pusztult el. A legtöbbje, ráadásul, még 
templomos is. A vagányok meg virulnak. Nem éri föl az ember ésszel. 

- A mennyországban is furcsán könyvelnek - mondta Bartha és 
megindult a kapubejáró felé. - Megnézem Luskát - fordult Andrásho•. 
- Azóta már kilelte szegényt a hideg odalent. 

1 - Idefönt jobb - állította András. - Maradjunk idefönt. 
- Maradjunk, Bandi. 
Megkeresték az útszélen a padot. Nem ült rajta senki. András az 

asszonyhoz símult. Öklét,-mint egy riadt madarat, mely elszállt, de most 
visszarepült, ujjai ketrecébe fúrta. Arcát arcához fektette. Anna bőre tüzelt. 
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- Mintha lá7.ad lenne ! 
- Rajtam most jön ki az izgalom. Egy-két percig tart csupán -

felelte és szabad kezével magához ölelte Andrást. · 
A lirretentáli tűz fénye szűnőben volt. A vörös tüzkorong inár csak 

ritkán villant fel az alacsony felhők abroszán. A nyári éjszaka, mintha 
a nappal nyelt hőtől megcsömörlött volna, fojtott meleget böfögött. Kelet 
felől egy fényszóró éles, barátságos sugara lángolt fel, mintha a békét 
hirdetné. Ezüstös hideg tüze a felhőkön nagy pacává olvadt. Pillanattal 
később, a város kŰlönböző pontjain, egyre több fénysugár gyúlt ki. Fényük 
sátrat vont a tetők fölé. Egy repülőgép húzott át felettük, motoria sírt 
az éjszakában, mint anyja után az eltévedt bárány. . 

Anna szeme égett. Lehúnyta. Fejét András hajára fektette. Az JSmerós 
la vendulaillat megringatta. Az ehnult percek eseményeire gondolt : a nyögő 
gerendákra, a robbanások zajára, a könnybefúló imákra odalent a föld 
alatt. Aztán újból András hangját hallotta ; az áhított szó felbuggyant 
lelkéből, mint egy elkésett visszhang : »mamám ... « A lelke megtelt 
a szó melegévél. Ebben a pillanatban - kettőjük viszonyából - csak 
erre a szóra emlékezett. 

Hányszor szomjazott az elmult nehéz évek alatt erre a szóra ~s a 
fogalom mögé rejtett melegségre 1 ... 0 csak élt, szeretet . nélkül, hideg 
szabályok szerint. A szívében felhalmozódott meleget - mmt egy látha
tatlan tőkét - csak költötte : idegen emberek gondjait enyhítette vele 
és ismeretlen gyerekek könnyeit itatta fel. Tőkéje fogyott, helyébe a kö
zöny üressége lépett és ő tudta, ez így nincsen jól. Húsából szakadt gyer
meke, Annus, hűvösen, mintegy gépszerűen élte mellette a maga külön~ 
leges zárkózott életét. Örömével elvonult : pajtásaival osztotta meg. 
Gondjait, ha akadtak, egymaga szűrte le, mint a gyorskezíí szakácsnő 
a teafűről a melegvizet. Nem túléles értehnének szűrőjén fönmnaradt 
apró gondjait, percek alatt kiforgatta, kiöntötte és a vidéki élet szirupos 
kortyait nyelte rá. Annus erős volt : nem szorult a szeretet bátorító táma
szára. Hangja, ha szólította, hűvösen csengett, mint egy maga.sha.ngú, 
hideg pohár : Anyus ! Megálla pítón és tárgyilagosan, mintha kereszt
neven nevezné ... »Mamám ... « hallotta újból András hangját a gerendák 
recsegése es a falak fojtott ringása közül. Ez az öt betű dalolt : a gyermeki 
szeretet himnuszát énekelte. Ugy hatott rá, mint a kómába esett cukor
betegre a szőlőcukor : erőre kapott tőle és a veszély közelsége kiesett tudatá
ból, mintha csak Andrást fenyegetné egyedül súlyával, de ő, az anyai 
szeretet nagy erejével, megmentheti. Ez a szó ismerősen csengett fülében 
és a lelke tárt karokkal ölelte magához : elhalt kisfia szólítgatta így a pár
nák között, ha egy-egy régi éjszakán kirándult hozzá - fölmelegedni - a 
piciny koporsóból. . . Mindaz, ami tegnapra virradólag történt, csak álom 
volt, hozzátartozásánal:: kifejezés módja ; egy út, melyen át a mai valóság
hoz érkezett. Tegnap, András, a szeretet kelléktárából ömnagát emelte 
ki és ömnagát adta oda. Nem baj ! ... A földön, úgy látszik, mindennek 
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van. Különben is, ő senkinek sem tartozik felelősséggel: a lelkére oda
haza nem tartottak igényt, a teste pedig a sajátja ! András különben sem 
vette birtokba öt : András ömnagát ajándékozta neki, mint egy tiszta 
áldozatot, végtelen és maradék nélküli szeretetének tüzén. A birtokba
vétel szerinte és számára megalázó, tűrhetetlen állapot. András oda
adásával gazdagodott : András úgy adta oda magát, mint egy tiszta leány, 
aki nem a földi örömet keresi a bálványozottan szeretett karjai között, 
hanem a teljes eggyéolvadást vele. Ez volt az ára : megadta ! A kívánt fiú
gyerek me7érkezett, ajkán ott ül a legszentebb, a legáhítottabb szó : ma
mám ... é~ most ő is, itt kint a fülledt, nyári éj szakában, legszívesebben 
újból a mellére vonná, hogy megitassa szeretetének langyos, bő tejével. 

- Élek ! ... - súgta András. Később még hozzáfűzte : - A rendőr 
rátapintott: Isten csak a jókat veszi el. 

- Neked élned kell, kisfiam. 
- Az Isten csak a jóknak kegyehnez - erósgette csökönyösen. -

A rosszak előbb megbűnhödnek, idelent. 
- Mi a te vétked 1 
- Bántottalak . . . Pedig olyan nagyon-nagyon szeretlek - kezére 

hajolt. - Nem tudom körülírni ezt az érzést . .. csak te vagy a számomra: 
én csak temiattad jöttem a világrn. 

A szomszéd ház tetején megszólalt a sziréna. 
-- Vége! Lefújták - kiabálták a kapu alól. . , , . 
A kapualjak és az utca élettel telt meg, mmt az iskolak folyosoi, ha 

az órát lecsöngették. Aki a bombázás nehéz vizsgáját kiállta, hóna alá 
vette sorsát - mint diák a könyveit - és megindult hazafelé. Az elbukot
takkal fekete, csukott kocsik gurultak a temetők felé ; a pótvizsgára utal
takkal - a légitámadás sérültjeivel --- a mentők i:ntói a kór.házak irányába 
robogtak ... Az emberek számára az ?le·b. örök i~k?l~; minden nap vizs
gázni kell, minden nap b,e lehet szekunda.zm .valamibol es az élet t.anfoll'.ama 
tele lelkiismeretlen tanarokkal : nem mmdig az bukik meg, aki megerde
melné. Az ember fanul és vizsgázik és mire a titokból valamit sejteni 
kezdene, meghal. 

András lefutott a pincébe a bőröndökért. Sorbaálltak a felvonóhoz. 
- Ne tolakodjon ! - kiabálta egy kövér, igyekvő asszonyra a rekedt

hangú öreg, ki órával ezelőtt fogatlan innye közt még az Úrangyalát mor
molta ájtatosan. - Nézze meg az ember! Én is áhnos vagyok ... 

- Az előbb még félholt volt - mondta gúnyosan Bartha. - Most 
meg már a jogait védi. Az ember, hála ~stennek, hamar gyógy~!· 

- Csakhogy fönt vagyunk ! - sohaitotta Luska az .eloszobában, 
mint egy hálaima amenjét. - A végefelé azt hittem, ott pusztuluclc . 

Luska, terebélyes formáit meghazudtolón, fürgén mozgott, mi~t aki 
csoda folytán egészségesen kelt ki halálos ágyából és most ernyedt izmait 
gyakorolja. A bőröndöket kapkodva rendezte, kétszer is benyitott a fürdő
szobába, majd nagyon bizahnasan Annához hajolt: 
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_ Nem forr6, de azért még jó meleg - szeme csillogott, mint aki 
meglepetést tar:ogat. - Fürdőt csinált~m a ~agyság?s-asszonynak. _M>. . 
úrfi mondta, mmden nap tetszik filrdem. A m1 i:a~ysagos-asszonyui;J< '" 
na nta fürdött. De ó mindig délutánra kérte, nuelott elment hazuli;ol -
k··~r arcán vidám rózsák égtek; boldog volt, mert megúszta a bombazást. 

J ? ~gos ha'i"as szívéből kifelé kívánkozott az öröm. Belehalt volna, ha 
osa ' 'h K' . '''t .. t nem nyiti"a föl. Még közelebb hajolt Anna oz. 10s1 szaia ossze-

mos A , dt A ... "h't 1 ·· " 't ' ta · Hazai·o··n ! z ur mon a. ]OVO e en . csucsor1 ve sug . - ... · 
- Tudom, nekem is elmondta - felelte Anna éppen ?li;~~ haJkan. 
_ Sokat szenvedett, szegényke - motyogta és a ~zen:;pillaJara konny 

ült ki. - Volt eset, hogy fillérje sem akadt. Olyank?r en vittem neki enm, 
meg pénzt is. Nekem mindig megüzente, ha lakast valtozt~tott. ; . - meg
törölte szemét. - Csoda, hogy meg;naradt t - szipog°.tt. es a, gyogyszerész 

b ' · f l" b"lcött - Mindennek o az oka 1 Csak a tutu - es mutatta az szoa]aeeo · · k. d' 
ivás mozdulatát. - Olyan volt az a szegény asszony, mint ?gy IS ;na ar. 
Dalolt meg repdesett. De mindig magáraha.gyta. Úgy dt a hazass~g 

t ' n ·1'5 mint azelőtt : a cimborákról nem bírt lemondam. Ő m~g felt 
u a ' E , .. lt' . k , tt 

d·· 1 F -1~ 1 - mondta furcsa grimasszal. - gy eJ]e izszer is ineze egye u . e ". , · , l'"tt , h 
a folyosóra, jön-e már! Aztán megállt a konyhaban, az aito e o es an-
gosan krákogott. Ha válaszoltam, mindig. válaszoltam, be!lyitott. Ott 
ült a szobámban az áayam szélén, hajnalig. . . Nem becsulte meg .. : 
Sokat szenvedett' szegé~ykém, de most hazajön ... és i:iost meg az úrfi 
vonul be. l\IIegreped a szíve szegényké~nek, ha megtudp. 

András dugta ki fejét az előszobaaJtón. . . 
- Add ide a kezed, majd vezetlek. Nem gyuithatunk fényt, nyitva 

az ablak. " A ··t'tb gt tt Andrásba karolt. Léptei zaját elnyelte a szonyeg. so e en me e 
út kétszer annyinak tűnt előtte, mint egyébként. . 

_ Szegény, vak asszony 1 - gondolta. - Kilométereket topog ma3d 
itt az ő vége-nem-láthat6 sötétségében. 

- Erre ! Itt az erkélyajtó. 
- Az ott valóban az acélgyár - mutatta Bartha. - Az meg a malom. 

Tudnak ezek mindent, hogy mi hol van. 
Az alacsony felhőgomolyagok úgy hevertek az ég fekete, kos,aráb~n, 

mint műtét után az eldobott véres vattacsomók. Az acelgyar, tuze 
már szünóben, de a malom hatabnas lángokkal. ég~tt;. A na?yt_ö.megu,_ fel
halmozott liszt robbant, mint a puskapor ; mmdig upbb es upbb lang
nyelvek nyalták a kíváncsi felhőket. A tűznek v~kítón íe?ér volt ,a.magva 
és füstje sárgán, gonoszan terjedt szét ~~ éj~~aka~an a ria~t ~etol; fel;t:. 
A malom lobogott és füstölt, mint egy UJ Kam-maglya. F~st3e szetszorn
dott az ég fekete kárpítja alatt : Istennek nem tetszett az aldozat ! 

Anna dermedten állt az erkélyen, szeme kimeredt és az idegzetében 
egy évezredes, régi, borzadállyal vegyes alázat ébredt. A tűz t, Isten leg
nagyobb, egyben legszörnyűbb ajándéka. Az Isten odaadta elkenyeztetett 
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teremtményének, az embernek, a tüzet is, hogy éljen vele és az en1ber 
visszaélt vele! A kaucsuk lobbanásával lobogó lángok vajákos erővel 
hatottak rá: a tűztől és égi testvérétől, a villámlástól félt. Egyszer, egy 
régi télen, a délvidéki-város patika lakásában, vacsoránál ültek éppen, 
mikor a, harangokat félreverték. »Ég a cigánysor! .. . <i kiabálták az 
emberek. Tornácukról leláttak a lankás oldalba szorult cigánynegyedrc. 
A lángokat elkapta a téli szél és a behavazott tetők fölött szétszórta. 
A füst és a lángok lobogó játéka meglengette a mozdulatlan hótakarót. 
Anna, akkor, a tornác homályából úgy látta, forró, vörös vér hullámzik a 
havon és a szél az ö házuk felé sodorja a vérözönt. Kicsi szíve vert, mint a 
dobpergés ; lábából elszállt az erő ; térdrehullt, mint a vigyázatlanul 
lekaszált virág. »Látod«, súgta akkor anyjának a nagybácsi »a lángok 
hatása . . . Az ember valaha tűzimádó volt ! « Azon az estén csak meg
jegyezte, amit hallott, azóta már érti is. 

- Mennyi liszt ég el ma ! - mondta Bartha. - A városban meg 
nincs kenyér. Ezen a tűzön kellene megégetni, aki a háborúra szavazott. 

- Háború nélkül nincs Erdély és nincs Felvidék ! - állította András. 
- Mindennek ára van. 

- Úgy beszélsz, mint Piski. Ha azok a területek bennünket illet-
nek, ha jogunk van hozzá, háború nélkül is vissza kell adják. Az erőszak, a 
háború pedig erőszak, semmihez sem teremt jogot, legfeljebb a túlsó oldal 
bosszúját érleli. 

- Ez már hazaárulás! - súgta András Annának, úgy, hogy az apja 
ne hallja meg. -A mindennapi fröccsit félti-tette még hozzá gyűlölettel 
és visszalépett az erkélyről a szobába. 

- Ezt a szerencsétlen korosztályt lélrenevelték. 
- A hazafiság ... - kísérletezett Anna. 
- Frázis ! Mi is hazafiak voltunk. Én egy napon három osztrák 

tiszttel verekedtem meg, mert egy pezsgőzés alkalmával a l\IIagyar-Világ
ban leintették a magyar nótát. Az ura volt a szekundánsom . . . Ezek
nek a fejét szólamokkal tömték meg és még nincs meg a távlatuk, hogy 
megállapítsák: egyetlen osztály, az úgynevezett történelmi bitangok, 
érdekeit szolgálják. Betanították őket, a civil iskolákban éppen úgy, 
mint a katonai neveldékben, mint a papagályt. Nézze végig a.z elemi 
iskolától kezdve a mai tankönyveket. lVIindenki tekerg8 ebben a vén 
Európában, csak a magyar az angyal. Tudja mért tömték meg a fejüket! 
Hogyha netán, valahonnan az egészséges világból, ide kiabál valaki, mi 
lesz magyarom! Nem akarsz rendesebb, emberibb életet élni! lVIég rna 
sem osztanád az összerabolt, vagy jobbik esetben összeudvarolt holdakat 
azok között szét, akik ezer éve nyögnek rajta az idegen grófok és kövér 
püspökök nagyobb boldogságára! ... Hogy akkor ne értsék meg. A maguk 
szempontjából jól csinálták, biztos: a mai fiatalság elhiszi, hogy aki az 
ezer holdak ellen támad, az a haza testét tépi. Én tudom, hogy ezek a 
legények esküsznek a magyarságukra, de ez a hazafiság hamis. Nincs 



206 

perspektívájuk. A legnagyobb blöff tudja rn! volt! »~elyet a ~iatal~kn~k !« 
Nehány kölyök-csirkefogót lepénzeltek, aztan vezetoallasba ultettek oket. 
Itt az eredmény - mutatott az égő malom felé. - Ma déh1tán egy mene~· · 
század masírozott az Üllői-úton. Csupa gyerek. A muzsilca megbolond,1-
totba őket. Nem tehetek róla, de az volt az érzésem, hogy valahol mar 
meggyujtották a máglyát, hol majd bennünket, inalP';arokat, .mint h.a"z';'a· 
vehetetlen »Úri« társaságot el fognak tüzelni. A vilagnak nmcs szuksege 
már a régi, besz~jkoH értel~mben vett ;1rak;,a: munkások ~ellen~k! !11unkás, 
nak nevezem mindazokat, ki nem a keszboli de a munka3a utan el. Mo,n
dom, nem tehetek róla, de az volt az érzésem, hogy ez. az egy~nruhas, 
lelkes és jóhiszemű csapat meg csak megy, vakon és hor~Ja ~ hasabokat a 
máglya alá ... - legyintett. - Megette a fene, de mar mncs messze a 

vége. 
Anna támadásba ment át : 
- És, ha-maga, maguk, szóval a régebbi korosztály, ilyen pontosan 

látják a dolgokat, mért nem iskolázzá~ magánúton a. hatalságo:! 
- Nem vagyok őrült, hogy elveszitsem a pattkapgom ! Nalunk az 

utóbbi huszonegynehány évben egy-kettőre ráhúzták az emberre a vrzes· 
lepedőt : kommunis;a ! Aki csak szól,ni mert, a.z ~md ~ommui:ista volt : a 
társadalmi rend ei:oszakos fclforgatop. Bortontoltelek. Az en derekam 
nem állja " börtönpriccset '. .. M~ndh~tnám Ú!JY is, öreg vag.yok. , 

- Na látja! Akkor nincs mit a fia szemere vetnie. A~cit n~;n tarn-
tottak meg franciául, az nem érti meg, ha ezen a nyelven el 1s ad]ak. 

- Ez, sajnos) igaz. 
Bartha betette az erkéklyajtót. 
Luska boldogan lelkendez~tt Anna !_elé : . , , , . . 
- Egy kis pótvacsorát talaltam. En az ilyen legok utan rnmdig 

megéhezem. Tessék, nagyságosasszony, lazac! Most bontot~am fel a kon
zervet. Olyan az íze, mint a csirke fehér húsának. A színe is, tessék csak 
nézni. .. 

Anna kenyérre tett egy falatot és a harapást megöntözte a lágy olanal. 
- Pompás! - dícsérte. 
- A héten cseréltem. ]~gy né1net katonával csináltam üzletet. Tíz 

levél szűzdohányt adtam és háron1 konzervet kaptam érte. 
A gyógyszerész fölemelte a pléhdobozt. A fiára nézett. „ • 

- Ezért veszíti el Németország a háborút. Olvasd csak el ezt a rovicl. 

mondatot! 
- Made ín Nippon ... - böngészte András h~ly.~tt,Anna. „ „ „ 

- Ez az! A lazacot Japánból, az olapt Romamabol, a gymnolc~ot 
Olaszországból, a búzát t6lünk és újabban Ukrajnából,. a dobányt a,Balka.n· 
ró!, a bauxitot megint csak tőlünk szerzi be. Reggelig sorolhatnam, mije 
nincs Hitlernek ... A túloldaliaknak mindenük megvan. Amíg a németek 
a szénből benzint és gumit szintetizálnak, addig odaát a guni~fák önt~ a 
kaucsukot; az amerikai és az orosz olaj forrásokból meg patakzik az olaj -
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fáradt,, kiábrándult tekintetével Andrásra nézett. - Csak propagandájuk 
van, fiam. De az aztán kitünő t 

Anna fölállt. 
„.- ~jfél mult. A kedves Luska fürdőt csinált. Gyorsan lefürdöm. 

JoeJSZakat. " 
Bartha megnézte óráját. 

, -: Egynegyed e?Y·, Te is fek~dj le. P~ntosan nyolcórára ígértelek a 
segedtrnzt.n~L. N~. kessel, mert mar az a.tcny is, hogy holnapig szabad· 
ság?lt, kulonos 1omdulatra vall. A többiek tegnap jelentkeztek. Luska 
maid bekopog hozzád félhétkor. 

Anna pillanatok alatt lemosdott. 
-:- Most lefekszem - gondolta törülközés közben. - Bandinak 

aludma kell ! 
Andrással az előszobában találkozott össze. Háziköpenyben igyeke· 

zett a mosdóhelyiség felé. 
- Maradt falatka meleg víz! - kérdezte. 
;-- Ma;adt, kisfiam. - megs1,tnogatta az arcát és az állánál fogva 

m.ai;aho~ h,uzta. - Puszit ... -;-- sugta. - A te mamádnak - alig érintve 
boret, aJkara lehelt. - Ha Sandorka élne - gondolta, - tizenhétéves 
lenne most ... - szívét jó, meleg harmat lepte be. Átölelte Andrást -
Jóéjszakát, kisfiam. M:a aludnod kell. · 

- Aludnom kell ... - ismételte András és belépett a fürdőszobába. 
Anna,, András szobáján át igyekezett az ágya fele. András szobá1ában 

csak a fahégő égett, fénye a' képre esett. ' 
- A ké~et nézte.--, g?ndolt~ .Anna és egy pillanatra, mintha meg· 

Iá.rad! volna es pihcnm ktvanua, ó is megállt a kép előtt. 
„ , Erdekes, - állapított~ n;ie~ - i;nost újból él. Reggel színtelen volt és 

folenyes, mint aki nem kivan3a elaruln1 lénye titkát. Vannak este élő 
képek : ha megfürödnek a lámpafény meleg lírájában, életrekelnek. 

~ kép ~ost bölcse~ ?ézett rá ~s szo~orún, rr1intha a nap folyamán 
megbantottak volna. Aikanak sebe es hatarozott, kissé talán túlhatározott 
á.lla: homályba veszett. Egyébk~nt csillogó szemének tüze measápadt és 
folso a1ka fölött szánalom ült. »En megjósoltam ... «súgta a lágy ajak és 
Anna lehajtotta fejét, mint akit rajtacsíptek. 

.. ~ Szamá~s~g ; .. --;- mondta később és szorosabbra fogta magán a 
k°.ntost. Az a1tobol mcgegyszer visszanézett, mint aki attól tart, hogy 
kovehk. 

De a felvidéki asszony unottan meredt a lárnpára kései hasonmása 
már végkép nem érdekelte. ' 

, Anna betette maga után az ajtót, mint aki a teanapot és vele mindazt 
ami volt, óhajtaná kizárni. b ' 

• „ Az aszt;ilkán, csészealjra készítve, pohár bort talált. »Gondolt rám ... « 
örult Andras figyelmének és a hála melegét érezte szívében. »Gondolt. 
reám .. .<< Fölhajtotta. Köntösét ledobta és bebújt a takaró alá. A bor 
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langyos öröme szétfolyt ereiben. Most, hogy már megitta, tudta, kívánt.. 
az italt csak az 6haj az előbb még nem kapott nevet. • 

Va~nak órák, melyeknek sűr{í.ségében az események tengelye hon 
fut ilyenkor az alkohol plusz-kenése kell! , 

' Az alkohol szelíd köde, mint az otth~ni vö~gyben a délutano!< har
mat" a rétre ide.crzetére ült. Kellemes faradtsag mosta át izmait. Az 
önt1~latán átlut6 dolgok képe megszépült. Hallott egyfajta el,őt~tlencs.é
röl: az ezen át !elvett képek elvesztették körvonalaik merevseget, a fol-

vételek idealizál6dtak. . i 
_ Ilyen lencse a bor is- gondolta. - Csak nem lettem alkoholista. -

nézett a gondolat után. . . , . 
A csönd zümmögni kezdett, gondolatai halkan 3artak, mmtha már"" 

álom vattáján lépdelnének, , , , 
_ Én j6 Istenem add ... - kezdte es akkor eszebe3utott a !ánc. 
Kinyult az asztal irányába, kitapogatta táskáját a sötétben, kiemelte 

belőle az ajándékot és visszafeküdt. 
- Majd holnap a nyakába, csatol~m - ter~ez~~· , , . 
A könnyű takar6t fejére huzta, mmtha a kulvilagot ~ivanná elszige

telni magát61. A pincére gondolt, de a ,nehé~ percek 1zgahna elsz.á'.lt, 
ehnosódott, mint gyerekkorában a báránykak, hazak, ernber~k, ha a kulon
leges anyagú keverékkel rajzolt figurákra v?röspapírt tentett ' .. cra.k a~ 
érzések emléke maradt meg szívében. »Mamam ... « hal!otta a fo'.d".'.'túh 
bizalommal teli sz6t és újból érezni kezdte a mellére csokolt forro, 13edt, 
védelmet kereső csókokat. A melle, mintha tőle külön és függetlenül 
képes lenne emlékek tárolására, lázas ajkak. érin;ésére ernlé~ezett. A mel)e 
megtelt meleg boldogsággal, megfeszült, mmt regen, ha el3ott a szoptataa 

órája. , 'k 1 h. .. , 
_ Kisfiam ... ~ sűgta a, párnába és racso o t a uvos vaszonra. -

Kisfiam . . . l'k , k.. • 'd .. 
A takaró alatt, saját testének melege és a~ em e ezes, ?n~yu sze u-

!etbe ölelte. A vánkusba kapaszkoaott és a parna boldog kodokbe emel-
kedett vele. , , l' , 

lV[éO"is nekem volt ioazn.m ! - gondolta valahol az alom es a va osag 
küszöbé';, és a gondolat;k, mint békés hullámok, ringv": ömlöttek lelkébe. 
A ayőzele1n mámorát érezte : végső fokon- a válságos pillanatban, mikor a 
hallt! ott járt a pince nyírkos falai.tövén-; a":yjának ismerte el. 0 gy&cö~t 1 
Az életveszély perceiben Bandi fia gyanant 3elentkezett ... Boldog oro"': 
ülte meg szívét és nem boncolta '.el az érzést : . hogy a gyermek "-; .;'~' 
csak az övé - utáni beteljesült vagy, vagy pedig a szerelem felelossegetol 
való me(J'menekülés öröme ez 1 Mint egy szép, csillogó üvegbúrába, űgy 
ült be újdonsült anyaszerepébe. Maga elé képzelte arcát. Szon;oi;ú sze.mébe 
nézett és egyetlen vágyat érzett rr;ost, letörölm róla a rá nem illo red;it ... 
Ilyennek képzelte el, ilyennek ahnodta : okosnak, szépnek, anyasnak. 
Telve a ragaszkodás melegével és a bizalom vak hitével. Igy már érdemes 
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~rösn.ek ,lennie !
1 
A rá pazarolt erő, mi:it a bankba tett vagyon, vagy mint az 

llZ'.eh v;,allalkozasban megfo,rg~tott tok~, gyarapszik, sokasodik, hogy aztán 
meg bovebben onthassa ra es csak ra - a megálmodottra _ önzetlen 
bősé7ét .... Itt ho~ta világr~ : a robbanások zajában, a sötét és idegen 
pmceben, mmt a ,leai:y '. ki elta v~zott hazulról, hogy megszülhesse meghalt 
ked:rese gyer~elrnt, reg1 odaadásanak eleven gyümölcsét. Itt hozta világra. 
~1 v~lt; az aldozat volt: a vajúdás szokatlan formája - és ma már : a 
b1zon~Itek, hogy nem azt kereste ... Elfelejtik, kivágják, mint az értelem
z~varo,,ielenetet a filmből. Nem beszélnek róla többé, mint ahogy a szülés 
tenyérol sem besz.él gyermekével az anya ... 

Ült az á!om küsz??én, .i;:iint egy gyermek a napsütötte padkán és 
gondolatai szmes golyo1val 3atszott. A golyók lassan szétgurultak, már 
nem kapott utánuk : az álom barna kezével kinyúlt utána. Félálomban 
hallotta András hangját. 

- Alszol 1 - kérdezte, - Alszol! ... - hallotta a heverő széléről. 
- Igen, alszom - gondolta magában. - És a fiamról áhnodom 
Nen; ~~?tt jelt, m!ntha való~an aludnék. Visszahúzódott anyaszere: 

pének bura3aba : Bandmak aludma kell, most nem szabad beszélgetéssel 
meglopni az éjszakát, 

- Alszol , .. - mondta most már megállapítón András és hangjá
ban elveszett boldogság csengett. - Alszol . . . - mondta mint egy 
ítéletet. 

E~y ~arabig, mozdulatlanul állt a heverő előtt, mint az eltévedt ván
dor, ki elott bezarnltak az utak, Később letérdelt a medvebőrre és arcát 
Anna ölébe fektette, 

- Alszol ... - súgta. 
Annát az érintés - mint a hadvezért a nem várt irányból érkezett 

támadás - megzavarta. Bőrén elektromos szikra futott végig. Megbor
zongott. 

- . Alszol, .. elbújtál előlem .. , Pedig én nom, én nem akartalak 
bántam. Tegnap sem. 

Hangjából lemondás köi;yökölt k,~elé és a lelkiismeretfurdalás egy 
bágyadt arnya. Anna mcgszanta. Hapra tette kezét. A gyöngéd moz
dulatb61 Andrá~ elesettséget érzett és úgy vélte, hogy ezt az elesettséget 
az asszony lclkeben meghúzódó vád szülte. András csak azt fogadta el 
valóságnak, mit áhnai vagy képzelete kárpitjával bevont. Különben a 
dolgok kiestek látótávlatából: most úgy érezte, Anna valahol a lelke 
fenekén szenved és ezt a szenvedést ő okozta neki. 

- Én ,nem ... - mondta za~artan kutatva a szavak zsákjában. 
- Csak, a7.e.rt, m:;rt ehnegyck ... En valóban csak egy képet szerettem 
volna rohd ... toled. Nem tudom, hogy történt 1 · 

Arcát mélyen ölébe fúrta, mint a gyónó ejti fejét húnyt szemmel 
és alázatosan gyónás előtt az áhítat csöndjébe és közben a bűn sárga sze
mébe nézve) a megbánás szöges övével kötözgette magát : 

Egly: A boldog pa.!tlkus 14 
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- Nem tudom, hogy történt,, , Nem úgy akartalak szeretni, , , 
egy áldozatot szerettem volna hozni érted,, , , , , , , 

- Egy áldozatot - mondta Anna, visszalepve az álom kapu3abol. 
Hangja szelíd volt, majdnem vértelenül ünnepélyes, A hang mögött 

kong6 csöndből András újabb vádat érzett. Tehetetlenség fogta el. Nem 
akadt érzéseit kifejező sz6 nyelve ügyébe és sz6ba kívánkoz6, de a szí
vében rekedt indulat megrázta vállát. 

- Kisfiam , , , Mi van veled 1 
- Én nem , , . - mondta tiltakoz6n és megbánással. - Én igazán 

nem ... - megkereste a párnán nyugv6 arcát és a sűrű sötétben úgy hajolt 
ajkára, mint egy sebre, melyet ő ütött. , . , . , 

Ezt a cs6kot most alázat érlelte mozdulatta a3lrnn : ehnondam vagyott, 
de nyelvére dermedt szavak helyett adta és úgy, mint a babonás, ki szentül 
hiszi, hogy cs6kjával sebeket képes gy6gyítani. 

- Fij, ugy-e1 - kérdezte könnyeken gurul6 hangon és újb61 Anna 
szájára cs6kolt. - Bántottalak ! - állította meakulpázva. - Itt is ... -
súgta alig hallhatóan és megcsókolta a mellét. 

Mellének telt dombján elcsúszott, mint aki megszédült a magasban ; 
végiglehelte ajkával az asszony egyre forrósodó bőrét. E csókokat nem a 
szenvedély : a lelkiismeretfurdalás fűtötte. Csókolta, ahol érte, lehelte, 
mintha egy hideg holtat - ki az ő vigyázatlansága révén halt meg -
élesztgetne melengetne vissza az életre. Öle selymén kötött ki, mmt egy 
kormányát' vesztett ladik. Átölelte remegő derekát, mint a búcsújáró a 
Stációk szobrának oszlopát. 

- Én nem . , . - mondta és forr6, orgonavirágillatú ölébe csókolt. 
Anna megremegett. A csillog6, átlátszó üvegbúra meleg, piros vérrel 

telt meg. A katicabogarak út'.akeltek bőrén, kicsi lábuk -; az elveszett. és 
megkerült-fiúról áhnodott - ahnát forró feledésbe tapostak. Az érzés luk
tetve ömlött végig a testén és dagadt, szélesedett, mint a lávafolyam és 
mindent felperzselt mit útiában ért : az álom párává ködösödött; hogy 
Andrásnak aludnia 'kellene,' elfelejtette. Elfelejtette szemének szomorúsá-
gát ; elfelejtette a holnapot, terveit, mindent elfelejtett. . 

Egy pillanatig a forró hullámok sodorta álomkép után né~ett, száia 
sós szomorúsággal telt meg. Az elágazást kereste, ahol az érzés lnúklo~t; a 
fogast kutatta, hol az érzés fehér kalapját a szenvedély vörös sipká3ával 
cserélte fel. A másik edény után tapogatott lelkében, amely a közlekedő
edények törvényei szerint magábaitta az érzést és most egy láthatatlan 
nyíláson át forrón és perzselőn izmai közé locsolja. De csak a szívét érezte : a 
szívében született meg az álom és a szívéből buzog most ez a tűzforró 
folyam is, amely magávalragadja és meghempergeti sűrű hullámai sodrá-
ban, mint a földuzzadt patak a beléhullt, tehetetlen bogarat. . 

Csak egyetlen edény létezik ! - jött most ebben a percben az igaz
ságra : a szív 1 Minden érzés kútforrása a szív. A szeretet és a szerelerr: 
""yetlen edényben forr éu sűrűsödik : és, ha már a szív, a szegény emberi 
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szív, nem bírja, el súlyát, megnyílik.' mint vihar idején az ég forrásai és 
drága tartahna, az Isten tervezte titkos utakon, szétpatakzik az idegek 
hajszálnyi útján. 

. A szomorú felhő árnyát a megismerés öröme fújta el. Úgy érezte, 
mmtha ebben a pillanatban sokezeréves törvény igazolná és kitárta karját. 
Remegő ujjai András hajába merültek. Két kézbe fogta arcát és a sötétség 
mögött a tekintetét kereste. Az éjszaka spanyolfala azonban eltakarta 
előle a szemét. Arcáig emelte arcát. Megcsókolta szemét. 

- Te nem ! ... - mondta. - Csak én ... - és ebben a pillanatban a 
szép, átlátszó üvegbúra elrepedt és ő, vére bő hullámain.ringva, meg
indult az éjszakában a hajnal felé. 

András ajkára tapadt és csókolta sokszor, talán százszor is, önfeled
ten és mégis tudatosan; most már gátlások nélkül, mintegy végérvényesen 
vállalva sorsát, melyet az indulatok és érzelmek zsinórján egy felsőbb 
hatalom mozgat, rángat, mint a marionett-színház kicsi babáit a bölcs 
játékmester. 

22. 

Mikor Anna fölébredt, a pontatlanul záró redőny résein át már nap
fény tűzött a szobába. A redőny hézagjain beszűrődő fény rácsokat húzott a 
falra. Amint e rácsokat nézte, úgy érezte, mintha egy oldalára dűltött 
kalitkában fekl\dnék. Fölemelte fejét és belehallgatózott a csöndbe, de a 
lakás még aludt. Párnája András hajvizének lavendula szagát lehelte. 
Megsímogatta a párnát és ráejtette a fejét. 

- Kisfiam . . . - súgta a párnába, mintha András még itt lenne 
mellette. - Kisfiam ... - lehelte, mintha búcsúznék. 

Nem tudta hány óra lehet, azt sem tudta, mennyit alndt. Agyán 
könnyű köd ült és izmait a fáradtság fínom pókhálója szőtte át. Hevert 
az ágyon, mint aki egy tó langyos vizébe vetette magát és húnyt szemmel 
csak i·!ng, úszik a lusta hullámok kénye szerint. Csak feküdt, mint akin 
valami beteljesült : a sorsa, vagy egy átok : és ő ezzel a beteljesüléssel 
szemben már semmiféle ellenállást sem fejthet Id. 

Gondolkodni próbált, de agya most tompa volt, mint a csorbult kés 
éle. Csak üres szavak kondultak meg az öntudatában, mint egy-egy cél
talanul leütött hang a zongorán, de lelkében nem támadt visszhangjuk : 
halál ... múló idő, András ajkának és ölelésének emléke, reggel, szerelem ... 
A szavak felütötték fejüket öntudata taváb61, mint játékos hal a víztükrén, 
aztán elmer\Utek újból, anéllcül, hogy az értelem gondolatsorokat szőtt 
volna köréjük. 

András szobájából halk neszt hallott, mintha András megmozdult 
volna fektében. Anna köhentett. Jelezte, hogy ő sem alszik. András 
visszaköhögött, csöndesen, mintegy bizonyítva, hogy ébren és áhnában 
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csak reá gondol és egyetlen sz6lít6 hangjára azonnal eszmél és válaszol. 
Anna mégegyszer kísérletezett : köhentett, de már nem jött rá válasz. 

- Elaludt -- gondolta és a szíve, mint a melegvíz csapja alá tartott 
edény, langyos örömmel telt meg. 

Ez a láthatatlan és megfoghatatlan drótnélküi távírózás megrázta 
belülről, mint a hajnali szél a tavaszi fák lombját. András vele és benne 
él! Ha testileg a túls6 szobában tart6zkodik is jelenleg, minden érzésével 
és idegszálával mégis őmellette van. Átölelte párnáját és mint a feltaláló 
müvének, örült az érzések e drótnéllcüli közvetítési lehetőségének és már 
későbbi alkalmazására gondolt: otthon, a patikaházban, sajnos, nem élhet 
·vele, mert a kertészlakig, a kerten át, nem hallatszik a köhentés. De 1 ... 
Agya már működni kezdett, gondolkodott, tervezett : ott az üres vendég
szoba ! Fala szomszédos az 6 szobájáéval. Ha beáll a tél és a téllel a fűtés 
idénye, !eltünés nélkül fölhozhatja Andrást a kertészházb61. Az indokolás 
egyszerű és kézenfekvő : a magános kertészház fűtése költséges és a fűt6-
.anyag beszerzése ma, még odafent az erdők tövében is, nehéz. Beköltöz
teti Andrást a vendégszobába ! 

A terv befűtötte, mint j6féle szén a kályhát : a vendégszobában az 
ágy az ó fala mell9tt áll. Csupán a tíz egynehány centiméteres fal lesz 
közöttük· ha rátámasztja fülét, még a szívdobogását is meghallja. Ha 
megébred'. köhent egyet vagy rnegkoccantja a falat és 6 tudni fogja, hogy 
abban a pillanatban rágondolt és legszívesebben mellette lenne. 

Ennél a gondolatnál kis felhli árnyékolta be szívét. A titokban viruló 
virágra gondolt : Andráshoz val6 ragaszkodásának mély és most már 
elmoshatatlan érzelmére. Ez a virág most már titkok pincéjébe kényszerült, 
színét és illatát mások még csak meg sem sejthetik, mert abban a pillanat
ban elhervad mint a májusi lombok rügye, ha fagy csípi meg. 

{j - az ;szével - nem így akarta. Nyíltan kívánta szeretni, az anya 
szerelmével de a szíve ez a furcsa és kiszámíthatatlan edény, átszűrte 
érzéseit és ~z érzékeit ~ az érzelem e bizonytalan kedélyű tolmácsait -
elöntötte piros, forró patakjával. , E_z a patak me&~u~zadt, ~ri_a el~apta, 
mint a kiöntés a falevelet és ot magat is elsodorta céliatol, a •>bunos« viszony 
partjai felé. Ki akarta kerülni ezt a meredek és veszélyes kikötőt, de sorsa 
idefújta, már nem tehet ellene. . . . , 

»Bűnös viszony<( ismételte a sokszor, de eddig m1nd1g masokra alkal
mazva hallott közhelyet. Kóstolgatta a jelzó ízét : bűnös : ő nem csapott 
be és nem lopott meg senkit: Ő önmagáb61 adt~ - anélkül'. ho~y bárkit is 
mearövidített volna - amit adott. Ő csak J o akart lcmn n11nd1g, mert 
j6n~k lenni jó! ... Andr~s szomjas volt.: ivott a leheletéből. F~zott: 
megmelegedett az ölében: o maga volt a ]O ! ... Ő nem ment ezutan az 
Brzés ut{tn. Nem szedte mások rétjén, nem böngészte könyvből, nem vette 
magára - mondjuk egy olvasmány hatása >ilatt, - mint a hősnő levetett 
és megkívánt ruháját: születése percétől kezdve benne volt ez az érzés, a 
vérében és az idegek megbújt rostjain, mint egyesekben a rák hajlama, vagy 
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a nyelvtanulás készsége. Harminchét évig szunnyadt lelkében és testé
ben a vágy : tartozni valakihez ! ... Leánya eltolta, fia elhagyta, Sándor?... 
Sándor más! Sándor tévedés volt. Egy tizenbatéves, útjáttévesz·oett 
gyermeklcány tévedése. Sándorért megadta az árt. A meggondolatlan 
lépést a nehéz esztendők hangtalan kínlódásával levezekelte. . . Ez a 
v~gy élet_rekelt benne, lel!obba;it; mint a~ összejá~szó körülmények hatá
sara a mmdent lelpcrzselo erdotuz. Ott elt a sz1vében, ott úszott e~ a 
v~~y az, eTeib:n, ~~t ~lt a vérében, mint a;z :bihal a parti vízben, meg
buJva, eszrevetlenul es most, a nap hatasara 1 életrekelt. Kopoltyúit 
elvetette és teletüdővel levegő után szon1jazik : a inegértés után, a társ 
után, akit szerethet, akiért, ha kell, áldozatot hozhat és akivel együtt örül
het a napfénynek az élet törvényei szerint. Mit tehet ö róla, hogy a 
szeretet kifejezője a csók! ... Isten teremtette így az embert és ő is csak 
ember ... szoknyában bukdácsoló, gyönge ember. 

Agya egy pillanatra megállt, megpihent, mintha a szokatlan gondolatok 
súlya alatt elfáradt volna. Percekre el is szunnyadt. A gyümölcsösben 
áll6 házról álmodott. Rendezgetett benne. Mikor felébredt, még élesen 
maga e16tt látta a kis házat, a bejár6 elótt az évtizedes di6fával és orrában 
tisztán ott érezte a konyhában felhalmozott almák szagát. 

Igen, a ház, a kicsi ház ... - gondolta. Eddig is heteriként legalább 
egyszer fölsétált gyümölcsért, zöldségért, vagy valami másért. Legtöbb·· 
mzör egyedül tette meg az útat. Nagynéha Annus csathkozott hozzá, de 
nem szívesen, inert Annus nem szeret gyalogolni. Most majd Bandi elkíséri Y 

- Délután almáért megyek - jelenti be majd ebédnél. - Ha végzett, 
jöjjön utánam, Bandi! - tervezte. 

Ű előremegy. És ... 
A szobát látta magaelótt, a szűknyílású ablakkal. A fákra néz és a 

fákon túl a keskeny csapásra. A fonnyadó gyümölcsök nehéz, buja 
illatát érezte a tüdején és a sarokban a széles heverőt látta. Annyim. 
élénken élt benne a kép, hogy a heverő vörösbarna terítőjének a mintáit, 
is kivette. 

A heverő az árnyékos sarokban áll, behúzódva a hangulatos homályba, 
mint egy nagy, meleg tenyérbe ... ó előremegy és várni fogja ... Odafönt a 
völgyben korán megjön a tél. A hegyeken túlról a szél havat sepeT. A völgy 
fehérbe öltözik, a csapást belepi a hó. Ródlival megy majd fel. Befűt a kis 
vaskályhába, végighever a hencseren és várja , . . Léptei egyre közelebb 
csikorognak a fagyott ha von. Hajában a hó szagát hozza és kicsípett bőrén a 
tél tiszta ízeit. Nem gyújt fényt. A kályha világa megszűri a homályt: 
az árnyak meg1;1yúlnak benne, a mozdulatok ellágyulnak alatta, szinte 
meseszerűvé váhk minden és az almaszagú csönd megtelik az égő fa pattogó. 
dalával ... Később megrakják a szánkót almával, zöldséggel. .Az út a 
gyümölcsöstől lefelé lejt. Ő maga is fölkapaszkodik majd a ródlira és karjá~ 
ban az ö~elés emlékével, szívében a boldogság nagy, sikoltani vágyó titká~ 
val, nekilendül a havas völgynek. 
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Tavaly egyszer-Sándor kísérte el-fel akart ülni a r6dlira de Sándor 
leintette. »Nem va.ló I« mondta. Azóta meg sem kísérelte. ' 

De majd, Andrással, kettesben, fölkapaszkodik. András majd húzza 
és félúton szerepet cserélnek. 

. Idege!ben ér~zte, a„ sz,ánkázás örömét. Torkát kacagás csiklandozta, 
n;mt,h~ maris bok~1g ero hoban topogna ;'ala~ol a téli, néptelen, »szerehnes
fak ntián. « Izmai megfeszültek és a sz1ve fiatalon, boldogan dobogott. 

A szerelem és a fiatalság úgy látszik, egy mezőn érik kalásszá : kit 
megejt mákonya, gyerek lesz újból, ródlizó, h6labdázó, játékos gyerek. 
A gyerekek pedig jók, a gyerekek Isten bogárkái. Tehát, ha a szerelem 
gyermekké nemesíti a felnőttet, a szerelem nem lehet bűn 1 Csak az önzők, a 
fonnyadtak és a végkép eltévedtek állítják - hogy ömnagukat, ömnaguk 
előtt, igazolják - a szerelem : bűn. A szerelem iv : az embert Istennel 
köti össze és - a boltív törvényei szerint, - mennél nagyobb az ívre 
gyakorolt nyomás, annál tartósabb, annál erősebb az ív isteni köteléke. 

Most András hangját hallotta túlról. Luskával beszélt. Mikor újból 
csönd lett, kettőt köhentett. András azonnal válaszolt. 

- Bandi ... - szólt át a csukott ajtón. - Ha megmosakodtál 
szólj be, légy szíves. ' 

- Beszólok, Anna. 
Kilépett az ágyból és gyorsan öltözni kezdett. Mire köpenyét magára

terítette, András kopogott. 
- Lehet. 
- Anna ... - ujjai közt a láncra fűzött Szent György érmecskét 

mutatta.- Hogy történt ez 1-kérdezte.- Mikor akasztottad a nyakamba? 
Anna megölelte. 
- Elaludtál egy pillanatra. Itt nálam - mutatott az ágyra. -

Akkor. 
- Kö.szönöm, Anna - mondta és megcs6kolta kezét. 
- óvion meg és legyen veled. A huszárok védszentje - tette még 

hozzá gyerekes büszkeséggel. 
- .Én baka vagyok, Anna - állította és hangja elborult. 
- Csak megmondhatnám 1 - gondolta Anna. - Csak levehetném 

róla az eljövendő két nap izgahnát. 
- Mért kelsz fel ilyen korán 1 
- Mert veled megyek. Elkísérlek a laktanyába. 
- Anna! 
- Siess, Bandikám. Nem szabad elkésned ! 
Az egyik oldalkapunál léptek a laktanya udvarába. 
- Itt beengednek téged is - magyarázta András. - Errefelé a lak6-

rész ekhez ér el az ember. 
Kikanyarodtak a nyitott lovardához. András egy napos padra mu

tatott. 
- Itt várj meg. Szétnézek odabent. 

215 

' A lovarda túlsó felén 16sorozás folyt. Környékbeli parasztok hozták el 
lovaikat. Szántásba fáradt, elnyűtt lovak álltak a sorozó asztal elé, előre
dűlt, lóhússzékbe kívánkozó mozdulattal. Nagy, lyukas halántékuk 
mögött erős lökésekkel lüktetett megmaradt életerejük. Zablavásott 
pofájukból zöld hab csorgott kifelé. Az elnyűtt gebéket hozzáértők vették 
szemügyre. 

- Vacak anyag - hallotta Anna két arra sétáló tiszt beszélgeté
sét. - Csupa vén macska. 

Akorareggeli nap élesen sütött. Anna hátravetette fejét, arcát a sugarak 
bő özönében fürdette. Ismeretlen úton sikló gondolattársítás révén a 
szeretetre gondolt : éppen így vágyott a szeretet oml6 bőségére mindig, 
amint most a nap körülönti sugaraival. A betegek kívánkoznak így a nap
fényre. Talán az élet maga is öröklött betegség, melynek a szeretet a 
gyógyító napja? 

A magasban repülőgépek búgtak. Anna fölnyitotta szemét. Három 
vadász keringett a feje fölött. Egyetlen láthatatlan körön cikáztak, mintha 
előre megvonták volna útjukat. Játszadoztak egymással, mint az élet
vídárn madárfiókák. Köröztek egymás körül, mint a virágillattól meg
részegedett méhek. Biztosabban pörögtek odafent, mint az emberek a 
széleshátú, türehnes földön. 

Az ég csodálatosan kék volt. Gyermekek szeme és a tenger tud csak 
ilyen kék lenni. Anna a tengerre gondolt, amelyet szeretett. Az Adriára 
emlékezett, hol anyjával járt annak idején. Gyermekéveinek e nehány 
hónapjára mindig örömmel emlékezett vissza. A tengert szerette : vég
telen kékségét, határtalanságát, fehér fodrait, zúgó hangját ; ez a hang 
mindig mesélt valamiről, amit azonban annak idején, gyereklelkével, nem 
fogott fel. Ma talán már megértené 1 •.. níilyen jó lenne, ha béke lenne -
gondolta. - Elvinné Andrást a tenger mellé. A napfény és a sós szél meg
barnítaná bőrét és az örökszél korbácsolta végtelen víz megnyugtatná 
idegrendszerét. Mindent ő szeretne neki nyujtani, ami a földön szép és jó. 

Hangos nyerítést hallott. Fölnyitotta szemét. A lovarda mögül, 
kettős vezetőszáron, fiatal mént sétáltattak elő. Fényes, szürke szőrén 
csillogott a nap. Egy helyben táncolt és néha nyerített. Hangjában élet
öröm volt; keményen feszülő izmaiban erő. Nagy, fekete szemét forgatta; 
mindent látni kívánt, mint a kíváncsi gyerek. Hosszú szempillái fekete 
szemét fehér h6val lepték be. Karcsú volt, mint egy lenge, meztelen 
asszony és izmos, mint egy antik atléta. A kancák felé sandított, aztán 
boldogan felnyerített, mintha jelentené, hogy megérkezett. A nap meg
részegítette, újból nyerített. Hangjában vágy dalolt. Izmai táncoltak. 
Nyakán és szügyén kidagadtak az erek. Két lábra állt, türehnetlenül 
toporzékolt, a maga jogait erősgette és nem értette az emberi beleavat
kozást az ő legbensőbb dolgaiba. Az erek pattanásig feszültek bőre alatt, 
valószínűtlenül karcsú vékonya meg-megremegett. Fejét megrázta és egy 
nagyot, panaszosat horkant. Még talán az Isten is meghallotta 1 
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Anna csak nézte és a megfeszült izmok gyönyörű játéka tovább 
remegett szívében. Éles, őszinte, de nem kellemetlen hangja haj
nali emlékeket bolygatott meg húsában. Úgy nézett utána, mint a meg· 
testesült, táncos-kön11yű lábon ringó vágy után. 

Amíg az élet-élet, tele kötelességgel és joggal - gondolta az egyre 
izz6bb napfényben : a kötelességet teljesíteni, a joggal pedig élni kell -· 
tapintgatta a titkot. 

Az épület mögött András jelent meg. 
- lliár leadtam a behív6t - mondta. - lliost keriil sor a be· 

mutatásra ... lliécs, a segédtiszt, végtelenül kedves volt - tette még 
hozzá. 

Anna belülről ehnosolyodott. 
- Hogy érted 1 - kérdezte nagy naívan. 
- Hát, tudod, mikor leadtam a behív6t, fölállt, lekezelt velem, 

cigarettával kínált. Aztán még azt is mondta : igyekszik velem ebédig 
elvégeztetni a ceremóniákat, a bemutatást, miegymást, hogy ottho:l 
ebédelhessek . . . A mai tisztikar, hála Istennek, már egészen más szel·. 
lemű, mint régen volt. 

- Hála Istennek - mondta Anna. - Tehát csak ebédre szabadulsz. 
- Csak! ... Ez is nagy dolog! A többiek már ki sem tehetik a lábn· 

kat. Itt főznek a számukra. Mákos tészta lesz ! Csupán velem tesz kivételt 
mint mondja, mert tudja, tegnap érkeztem vidékről. Délután háromra 
újból vissza kell jönnöm, akkor szerelnek fel. Utána elenged. Csak arra 
kért, pontosan nyolcra legyek kint az állomáson. A vonat a keletiből 
indul, szabadságos vonat és Debrecenben kell jelentkeznünk. A menet· 
századokat Debrecen állítja össze és az irányítást ugyanott kapjuk meg. 
Csak nekem árulta el ! Igazán, nagyon kedves volt. 

Anna nézte az arcát : most nyugodtnak látszott, mert jóindulatot 
tapasztalt rnagakörül és a j6indulat rokona a szeretetnek és András szíve -
Anna tudta jól, - furcsa motor : szeretettel mi\ködik. 

- Te most menj haza, Anna - megcsókolta kezét. - Nyugodtabb 
vagyok, ha otthon tudlak. Luska mára főz. lliindkettőnket vár ebédre. 
A jó, öreg Luska szerelmes beléd. Azt mondta ma reggel, hogy belőled 
sugárzik a j6ság. Olyan jó hallani, ha mások is igazolják azt, amit én már 
tudok - az égre nézett, a keringő vadászok után. - Siess, nehogy utcán 
érjen a légó, ha lesz. 

Anna fölkapaszkodott a villamosra. Kívühnaradt a perronon. A hóség 
nagy volt; poros, esőre szomjazó városi fák alatt gurultak. Az utcán 
vastagon állt a por és a piszok, a villamos nyomában támadt léghuzam 
felkavarta és magaután húzta, mint a ködöt. A hűvös lakásra gondolt és 
már nem bánta volna, ha ott lenne. Azelőtt, ha Pesten járt, délelőttön
ként nagyokat sétált ; a kirakatokat, mint a gyerek végigácsorogta és 
rendszerint megkésett az ebéddel. A nap csupa terv volt azelőtt: vásárlás, 
mozi, este színház, utána vacsora valahol - rendszerint Budán - és az 
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utóbbi időkben, vacsora után, műsoros mulató. Sándor szerette a lokálok 
hangulatát, az erős feketék zamatját, a nagyvárosi éjszakát és nem utols6 
sorban : a félmeztelen táncosnők parfőmös világát. llia csak a lakásba 
vágyik és haza, vissza a völgybeépült városba, szomjasan a hegyek csönd
jére, mint aki, régi tanyáján, új életre készül. 

Az átszállásnál mégis meggondolta magát : Bartha patikája felé vette 
az irányt. 

A gyógyszerész örömmel fogadta. 
Anna beült az üveggel elkerített irodába. A délutá.nról beszé!G. Úgy 

állította, telefonon tárgyalt Andrással: András ebédután ismét vissza· 
megy a laktanyába és így ő feltűnés nélkül kimehet a szemklinikára. 

- Háromkor jelentkezem - tervezte Bartha. - Ha megfelel! 
- llicg, meg. Várom. 
Bartha tanácsára gyalog indult el. l\iint a patikus mondta, így 

rövidebb az út. Az elágazásnál, harckocsiszázad érte utól. A páncél· 
szörnyek tornyából bukósisakos katonák nézdegéltek egykedvüen kifelé. 
A lánctalpak szörnyű zajt vertek, a bőrsipkás ágyúcsövek, - mint egy· 
egy merev ujj - a halálra figyelmeztették a járókelőket. A tereptarkára 
festett mozg6 várak oldalára fehér keresztet, - a magyar egységek jelét -
mázolták. A világ néhány éve tele különféle keresztekkel - gondolta 
Anna és e keresztek mögül gyűlölet, önzés, bombák és ágyúcsövek 
merednek a megkínzott emberiségre. Va.jjon mit szól mindehhez a 
Kereszt Fia 1 

A harckocsik zaja alig ült cl, mikor valahonnan a magasból éles 
visítást hallott. Csak másodpercek mulva jött rá, hogy a légvédelmi sziréna 
szólalt meg a feje fölött. A hang gyomron ütötte, gyomra megemelkedett 
és érezte, hogy az agyából lefut a vér. Egyetlen pillanatra megállt, szét· 
nézett, mint aki eltévedt. Egy autó élesen fordult előtte a sarkon és a 
szokottnál nagyobb sebességgel iramodott neki az útnak. A fi\szeres fehér 
köpenyében kiugrott az ajtón és nagysietve lefelé húzta a redőnyt. Volt 
aki lihegve futni kezdett. 

- Amint megíratott ... - gondolta és meggyorsította lépteit. 
A második fúj{~s után az egyébként is néptelen utca kiürült, mint a 

gyárudvar, ha a munka kezdatét jelző síp megadta a dologra a jelt. Léptei 
magánosan kopogtak a forró aszfalton és a lelkében is nagy magános
ságot érzett. Egyedül ment, csak az árnyéka kísérte és a szíve szaporán 
dobogott. 

- Tessék beállni a kapu alá ! - parancsolt rá a rendőr a harmadik 
fúvás után. 

Engedehneskedett. 
- Le a pincébe! - vezényelte egy karszalagos asszony. - Itt nem 

szabad ácsorogni. Kísérd le a hölgyet, Tóni. 
Tóni - szeplős arcú kis suhanc - fontoskodva és tekintetén a viselt 

hivatal lázával mutatta az utat : 
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- ErTe ! Nem arra, erre ! 
Lekanyarodtak a pincébe. A ház új volt és az óvóhely modern. Terve

z/íj e fülkékre osztotta. A mennyezetet vasbeton oszlopok támasztották 
és a szürke falon szentképek lógtak. Anna behúzódott az egyik fülkébe. 

- Már lőnek - újságolta valaki. 
Távolról tompa dübörgést hallott. 
- Odahaza így kezdődik a vihar - gondolta és leült. 
A fülkében rajtakívül csak egy öreg néni tartózkodott. NyngtalanBág

nak nyoma sem látszott rajta. Horgas orrán pápaszemet viselt és szorgal
masan kötött. 

- Lassan elkészül ... - motyogta és tovább dolgozott. 
Anna a hideg falnak dőlt, gyomra remegett és a nagy egyedüllét a 

szívét félelemmel töltötte föl. Nyakára és mellére tenyérnyi vörös foltok 
ültek ki, a bőre olyan volt most, mint a félelembe oltott izgalom térképe. 
Szétnézett. A beton kalitka szürkén borult rá, mint egy elméretezett 
kripta és a dohos levegő kiszárította torkát. 

- Lehet, hogy itt 1 ... - gondolta egyre erősödő izgalommal. -
Lehet, hogy itt ér utól 1 ... - bolygatta az időszerű és mégis örök kérdést. 
Újból a spongyás, szürke betonfalra nézett. - Lehet, hogy ezek a falak 
temetnek el 1 ... - nézett a jövőbe. - Rámomlik, betemet és senki, senki 
sem tudja, hol pusztultam el ... - benyúlt táskájába, megnézte igazol
ványát, nála van-e. Előkészítette. 

Kihajolt a fülkéből. A szomszédba látott. Odaát nehányan lócán 
ültek, kókadt fejjel és süppedt vállal, mint akiket bizonyos körmönfont 
kínzásra ítéltek és most a hóhérra várnak, ki ügybnzg6 pribékjeivel már a 
kertek alatt jár. 

Behúnyta szemét. 
- Szűzanyám, lehet, hogy megérdemlem 1 ! - morzsolta lelkében az 

önítéletet, mint egy szavakba éledő, magaköltötte imát és a hajnalra gon
dolt. - Bár én nem loptam meg senkit ... - védekezett. - Én csak a 
lelkem szántam erre a tűzre, nem tehetek r6la, hogy a testem is bele
égett . . . Igazán nern tehetek róla . . . A lelkem nem kellett senkinek és a 
testem csak az enyém . . . De, ha mégis bűnt követtem el 1 ... - Andrásra 
gondolt. A szemét látta magaelőtt, tisztanézésű, hívó szemét. Kissé fél
oldalt-ejtett fejjel nél'istt rá, messziről és mégis közelről, szinte kézzel 
elérhető távolságb61. Anna ajka megrándult és majdnem hangosan ejtette 
ki a vallomást. - Vállalom ! 

Valami nagyot dörrent. 
- Találat ! ... - gondolta a tegnapi emlékek hatásán, de meg se 

moccant. Ült a falnak dőlve, mintegy fölkínálva magát, az omló kövek
ben számadásért jelentkező Istennek. 

A kötöget6 néni tengerentúlról szólt át hozzá : 
- Ez a büdös Tóni csapkodja az ajtót. A vici fia. 
- Azt hittem, bomba volt. 
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- A vasajtó ... Itt különben is jó helyen ül - fölemelte a kötést. -
Harisnya - mondta jelentőségteljesen. - Amíg ez el nem készül, engem 
nem él' bomba ! Még csak a ballábra való felinél tartok. Nézze, régies, de 
jó meleg. Egy sírna, egy ferkelt. Tud kötni 1 

- Tudok. 
- Csoda. A mai asszonyok már nem értenek a tűhöz . . . Itt most 

szaporítani kell - motyogta és újból munkához látott. 
Tóni tolta be szeplős képét a résen. Röhögve kérdezte : 
- Kész a harisnya, Fehér néni? 
- Még messze van tőle. 
- Akkor jól van, akkor nincs hiba ! - Annára nézett, majd az öreg 

nénire mutatott és a gyerekek pimasz és mégis kedves bizalmával a saját 
fején jelezte, hogy annak bizony, a ház közvéleménye szerint, egy kereke 
hiányzik. 

- Nálunk, a családban, az asszonyok maguk kötik meg a ravatal
strinflit. Az anyám is maga kötötte, annak az anyja is. Hetven éves 
korunkban kezdjük el kötni, délután ... Én már egy hónapja kötöm. 
Persze, nem sietek vele túlságosan ! - nevetett. Fogatlan inyét mutatta. 
- Nem biz én. 

- Lefújták - kiabálta valaki. 
- Na látja - bizonygatta az öregasszony és a kötést szatyrába 

rakta. - Ez biztosabb, mint az óvóhely - állította és a csomagjára 
mutatott. 

- Tizenhét percig tartott az egész - mondta a karszalagos asszony a 
pincebejárónál. - Igy még elviseljük. 

- Isten nem haragszik ! ... - gondolta Anna és úgy lépett ki a nap
sütötte utcára, mint aki meggyónt és feloldozást nyert. 

Az előszobában Luska izgatottan ujságolta, mintha egyedül csak vele 
történt volna : 

- Már megint riadó volt, nagyságosasszony. 
- Tudom, sajnos. 
Anna, mint a magános lélek a világban, csak ténfergett az üres 

lakásban. A vörös szobában kötött ki. A puffokon csönd ült, a medve
bőr nagy pofáj'1ban, a hamis fogak mögött, rég kóstolt málnák ízét érezte, a 
képeken sárga fény ömlött el és a fehér blúzos lány még mindig nem tudott 
határozni : beugorjék a tóba, vagy sem 1 

Végighevert és várta Andrást. 
Luska nyitott rá. 
- Istenem, már alig várom ... - közelebb lépett. - Igaz lehet, 

hogy soha, de soha nem fog látni 1 
- A jó Isten tudja. 
- Szörnyű - sóhajtott. - Én azt mondom, nem érdemelte m~g. 

Nem ... - a heverőre nézett. Sokáig hallgatott. - Hányszor ültem itt 
mellette. Ű csak feküdt, mint egy kisgyerek. Szinte várta, hogy mesél-
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jek ... Olyan a szíve, mint az arany, csak gyerek volt. Tessék elképzelni, 
huszonegy éves mult valamivel, mikor férjhezment. 

- Huszoncgyéves . .. - mondta Anna és önmagára gondolt. Huszon„ 
egyéves korában Ő má.r három éve férjnél volt, kétszer szült, fiát eltemette, 
érdeklődése a világgal szemben megszűnt és a lelkében hosszú, ősz szakállt 
növesztett. 

- Az úr a hibás! Magárahagyta, Ö meg íélt. Még nappl sem kívánt 
egyedül lenni a lakásban ... A napfényt szerette, meg a zenét. Folyton 
dalolt, meg olvasott. Itt feküdt a díványon, mintha még most is látnám. 
Be-bejöttem hozzá. Olyankor mindig mondott valamit. »Lusk~, ez olyan 
nagyon szép«, vagy: »Luska, meglátod, meghal a végire ... « Ugy tudott 
sírni a betűn, mint más a temetésen . . . Velem szeretett beszélgetni. 
Eleinte csak én voltam körülötte. Az úr . . . - legyintett. - Aztán, 
mikor a Bandika megjött, méginkább elromlott a helyzet. Az úr minden 
este elment hazulról és csak későn, nagyon későn jött haza. 

Luska megtámaszkodott az asztalban, mint aki a mult korlátjának 
dől és összevont szemmel az emlékek vizébe révedt. - Félt ... Ez hozta a 
bajt : az akkori segéd itt lakott nálunk. Szép, barna ember volt. Fiatal. 
Ha ideje engedte, mindig itthon tart6zkodott és hegedült. A félelem, meg 
a muzsika hozta a bajt - mondta meggyózódéssel.-Az volt az ó szobája, 
ahol most az úr hál. A félelem csinált mindent • . . - mondta, mintha 
igazolni kívánná a házasságtörést. - Az úr reggel elment, ebédután 
lefeküdt, délután újból elment és egy héten legalább háromszor nem is va
csorázott itthon. Mindig egyedül volt ... Az alkalom, hiszen tetszik tudni. 

Luska szeme különlegesen csillogott, mintha saját élményeit boly
gatná, de az erkölcsi felelősség súlya nélkül, mert hiszen a dolgok vég
eredményben mégsem vele estek meg. 

- Ez a nő az asszonyában élt - gondolta Anna és figyelt. 
- Szép volt, el se tetszik képzelni, milyen szép volt. Sajnos, fénykép, 

egy sem maradt, mert akkor, azon a délutánon az úr mindet elégette .. . 
Olyan volt, mint egy nyíl6 r6zsa, csak eltörött szegénynek a szára .. . 
Egyszer a nyakamba borult és sírt. Minden szavára emlékszem. Azt 
mondtt:t akkor : »nem akarok én gazdag lenni, Luska. Még egészséges sem. 
Csak boldog szeretnék lenni.« 

Anna úgy hallgatta az asszonya bánatát sirató Luskát, mintha olvasná 
a hallottakat. Az utols6 mondatnál elgondollrnzott : mindenki csak boldog 
szeretne lenni. »Csak« mondják az emberek és nem akarják tudomásul
venni, hogy ez a legtöbb ... Mindenki boldog szeretne lenni. Különösen 
az asszonyok és a »túlsózott« férfiak. Gyengébb lenne a nő 1 Vagy közelebb 
áll a természethez! Mert hiszen az Isten a természetet boldognak terem
tette. A férfi csak "'udfa ezt, de a nő érzi! A kis házra gondolt a gyümölcsös 
közepén. Pillanatra lehúnyta szemét : a havas lejtőt látta maga előtt és a 
fonnyad6 almák ízét érezte a nyelve hegyén. 0, ebben a percben, most 
boldog volt. 
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- És félt ... - erősgette csökönyösen, mintha valaki ellenkednék 
vele. - Eleinte mege~ett, hogy éjszakának idején kiszaladt hozzám. Nem 
mert egyedül maradm. Ilyenkor bejöttem vele. Ide. Visszaerőszakoltam 
az ágyba. A bőre lorr6 volt, de a foga mégis vacogott. Az ilyen asszonyt 
t".ny~rell kellene h?rdani. De. Ő egy:dül maradt ... A legnagyobb baj, a 
tobb1 kozt, a naplo volt. Az ur abbol tudott meg mindent. 

»Félelmek gyötörtek ... « emlékezett András vallomására. »Érthetet
len. félelmek ... «. De fo őt ;neggy6gyítottam ! - gondolta és a boldogság 
teriedt benne, mmt az itatospapiroB a tmtalolt. Luska ősz hajára nézett 
égő tekintetére és puha, babaarcára. ' 

- Hány éves maga, Luska 1 
- Sok. Ne _is tessék kérdezni. -:: m~ndta és elpirult, mint egy kis-

lány. - Ötvenhet - vallotta be vegul, mmt egy furcsa vétket. 
- Nem l.átszi~ - fllította Anna, csakhogy éppen mondjon valamit. 
- Mert e~ szepe71 eltem - mondta gyerekes büszkeséggel. 
Anna a szo rnogott hallott valamit, fölfigyelt. 
- Én még lány vagyok ... - leejtette fejét és bőrén nagy, szemér

mes f?ltok égtek. - Lány ! - a terítő rojtjaival játszott zavartan. -
Valakit szerettem, de nem lehettem az övé: megmaradtam lánynak ... -
már jött belőle a történet, mintha csapot nyitott volna fel valahol a szívé
ben, az emlékek hordóján. Az örökös egyedüllét és a sz6tlanság szavakkal 
teli zsákja megrepedt benne. -- Az apám jóm6dú bognár volt Fehér 
megyében. A bátyám is iparos. Akit szerettem, az meg szolgalegény az 
nraságnál. Nem adtak hozzá. Restelték volna a rokonságot. Iay álltam 
helybe. Neki ma már unokái vannak és a saját házában lakik, én meg 
cseléd vagyok ma is ... - elsírta magát. 

Anna fölállt a heverőről, megsimogatta a nagydarab kövér, öreg kis
lányt. 

- Talán jobb is így - vigasztalta. - Magával, Luska kedves leg· 
alább nem eshetett ilyesmi. ' 

Odakint csöngettek. 
- Talán az úrfi 1 - mondta Luska és András szobáján át kigurult 

az előszobába. 
Anna utánament. 
- A. nagyságosasszony odabent van - hallotta Luska hangját. -

ParancsolJon, erre közelebb. 
Bolzainé lépett be. 
- Csakhogy megvagy! - s6hajtotta és András szobájában a fotöjbe 

süppedt. -- Még az éjjel megtudtam, hogy ez a környék is kapott bombát. 
Ha százszor nem kísérletezte1n a telefonnal, akkor egyszer seril. De a köz
pont szerint nálatok szakadás történt. Állítólaa estére elli:észül - meg
fogta Anna kezét és a szívére vonta.-~ Érzed, h;'gy dobog~ Nem bírom és 
nem bírom - majdnem elsírta magát. - Csakhogy te is élsz! Még csak 
Jenőről nem tudok se=it. Úgy félek, hogy lelövik a gépét. Egy j6bará-
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tunk, ezredes volt a vezérkarnál, ugyancsak frontszemléről jövet járt szeren
csétlenül, még negyvenegyben. Úgy félek, Annuskám ... - a képre nézett. 
-Jaj, de jó kép!- lelkendezteésfölállt, hogy közelebbről lássa. - Pompás! 

- Ilona kissé hisztériás - állapította meg Anna. 
- Pompás! - mondta mégegyszer és Annára nézett. 
- Nem rólam készült, csak hasonlít. Véletlen. 
- Hihetetlen! ... Talán csak itt, a szád körül vagy más és a hajad 

sötétebb . . . Igazán nagyon érdekes. 
- Más is felfedezte a hasonlatot - nyelt egyet. - A háziak. 
- Ez több, mint hasonlat - összevont szemmel tanulmányozta a 

képet. - Gyönyörű kép. Tintorettónak van egy Magdolnája. Ez az arc 
elmehetne az ikertestvérének . . . Te arra is hasonlítasz ! Nekünk megvan 
otthon a mása, majd megmutatom ... - újból témát változtatott. Gon
dolatai csapongtak és soha sem dobta rájuk az átmenet nyergét, úgy 
szőrén pattant a szavakra, amint kavargó ötletei méneséből elővágtattak. -
Halászka telefonált. A fiatalúr jelentkezett. Mécs már beszélt vele. Az 
ügy el van intézve : Debrecenből visszairányítják Pestre ... - megölelte. -
Úgy örülök, hogy magadhoz veszel bennünket. Te olyan jó, nyugodt 
ember vagy. Az én idegeim meg táncolnak. Brrr! ... Az előbbi riadónál 
is hányingert kaptam, éppen, mintha másállapotban lennék. Szörnyű l 
Ide megy az izgalom, nézd - a gyomrára mutatott. 

- Ismerem ezt az érzést. 
- Te nem ismerheted : te olyan vagy, mintha vasból lennél 1 •• , Ma 

este jössz, ugye1 
- Megyek, Ilon. 
- De úgy, hogy ott alszol. 
András, ha valami csoda nem jön segítségül, ma elutazik - gondolta 

Anna. - Ha András nincs itt, az ittmaradásnak semmi értelme. Még örült 
is a meghívásnak. 

- Nálatok alszom. 
- Pompás l ... Sietek, a kölykecskéim már biztosan sírnak utánam. 
Ismét csöngettek. András jött meg. Anna bemutatta. 
- Beváltam ... - jelentette András. 
Bolzainé indult. Anna kikísérte a lépcsóházig. 
- Nagyon szép fiú ... - lelkesedett Andrásért, mint mindenért, 

ami, vagy aki útjába akadt : vagy gyűlölt, vagy szeretett. Lelkendezett, 
vagy hallgatott. A középútat nem ismerte. - Patikus! 

- Igen. 
- Szép fiú. Én még sosem láttam szép patikust. Ez az első ! ... 

Hányra küldjem Lajoskát érted a kocsival 1 
- A vonat este nyolckor indul - számolt magában Anna. Majd 

hangosan fűzte tovább. - Ennek a szegény kis szép patikusnak nincs 
mamája, illetve, tudod, különváltan élnek a szülők és ... és ... most én 
vagyok a vicemamája . , . Gondolom, illenék megvárni, amíg elutazik. 
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0 úgy tudja, hogy a harctérre megy. Érted 1 
- Értem. Igazad van. Sőt, vitesd ki Lajoskával az állomásra. 

Hányra legyen itt! 
- Félnyolcra, ha megteszed! ! 
- Rendben. Csókollak l 
András fáradt volt és ködös. Erejét a délelőtt elszívta. 
- Bolzainé volt. Azt mondta, szép fiú vagy - mellére vonta. -

Féltékeny vagyok ! - súgta és a hangja kacéran játszott, mint egy kölyök
cica. - Féltékeny vagyok, hallod 1 ... 

András megölelte. Sóhajtott. Gondolatban messze járt. 
•>Féltékeny vagyok ... « visszhangzott lelkében a rövid mondat és az 

értelme, - mint a játékból elhajított labda, amely véletlenül fejentalált 
egy gyanútlan járókelőt - visszapattant az öntudatról: mi lesz, ha András 
egyszer valóban okot ad a féltékenységre 1 ... Sorra vette a völgybeékelt 
város lányait. i>Kölykek 1 ! . . . Nem számítanak . , . « vonta le ~ követ
keztetést. •>Az asszonyok! . , . Talán Bergné 1 . . . Bergné mindenkit a 
láncára fűz és, mint mondják, az eszközökben nem válogatós. Esetleg a 
kis Tóthné! ... « András hajába túrt, arcát magafelé fordította: bágyad
tan nézett vissza rá, de szeme mélyén bizalom melegét érezte és ragasz
kodást. Homlokára hajolt ajkával és úgy maradt sokáig. •>Féltékenység!...« 
nézett az érzés után. »Szamárság ! Aki igazán szeret, csak jót kíván a 
másiknak. Ha Andrásnak egyszer úgy lesz jó, hogy nekem ahhoz köz
vetlenül már semmi közöm, akkor is vele örülök. Mert én szeretem ! ... 
Akkor már igazán csak az anyja leszek, aki a fia örömében él tovább.« 

- A laktanya tele van rossz hírrel - mondta András. - A behí
vottak elégedetlenek. Mindegyik ki akar bújni a kötelesség alól. Minden
félét össze-vissza beszélnek, pedig csak gyávák . . . Ezért nem akartam, 
hogy segíts a behívó körül : én nem akarok gyáva lenni ! 

· - Bolzainénak említettem a debreceni vezénylést - füllentette. ~ 
Mint mondja, ott jócskán elidőztök. 0 ért hozzá. 

- Lehet ... 
- Azt is mondta, - nyelt egyet és hangjának közönbös színt igye-

kezett adni - hogy az ura segédtisztje holnap, gépkocsival, hivatalosan 
Debrecenbe megy, 

- És 1 ... - kérdezte András és a tekintetén gyanú villant. 
- .Bolzainé felkínálta, hogy a segédtiszt levisz magával - lélekzet-

vételny1 szünetet tartott. - Nélküled, természetesen nem mertem dön
teni. Gondoltam, úgysem fogadnád el. Mikor erről szÓ került, szinte hal
lottam az ellenvetésed : a többi<ik is vonaton mennek, nekem közöttük a 
helyem. · 

- Igaz ... - mondta és zavartan krákogott. 
- De egy valamire mégis megkértem. Remélem nem lesz ellene ki-

fogásod 1 Megkértem, vitesse utánad a bőröndöt. A segédtiszt hajnalban 
indul, ha jól megy, előbb érkezik, mint te. 
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András mondani akart valamit, de Anna közbevágott : 
- Ahogyan gondolod, de én helyesebbnek találom, ha bőrönd nélkül 

utazol. Láttad n1ennyire zsúfoltak a vonatok ! Azonkívül, bárn1ennyire 
is útá1od a prot8kciót, a te magos rangod mellett, nem rossz beköszöntő, 
ha Bolzai segédtisztje viszi utánad a csomagod. Nem a tisztikarra gon
dolok most, hiszen, mint rg.agad mondtad, a tisztikar ma már egészen más, 
mint a multhan volt. En az altisztekre céloztam. Köztudomású, az 
altisztek nem rajongnak az önkéntesurakért. 

Anna látta, hogy Andrásnak - aki szívből űtálta a csomagcipelést -
nem ellenszenves a terv. 

- Nos! ... - sürgette. 
- De utólér-e vajjon 1 
- Én is ezt kérdeztem. Bolzainé azt mondja, a segédtisztnek holnap 

tíz órára Debrecenben kell lennie. Én minden szempontból ajánlanám. 
- Ha gondolod 1 ... 
Anna örült, hogy terve sikerült : legalább a nagy bőrönd terhét sikerül~ 

András nyakáról levennie. 
András negyedháromkor visszament a laktanyába. Anna rendbehozta 

magát és türehnesen várt Barthára. A gyógyszerész három óra után érkezett. 
- Taxival megyünk - mondta. - Azonnal ott vagyunk. 
Anna egy virágkereskedés előtt megállította az autót. Vett nehány 

ozál virágot. 
- Maga igazán nagyon kedves. . . Ha mindenki ilyen lenne. Eny

nyire ember. 
- Föl a fejjel ! Az emberekkel nem szabad törődni. Az emberek 

nem adnak magának semmit. És különben is : gondoljon arra, vált asz
szonyt vesz el. Maga mondta tegnapelőtt. A világ a formát figyeli, nem a 
lényeget. 
',e:. Bartháné különszobában feküdt. Mikor beléptek, egy b6 karosszék
ben, a nyitott ablak előtt ült és napozott. Anna kis elfogódottságot érzett 
és zavart: ó erre az asszonyra, mint anyára, tegnapelóttig haraggal gon
dolt és megvetéssel. A Barthával és Luskával folytatott beszélgetés óta 
már csak szánta. 

Bartháné megölelte. 
- Igazán nagyon-nagyon örülök, hogy eljöttél. Látni is szeretnélek, 

de ... 
Anna leült, a csokrot az asszony ölébe tette. Bartháné az arcához 

emelte a virágot ; furcsa, majdnem érzéki mozdulattal fürdött az illatá
ban : szája fölnyílt és az ajka megrándult. 

- Köszönöm. Nagyon szereten1 a virágot. Köszönön1. 
- Megkeresem a barátom - mondta Bartha. - Beszélgessenek 

kicsit. 
Bartháné kinyűlt Anna után a sötétből, megfogta kezét. 
- Mondj valamit a fiamról - kérte. 
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- Jól van, igazán jól van. 
- Hallom, jó fiú. 
- Nagyon jó fiú. Büszke lehetsz rá. 
- Büszke vagyok rá ~ mondta csendesen. 
- Hallom, szép vagy. Péter mondta. Kár, hogy korábban nem 

ismer,telek ... -: ujjai végigsi'."ították ~na arcát, m~ntha az ujjahegyé
vel latna. - Peter azt mond3a, hasonhtasz, az-Andras szobájában lévő 
képre. . . Nagy bók : az az asszony nagyon szép v9lt ! Egyszer láttam 
az eredetijét. Tudod, akiről festették. Szép volt. Es okos! De az alá
zatot nem is1nerte. Alázat nélkül pedig nincs asszony. Az, hogy mi nők 
nők lettünk, kicsit büntetés : 'alázattal kell viselni. Ki ebben nem nyug'. 
szik meg, utóléri a lázadók sorsa : ehnerül, vagy jobbik esetben egyedül 
marad - tekintete céltalanul révedt Anna irányába. Szeme még őrÍzte a 
világ képeit ; a vakoknál megszokott üres bámészkodás hiányzott tekin
tetéről és ismerős szon1orúság merengett benne. 

András valóba':' nagyon hasonlított hozzá : feje formája, homloka, 
szemének színe, tekintetének elvesző, ködös és mély szomorúságban fürdő 
pillantása, szájának metszése, széthulló, fáradt mozdulatai magukon 
hordták, mint a szabadalom pecsétjét, a hasonlatot. 

.- A fiamról beszélj. Rég~n nem láttam és _most már nem is fogom 
látm. Az orvosok biztatnak, de ennem hiszek nekik. Csak űgy mondják -
legyintett, aztán keze végighevert a szék támláján, mint egy sápadt 
beteg kis állat. ' 

Anna bec~zélt, Andrásról. Sándorhoz való viszonyáról1 szorgalmáról 
életJ:,endjfaól. Közben figyelte és furcsa meghat6dottságot érzett. Beszélt: 
de a Jneitctt szavak mellett és fölött, néma gondolatok siklottak : ez itt 
András anyja, Bartha felesége, Luska védence. Az )>anyai-ág<( egyik lánc
szeme : tekintetén és mozdulatain túlfínomult, fáradt fajtájának rozsdáját 
Őrzi és ez a rozsda észrevétlenül megrágta idegzetét. Homlokán halvány
kék ér futott : benne kering a vére, sűrű és gyors vére, tele álmok mérgé
vel és a bol.dogság utáni szomjja.l. Ez az asszony András életének forrása ; 
András ereiben az Ö álmai keringnek tovább és a vérében az ő boldogság
szo1nja piheg. 1\.ndrás az Ő életét éli tovább : ő adta a vért ereibe, lelkébe 
az álmokat, szívébe a műló dolgok fölötti meddő bánatot és szeméről 
.tnatszett szen1ébe a mes~zeség révületét. Végeredményben, ő a tettes 
András életében, de a tett súlya föliqe nő, elnyúlik, mint őszi délutánban 
az árny,ék és nem lehet érte felelőssé tenni, amint a riége.r anyát sem lehet 
felelő3ségre vonni azért, mert barna bőrű gyereket hozott a világra. 

- Vigyázz reá - hallotta Bartháné kérő hangját. - Az én kezem
ből kivette a sors. Vigyázz reá) Péter inondta, te erős vagy - végigsimí
totta Anm vállát, mintha erejének titkát kutatná. - Nagyon jó ayerek 
és tníisi mint a többi. A patika csétk kényszer számára. Sok benne a n1Űvész
hajla111, a dolgokat sajnos) nem látja, hanem érzi és ez nagy különbség! 
Valaha fostő akart lenni, de az apja kívánságára fölhagyott tervével. 

(,:.g·ly: A boldog pn;'fukua 
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. k benne ha föl is hagyott a tervvel, a vágy nem aludt ki a 
Biztos vagy~ szunny'ad. Egyszer, ha megtalálja magát, fölébred és .meg
I1eálkédbetn'.cmsat valamit. Tizenkilencéves korában gyönyörű verseket 1s írt. 

to ere • · · 'th t.t L k t' lh t Me 1;hetősen rendetlen, lrez1rata1t sze agyoga -a, us a az an e <;>Z a 
nel~em. Várj, egyik versére emlékszem. Te asszony vagy, meg fogod 
érteni. Igy kezdódött : 

Ölelj ma"adhoz, édes, álmatag mese 
Kölcsönö~d a valóság szóke látszatát, 
Mert ki egy más világ igaz szereJ:nese 
A valót a széppel, álmokban szövi át. 
S ha majd a sír fekete fátylat rámborít, 
Elmondhatjátok : 
Csupán a Messzit kíyánta, 
A mcgszépl\lt Távolit. 

- nekünk nem említette, hogy versel. . . 
_ Szemérem ... - magyarázt.a. - ~uska akkortáit„_egl'. levelet!" 

· , tt tőle Az egyik szépirodalmi lap szerkesztoJe irta : »meg 
kwsempesze · , N 'h · bb E t 't'k k' 
tanulnia kell, de van tehetsege ! e á arta •:t a,'l' ·~b z, Ha .n: l 

annak idején ... A lelke fogékony,{"; so .
1
:1 . 

1
me 7-0. ei; ~r.Z\ ~': ~ 

sajátját. a szive tele emberszeretette
1 
e~ f· v1 t Je ,c:isel'" m.~s é e~ 

1
t ~~ 

xá mint a korabeliekre. Azonkivü, tu egésV e
1
vh1t1., . m,uvt sz1 ap o a.s 

' k b 1 " tűznek a melléktermeke . . . a a a en rn ir am. ersze, 
ennk ' a e sok _vallotta. - A körülöttem lévő nagy feszültséget szeret
csa malgaml naezetni a betűvel. De nem sikerült. Ezt az állapotot, tudod a 
tem vo na ev · • h é k é ik B 1 
1 . \' "lt • állapotát csak a valoban te ets gese rz . ennem csa < 
ne egul t' sekg ltak ' _ mondta mintha egy régmúlt betegség ismérvei-hangu a o vo . . . i 

ről beszélne. s • b él é '1 ték 
Anna majdnem élvezettel hallga~ta. . ~tepent' esz. t s va ashz osan -

áll 't tt meg: a mondatokon ugy Ja szo "' mm egy angs~e~en. 

K apito a 'ly e's magas hangokat; a jelzók befelé forduló, éles töv1se1vel eres eame 
láthat6an kínozta magát. . 

É lkallódtam - állította. - Én örökké mélység fölött Jártam ... 

A é- 'l tn e csupa szédülés ... - a nap felé !ordította arcát. Ajka 
z neeem '11 t M dt l"t le örbült, és kialudt szemében könny cs1 ogot .- ere szemme iar am 
g látt m semmit. Viszont most, hogy má.r nem látok, kezd deren-

és nem a · • ' lát ' th' · k' · 'r az uram 1s maskeppen om es az iszem, ez a mai ep a gen1: ma ma '"' 

helyes. k' • 1 t tt ' 1 _ Meg~yógyulsz - rner e eze a v1gassza . 

- Soha !. „ , , · t" "tt ' ' 
A hang ismerős volt. »~oh~_l; .. « es a s~~' m

1
mt egy oro szarnyu 

dá "grebbent a dobhartyapn : »V1sszaiossz .... « emlékezett saját 
ma r, mo 1 A d , 'l 't 
h 'á >'Soha 1 « ha lotta n ras va asza . angi ra. , · · · · 
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_ Soha ... - mondta Bartháné és a fejét, mintha nem bírná el 
súlyát, me!lére ejtett~: , . , . , , · . 

Barthané a sebesulteknek abbol a faitaiabol származott kik ha föl
tárták sebeiket, enyhülést éreztek, mintha fájdalmukat ;zétosztották 
volna hallgatóik között. Megkönnyebbülten sóhajtott. 

- Nekem már csak Bandi fontos. Benne élek. 
Annának hirtelen ötlete támadt. Gondolkodás nélkül utánafutc# „ 

- Valamire meg szeretnélek kérni. " „ 

- Engem! .. . 
_ Téged l ... - a szavakat nem kereste, a fogalmazással nem törő-

dött most ; gyorsan és kapkodva beszélt, mert félt, hogy Bartha vissza
érkezése előtt nem ér mondanivalója végére. - Az nrad azért kérte : oz, 
zánk: Bandit, mert, szerinte, Pesten rossz társas~gba keveredett .. , 
Azt mondta, kártyás. 

fü.rtháné felsóhajtott. Anna megfogta kezét. Megsimogatta. 
_ Az urad még azt i~ állította, ho&l'. Bandi hamisan keverte a lapot ..• 

Ez nem igaz,! Te t~dod ]Ól, hogy ,Barid1 .sohasem kártyázott. A férjemnek 
őszintén feltarta a rozsadomb1 estek tortenetét. Ő csak takart valakit 
Rajtad múlik : add vissza az apja előtt a becsületét l · · • 

_ Mindig sejtettem ... - hebegte és az arcát pirosság öntötte el. 
Egészen kicsire zsugorodott össze, mintha meztelen lenne. 

Anna folytatta. Úgy dolgozott a szavakkal, mint késsel a sebész. 
Tudta, mélyen jár, de a szánalom köde ~ögött András arca lebegett előtte: 

- Bandi csak följárt vele. Bandi nem kártyázott ! Aztán, mikor a 
dolog kisült, Bandi állt helyt érte a váltóval. Az illető így szabadult. A pénzt. 
lejárat elöttre ígérte, de természetesen, nem tartotta be a szavát. 

- Mit tehetek most már én 1 
-:- Mondd el az uradnak, h?gy a kártyázás előtt nehány ·nappal, egy" 

vacsorázóhelyen, nagyobb társasagban, véletlenül összetalálkoztál a fiaddaL 
Vacsora után a társaság egyik tagja magávalvitte Bandit. Az illető kár-· 
tyázott, sokat vesztett és Bandi segítette ki a bajb61. A történelmi hűség 
nem fontos most ... 

- És1 ... 
- Ma délel6tt aztán, így m~ndd, az illető lellrnresett. Azért téged, 

mert a te réveden ismerte meg a fiad. Pénzhez jutott és fizetni akar. Úgy 
állítsd be, mintha a lelkiismerete hozta .volna ide. 

- Értem, de ... 
- A férjem, - füllentette-előlegezi az összeget. Igy beszéltük meg 

otthon. Mennyiről szólt a váltó 1 
- Nem tudom, soha sem vallotta be. 
- Vedd ki '.'z uradból. űg:i:esen. Aztán írd meg - nyelt egyet. -

Irasd meg valakivel. ~ásnap m1 postára tesszük a pénzt - megölelte. 
Már úgy beszélt vele, mmt egy megszeppent gyerekkel. - Ne sírj ! Rendbe·· 
tesszük a dolgot . . . Bandinak most már két anyja van : ketten csak. 

15' 
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eligazítjuk valahogy a sorsát . . . Ha nem sírsz, elárulok valamit : Bandi 
egy-két nap mulva följön Pestre, áruért ... mondtam, hogy ne sfrj ! ... 
Akkor már otthon leszel . . . De sírni nem szabad ! 

Bartha l.ép;tt be. A: asszony erőt ;ett magá,n. Már alig szipogott. 
~ M1 tortent 1 - kerdezte a szemevel a gvogyszerész. 
- Jolán megígérte, hogy jó lesz és nem sír. En meg elárultam, Bandi 

egy-két nap mulva felutazik Pestre, áruért. 
- Na látod ... - mondta Bartha és gyöngéden megsimogatta az 

asszony haját. Ráncos arca meghatottságban fürdött. 
- Ezt az embert két szenvedély űzte - gondolta Anna. - Az alko

hol és ez az asszony. Jolán könnyű volt és az alkohol elmosta a háztól, 
de Bartha most, hogy az élete az utolsó egyenesbe kanyarodott, utána
úszott. Örül, mert visszakapta, bár vakon és megsebezve. Szenvedély 
lenne ez! , . . Vagy még több : szeretet 1 . . . Az asszony is partot ért ; 
föltapogatózott a bizonytalan fövenyen és megkapaszkodik ebben a 
sovány parti fában. A nyugtalanságokat és a versbe kívánkozó hangula
tokat elmosta a fiatalság árja. A szenvedély - Barthánál - szokássá 
csendesedett, már mindketten fáradtak. Most majd csöndben élnek egy
más mellett és talán ez a csönd jelenti számukra a boldogságot! 

Bartha kinézett az ablakon. 
- A taxi megérkezett - mondta. - Visszarendeltem - feleségéhez 

fordult. - Csak hazakísérem a nagyságos-asszonyt, aztán még egy fél
órára visszajövök. 

A kocsiban Anna elmondta tervét : 
- Ma este átmegyek Budára, Bolzaiékhoz. Ott alszom. Bolzainé 

szerint Bandi ügye teljesen rendben - számolni kezdett. - Ma utazik 
el, holnap érkezik. Holnap visszairányítják. Holnapután, legkésőbb 
vasárnap, újból Pesten van. 

Romok szegélyezte utcán gurultak. A föltépett falak mögött Anna 
törmeléklepte, kihalt udvarokra látott. A nyitott lépcsőházakon mozdu
latlanság ült, mint az intelem. Az első emelet magasságában, egy kérdő
jellé gyűrt vaskorlát rácsán, fekete szoknyadarab lógott. Lehet, azt 
gyászolta, aki hordta 1 

- Szörnyű, - mondta Anna. 
- Bizony, ez az. És még csak most kezdődik: az orosz csapatok 

hatvan kilométerre állnak a határtól. De én bízom benne, hogy megjön 
az eszünk. Kiugrásra gondolok. A megbánás, vagy legalábbis a látszata, 
még segíthetne rajtunk. 

Megérkeztek. Anna kilépett a kocsiból. 
Anna letussolta magát, utána egyberakta dolgait. Mikor elkészült, 

csöngettek. Kisvártatva súlyos lépteket hallott az előszoba felől. András. 
érkezett egyenruhában, bakancsosan. Vigyázzállásba merevedett Anni1-
előtt: ' 

- Alázatosán jelentem, bevonultam ! 
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A zubbony lógott rajta, nadrágja bő volt és totyakos mintha szél 
járna benne. Derekát fonott övvel szorította le, neki má~· nem jutott 
derékszíj. Bakancsa új volt, de a kelleténél legalább két számmal nagyobb. 
Nyoma sem látszott rajta a régi, jólöltözött Andrásnak. 

- Bandikám ! - megölelte és hevesen magábozszorította. - Milyen 
ruhát adtak rád! . , . És ezek a csónakok ! 

- Nem akadt megfelelő nagyság. Majd Debrecenben cserélünk. 
Legalább is ez a parancs. 

- Majd Debrecenben ! - sóhajtotta Anna és most úgy ejtette ki 
a város nevét, mint az ígéretföldjét. 

Luska hangos sírásba kezdett, a háborút szidta és a vezetóket. Anna~ 
mikor kettesben maradtak, végül neki is elárulta a titkot. 

- Csak Debrecenig megy és visszajön! - kérdezte. 
- Vissza, de csitt ! Neki - mutatott András szobája irányába, 

- nem szabad .a valóságot h1dni. Ő nem akarja kivonni magát. 
. . -;- Mmdi!l ilye;i volt a lnslelkem : igazi hős ! Egyszer is, akkor még 

k1sf1u volt, az iskolaban, a tanár ... - nem folytatta, n1ert András vissza
jött. 

- A bőröndre nézve, - kérdezte Anna, - akkor megegyeztünk? 
- Ahogy gondolod ... 
- Legalább nincs gondod vele - néhány apróságot : mosdószereit 

egy váltás fehérneműt a laktanyából hozott hátizsákba csomagolt. _:. 
Igy ni, ez bőven elég az útra. 

András csak. állt és nézte Annát. Fáradt volt és szótlan. Amíg két 
vagy több út kö~ött válasz.thatott, csupa mozgás volt, tele tervvel, vagy 
ellenvetéssel, a~n;nt egyé171 szerns~ögéből a dolgokat látta, vagy látni 
vélte; A lehetosegeket szmezte, vitatkozott fölöttük, esetleg jóslatokba 
bo.~s~tlrn,zott. Azonb;rn, ha az utak leszűkültek és már csak egyetlen 
ki1arot latott magaelott, egyetlen nyitott kaput, melyen át a - számára 
mmd~g brnonyta,1an ;:-- ho~napba és. a holnap~al az ismeretlen eseményekbe 
kell_lcp~1e, me~allt es elnemult, mint akin varatlan rontás fogott. Gondo
latai lealltak, idegzete ellustult, megfáradt. Szinte belévetette magát az 
események sodrába és ellenállás nélkül mosatta parttól-partig bénult 
önmagát az óln1os percekkel és vánszorgó órákkal. Ha olyan helyzetbe 
került, - mint most is - hol már rajta kívül álló erők rendelkeztek vele 
- mint jelen esetben az út parancsa, -- az események egy láncszemévé 
egyszerűsödött, a hullámzás egyetlen fodrává, ellenállás nélküli 
porszemmé a kollektív förgetcgben. 

~nna rendezte a helyzetet, mint egy műkedvelő előadást : a meg
lehetosen zavart, d~e e~yben meglehetősen közönyös Barthára hol könyörgó

1 

hol r;ieg;,pa;ancsolo pillantásokat !öveit, úgy, hogy végül is a patikus cin
kossa%ot,,vallalt vele és ómaga is beállt szereplőnek az előadás rendjébe. 
Lusk~t '~tuszkolta a szobából, mert a kövér és csupaszív Luska, mióta 
a valot megtudta, egyetlen mosollyá édesedett és csöpögött belőle a sej-
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telmes, pajkos jóindulat, mint a zsebben puhává ázott culwrzacskób61 
" nyalánkság sűrű, olvadt szirupja. 

- A vacsorát, úrfi - kísérletezett Luska„ 
András legyintett, nem kívánt ő most enni. Aludni szeretett volna 

legszívesebben, vagy éppen most lel ébredni és míg hunyorgó szeméből 
a maradék álmot dörzsölné, úgy gondolna vissza mindarra, ami ma való
Bág, mint egy lidércnyomásos álomra. 

- Korán van még, ne erőltesse Luska - tanácsolta Anna. - Majd 
. 0szik Bandi a vonaton. Azzal is telik az idő. 

Néhány pillanatra kettesben matadtak. András mégfogta Anna 
ujjahegyét. Bágyadtan nyúlt ki érte, mintha máris emlékek messzeségé
.ből emelné feléje erőtlen kezét. 

- Te most, mit csinálsz~ 
- Elkísérlek, ki a vasúthoz és aztán átmegyek Bolzaiékhoz. Odaát 

$lszom. Ha te nem vagy itt, nincs semmi keresnivalóm ebben a lakás~ 
ban ... Na, kisfiam, ne légy szomorú l ·-megölelte. Az egyenruha merev, 
durva anyaga rövidujjú ruhába bujtatott karját sértette. - Ha nem lett 
volna ilyen nyakas és a képzelt hősiesség álma után futó, most a saját 
ruháját viselhetné és azon törhetnék fejüket, hol vacsoráznak kettesben 
ma este és mikor utaznak vissza a völgybeékelt városba 1 - gondolta. 
- Na, de ez a két nap is elmúlik és az egésznek vége ! - ringatta ömnagát. 

- Mikor utazol haza 1 - kérdezte és hangjában a gyerek bánata · 
búsongott, kinek egyetlen pajtását nélküle viszik moziba. 

- Úgy gondolom, a holnap délutáni gyorssal. 
- Vigyázz magadra ... - súgta, mint egy_ végrendelet utolsó sorát. 
.... 4.z alkonyat, mint akinek terve van ezzel a szobával, becsúszott 

""nyitott ablakon, állást foglalt a két mélyebb sarokban, nyelvet öltött a 
'képre és hosszú kezével, mint a pincér, ki váratlanul zárór:it csinált, fal
ról és képről, ágyról és asztalról összeszedte a délután maradék fényeit. A 
tárgyak bizonytalanná váltak, körvonalaik elmosódtak, a kisebb térfogatú 
,dolgok eltűntek, mintha fölszívódtak volna. 

- Itt l ... - gondolta Auna és szétnézett a homályba öltöző szobá-
ban. - Itt ... - mondta magában és tekintete egy pillanatra megpihent 
a letakart ágyon. - Itt 1 ... - morzsolta nyelve alatt a három bet-1\t és 
szájpadlásán az elmult órák boldogságának az édes ízeit érezte. - Itt ... 
- mondta és a három betű gúlája alatt életének tegnapi állomását látta, 
hová váratlanul kanyarodott vele sorsa, ez a szeszélyes vezető, a tegnapi 
.állomást, a beteljesülés meleg fényében és amelyet ma ellrngy, mert a 
vonat - a menetrendek ö1·ök törvényszerűsége szerint - útrakész és a 
vezető türelmetlen. Holnap már máshol lesz ; holnapután, vagy egy hét 
mulva, lehet, boldogabb órák alagútjába fut vele - és Andrással - a 
·vonat, de az, ami itt esett, az már ehnult, meg nem ismételhető. - Itt . .. 
-- lehelte és tekintetével megsimogatta az ágyat, élete első, sosem remélt 
kikötőjét, a kikötőt, hol szélcsend várta, és ahol nyugtalan vitorlái lehull-
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tak. Egész hosszában Andráshoz tapadt, ajkán sosem álmodott szomjat 
~rzett, száját szájára forrasztotta, mintha belső tikkadtságát oltaná. Kis, 
rebbenő sóhajok szakadtak fel melléből, öntudatán forró köd húzott át 
és a gerincében újból ott érezte a,z otthoni bénulást. Karja, mintegy görcsbe 
fonódva, átölelve tartotta Andrást. A félfénybcn már csak a szemét látta, 
hűséges, szomorú1 kisfiús szemét, távoli bánat úszott rajta és tűnő öröm, 
mint a felhők fekete lombjai közt a hold bujkáló fénye. Aztán már semmit 
sem látott ; András karjára bízta teste elomlani vágyó súlyát és a véré
ben forró gyönyörűséget érzett . 

- Luska ! ... - hallotta András ha.ngját és csak annyi ideje maradt, 
hogy az asztalban megkapaszkodjék. 

- Egy katoua, - mondta fontoskodó arccal Luska, mintha Napo-
leont jelentené. 

Lajos volt, Bolzaiék gépkocsivezetője. 
- Egynegyednyolc - jelentette Lajos. 
A csomagokat egyberakták, Luska lábatlankodott, Bartha titokban 

Annára nevetett, mintha összeesküdtek volna, ~ztán megölelte a fiát, 
A jelenet élethűbben sikerült, mint Anna remélm merte volna. Audrás 
tekintetén pára úszott, mint hajnalban az ébredő tó fölött az éjszaka 
tűnni készülő harmata. Bartha kezetnyujtott Andrásnak, szemébe nézett, 
látszott rajta, latolgat még valamit, végülis, döntött: 

- Anyádtól ma - küszködött a formával, - értesítést kaptam, 
mely szerint ... - mélyet húzott cigarettája füstjéből és arcán zavar 
bujkált. . , . , . 

- Most ... - gondolta Anna es hosszú szernp1lla1t lebocsátotta. 
- Ugyanis, az a tekergő, ki annakidején magával cipelt a rózsa-

dombi kártyabarlangba, jelentkezett. Állitólag a lelkiismerete bántotta . 
Fizetni akaT. Eaészen biztos, valahol megint lekoppasritott valakit és így 
jutott pénzhez 2- megszoTította András kezét) Anna hosszú és nikotin
marta ujjait nézte; ujjai fia kezelejére tapadtak, mint egy ölelés. -
Bevallo1n, mindmáig azt hittcn1 1 közösen kártyáztátok el a pénzt. Ma 
tudtam mea hoay kettős áldozat voltál : egyrészt azé a gazemberé, más
részt a jóhi~ze~Ű könuyelműségedé. Váltót, máskor, ne adj senkinek 1 

- fűzte hozzá, inint egy tanácsot. 
Pillanatig csönd volt. András arca tüzelt, Bartha krákogott, Luska 

sírt és halkan, mintegy személytelenül a csalót átkozta. A csönd békével 
telt meg, az egyenleg lezámlt, a Barthák lelkében a mérleg helyrebillent. 
Anna, e mérleg titkos nyel,re, föle1nelte ujját, - Ő együttélt a.z idővel 
és idegzetében állandóan nyomonkövette a múló perceket - mtett. 

- Baka úr, indulás! 
András fejébe nyomta sapkáját és arcán az öröm laza lényével és 

tekintetén az anyai ág örökölt-szomorúságának jövőt és multat, bol
dogat és örömtelent sirató árnyával, hátán olajfoltos zsákjával, a Haza 
hívó-szavára megindult a debreceni útra és Debrecenen át a »becsület 
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mezejére<(, mint ahogyan ő magában - enyhe érzelmességgel - a harc
tér ismeretlen terepvonulatait nevezte és melyről csak ó nem tudta 1 hogy 
nem vezet odáig. 

23. 

Lajos, a pályaudvarnál, kocsijával vasrácsos, rendőr és csendór
órizte oldalbejárathoz gurult. A karhatalom emberei tisztelegtek és utat 
engedtek. 

- Innen egy ugrás - állította Lajos. - Ismerem ezt a szerelvényt, 
a külsőn áll. · 

A sötét kocsisor hosszú volt és úgy nyúlt az enyhén kifelé kanya
rodó sínen végig, mint egy tüdejetépett, eldobott harmonika. Lajos jól 
tudta : valóban a külsőről indult. A bombaszaggatta tető alatt, nyüzsgés 
fogadta őket és vonatszag. A tető tépett kátrányrongyai izzadtak a hőség
ben; a kormos gerendák az égre meredtek. 

Lajos, széles vállával és őrmesteri rangjával helyet teremtett, aztán 
visszament az autóhoz. 

András megfogta Anna kezét. Már régen megfogalmazott mondatok 
ntán keresgélt lelkében, de a szavak szétfolytak öntudatában, csak han
gulatuk melegét érezte. Csak fogta a kezét, mint diák az anyjáét, ki végre 
a kiverekedett út előtt áll, de a pályaudvaron, az utolsó pillanatban, meg
hökken saját tervétől, a holnapból feléje néző bizonytalanság félelemmel 
tölti fel és csak fogja, szorongatja szülőanyja meleg, imádott kezét. Ez 
volt a válság nehéz perce András számára. Ha módja lett volna rá, min
dent visszacsinált volna és Anna szoknyájába kapaszkodva, inegindulna. 
vele, vissza, amerre az asszony vezeti. Anna, jó ösztönnel, n1egérezte 
a válság nehéz perceit, nem szólt ő sem e pillanatokban, csak a kezét adta 
oda, nagy, meleg odaadással, mintha önn1agát kínálná benne. András 
lehajolt és megcsókolta ujjahegyét; ez a meghajlás úgy hatott n1ost 
Annára, mint a színész fáradt bókja, a megértő közönség előtt, egy mélyen 
átélt jelenet után. 

- Beszállni! - vezényelte a vonatkísérő. 
- Csókolj meg ... - szólalt meg végre. Hangja könnyek fátyolán 

csillant. 
- Megcsókollak ... - mondta Anna, n1integy beleélve n1agát az 

Andrásnak kölcsönzött szerepbe. 
Tenyérbe fogta az asszony fedetlen fejét, ujjai el111erültek hajának 

rozsdabarna selymébon, mint az őz nyugta.lan lábai az Őszi rőt avarban. 
A tetőről egy bús fényű villanyégő Anna arcába sütött, vöröses tüze nap
nyugta színét lopta. rá. 

Lassan kibontakoztak egymásból, András a lépcsőre hágott, mint 
akit elítéltek és átadtak az ítéletvégrehajtónak. A két láthatatlan pribék : 
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a kötelesség és a •magasabb-szempontok«, ott.álltak az oldalán és várták 
a hóhér jelét. 

- Holnapután, legkésőbb vasárnap - gondolta Anna és úgy adta 
be sajátma.gá.nak a szó takarta fogalmat, mint egy injekciót, mert gyön
gült és szeme meleg párában fürdött. Zsebkendőjét gyűrte, mint a diák
leány, kit felelni hívtak és Ö másbó.l, egészen másból k~szült. 

A szerelvényen gőz futott végig; a mozdony, mint .gondos anya 
az út előtt gyermekeit, sorbatapogat~a gőzkezé:el a kocsisort,, rendb~n 
van-e minden i A szerelvény megrandult, mint a beteg sz1v, aztan 
lassan, mint a percmutató otthon a bencések toronyóráján, ~zint: észre
vétlenül mecrindult. Ártatlan gyermekek és azok, kiknek az isteni kegye
lem szé~ halált engedélyezett, azok simulnak ilyen halkan _és észrevét
lenül a másik világba át. 

Anna rövid kis. léptekkel _András mellett sétált, szíve nehéz sú!lyal 
telt meg, torka kiszáradt és ajka szétnyílt, mint két forró, ölelésre vagy6 
kar. 

András lehajolt, halkan mondta : . 
- Ha mégis .. , ha én . . . ha soha; . . .~a é;> ott, abban ,a~ i~egen 

világban, elvesznék , . , ha , , . akkor !egy JO, !egy megbocsat~ es .. . 
kérlek , , , térj vissza a szíveddel Sándor báesihoz . . . Csókolom ot is .. . 
Csókolom .. , - hangja a tóduló gőzbe veszett, szeméből könuy. gur~lt, 
elvette Anna zsebkendőjét és arcát a könnyű kendő meleg orgonaillataba 
ejtette, . , - Orgonavirágok . , , - mondta még és már mosolygott. 

Anna minÜenre számolt, csak erre a végrendelkezésre nem. Meg-
hökkent és a szívébe belefájdult. · 

- Elajándékoztál 1 , , , - kiáltotta túl a nyikorgó kerekek és a 
megvonagló kocsisor zaját. , 

András nem felelt, fejét féloldalt fordította, szem,e nagyranyilt; 
mintha belé óhajtaná nyelni az asszony , epyre, in~ab~ el~n2,ra~o 
alakját. Tekintetéről most .leolvadt a szomorus.ag.'. la;npak villa.no, maid 
kialvó fénye és még valami megfejthetetlen, foldontuli boldogság csillo-
gott rajta. . 

Anna útját korlát állta el. Nekitámaszkodott. 
_ Nen1 értem .... - gondolta és András integető kezére néze~t. 

András kezében az ő kendője lobeD'ett, világított a nyári estében, rnmt 
egy távoli ablak, vagy mint egy m~rék hó. Pillana~tal később ~ s~ikrák 
özönében tűnt el a százlábú híd előtt, elolvadt, mint a tavaszi ho. 

Az ecryre sebesebben guruló vagónok rnegka.varták a levegőt, a lég
huzam p~rt szívott maga után és Anna, régi őszök színére emlékeztető 
lágy fürtieit, sápadt areába szórta. " " · , „ „ , , . 

- Nem értem ... - motyogta és a tuno szerelveny voros lampaJt 
után meredt. 

A Rákóczi-út elején a közúti világítás kialudt. 
- Légó van - mondta Lajos. - Zavarórepülés. Úgy érkez.nek, 
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m'.nt~a, menetrendjük lei;ne. Még jJ), ~~gy a vezérőrnagy-úr megjött, a 
meltosagos-asszony, szegeny, Jobban b1r]a, ha nincs egvedU.l. 

- .Csakhogy megjött! - örvendezett magában Anna. 
Lajos "; sötétben sem vet.te le a gázt, hajtott, mintha •űznék. 

. - A hidon szeretnék túllenní ·- mondta. - Bár ezzel a koesival 
riadó alatt is közlekedhetem : van tárcsám, de 'odaát mégis biztonsá
gosabb. 
. . A hid~t egy-kettőre elérték, a túloldalon már esöndesebben gurultak. 
M1k~r a villa elé értek, mintha az érkező autót köszöntené, megszólalt 
.a sziréna. 

- Ez még esak kis-riadó - magyarázta Lajos és befordult az udvarra 
Annát Bolzai fogadta. ' 
- Z~nével várlak - n:i.ondta fanyar mosollyal. - Ez itt most így 

fog menn1: Ilon :<,zon":al. 1on, a gyerekeket öltözteti a pincére. 
Bol~amé, kar1an kisfiával került elő. Arcán vörös foltok égtek e. 

gyerek SITt és remegett. ' 
. - Há~ ne~ borzaszt~! - panaszolta. - Nézd meg ezt a kicsit: 

a hideg !eh, rrnhelyst a sziréna megszólal. Fogd csak meg a kis hátát 
ren;e~, mintha jeges vízből lépett vol:r;i.a ki. Én sem bírom már ezt a ször~ 
nyuseget. 

- Nyugodj meg végre. Holnap utaztok. - Annához fordult -
Köszönöm a jóságod, talán egyszer visszaszolgálhatom. Én is nyu~od~ 
tabb leszek, ha a családot biztonságban tudom. Azt akarom bogy már 
holnap hagyják el Pe,tet. Mielőtt hozzád lemennek egy-két n;pot Ke-zt-
helyen töltenek, a fiam keresztanyjánál. ' 

0 

- Szóra sem érdemes. A ház a gyiimölcsösben i.-ires - a kis házzal 
kapcsolatban a télre gondolt és Andrásra. -- Én is köszönöm bár ugyan 
nem tudom, szólt-e már Ilon ~ ' 

- Mindent elmondtam - vágott közbe Bolzainé. 
. - A segéd„dolga rend.b~n. Már kiadtam az utasítást, hogy rendetjék 

17rnszs. •.• - folemelte n]Jat, hallgatást intett. - Lőnek ! . . . Szedd 
ossze a.gyerekeket. Néhány gép cselleng a légtérben - magyarázta -
Az előbb kaptam a jelentést telefonon. · 

Mikor egyedül maradtak, Bolzai megkérdezte · 
- Bírod 1 . 
- E&észcn. jól. Tegnap pedig alaposan dolgoztak. 
B~lza1 legyintett, de nem szólt .semmit. 

„ „ Kiiéptek a t~rraszra.„ A, villa ~egyoldalban épült, magosan a város 
~e~t~: Messze, tul az elsotét1tett varoson, fény villant, majd még utána 

- ~omba vo:t - súgt~ Bol~ai, hogy a felesége ne hallja. 
Az eg'.m 1,alvany fénycsikok Jelentek meg, mint csillogó vízsugarak. 

. - ,Mar, lovik - magyarázta a tábornok. - Magános gép lehet. 
Ezek fenykepeznek. 
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Nagy csönd volt. A pincelejá'.ónál álltak., A kisfiú sz~pogott, a tá?or
nok ölbevette. Az estében a budai volgyek szenaszaga teriengett. Az uton 
egy autó teljes fényszóróval vpágitott: . , , , . • 

- A gazember, le kéne lom - lnáltotta hrnztenasan Bolzame. 
Anna egy fatönkre ült. Az estében utazó Andrásra gondolt. Le

húnyta szemét, mert égett. A szíve, úgy érezte, András vonata. után 
gurult és fájt mintha a talpfákba verte volna. Egyszer, az otthoni állo
máson látott egy kiskutyát. Gazdája utazni készült. Zavarta haza
felé d~ a kutyus elbujt. Mikor a vonat megindult, utánaeredt. Nyelve 
lóg~tt lihegett és futott. Nem fogta fel ésszel, hogy véges ereje nem 
állja ~ versenyt. Csak hú kisku~ya ~zívére. hallgatott és .~ .szíve űzte: 
A mozdony gyorsított, a kutyus mar :v smek kozt nyargalt: Rovi~ lábacskái 
megbotlottak a talpfákban, felbukott. Az, ~m~erek ~mevettek : ő is. 
Most gondolatban, megsimogatta azt a regi kiskutyat. 

A lakásban megszólalt a telefon. Bolzai fölsietett. 
- Vége! - újságolta. - Visszafordultak. . 

. Néhány perc mulva valóban lefújták. Bolzamé a gyerekek u~án 
nézett a tábornok hellyel kínálta Annát. Anna a tábornok Vaskereszt]ére 
nézett'. A kitüntetést az oldalán viselte, a zubbonyzseb alatt. 

- Gratulálok. 
- Köszönöm, bár nincs benne sok köszönet . . . A németek elvesz-

tették a háborút. 
- Akkor 1 „ 
- Ez nem háború, ez politika ! En már az elején meg~ondto.m -

hosszú magyarázatba kezdett. ~n~ánal~ az v~l~ a J;ienyomasa, ~mtha 
egy már korábban szövegezett vedobeszed hatasat krnérletezné k1 raita. 
__: Necryvenegyben lehurrogtak-folytatta. -Akkor ugyams még ment, 
minth~; olajjal kenték volna. Azóta megváltozott a helyzet. Negyve~
egyben és negyvenlrnttő elején én voltan; a •. m.ostohahú. ~em tudtak 
elfelejteni, hogy ellenük szavaztam. ]\!fa mar uibol per~ona-grata vagy~k. 
Politika volt : néhány embert rászán·tak a nagy inutyrra rava,szan, mmt 
a kárty·ás a kötött. összeget .. De a pénz eln1e?t és a

1 
nén_;etek már nei;i 

en•ednek ... -- szivarra gyn1tott. - Ha valoban haborn lenne, a sege
detek ügyében sem tettem volna. semmit. De ez politika ! Egy gondolatért 
indult az effész, egy vitatható elvért, de most már tíz-tizenöt ember menti 
a saját bőrÓt a háború borzalm~i n1ögé. Ez a játék száz- és s~ázezer ember 
életébe kerül. Sajnos, mindenkit nem hoz~atok ~aza ... "Mm~e~:· persze, 
esak neked mondom. Sándornak ne emhtsd, Sandor bobeszedu. 

- Hogy kerülhettünk mégis bele 1 . „ 
- Több okból. Az egyik például: a vezérkar nagyrés~e sváb erede~ll. 

A nyugati győzelmek hatására aztán fellángolt bennük, IS. a ,német ver . 
A kormány pedig .. , - legyintett. - Jobb nem beszelm rola. 

- És nem lehetne végetveti;i valahogyai;i 1, , , , . 
- Kiugrásra gondolsz! - kerdezte Bolzai e"'. a tekmteten leny csil-
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lant. - Otthon, nálatok, már úgy gondolom az intelligencia körében,. 
számítanak a kiugrás lehetőségére~ 

- Otthon! ... Nézd, nálunk többé-kevésbbé még ma is béke van„ 
Ha ujság nem lenne meg rádió, talán még ennyit sem tudnánk az egészről. 
Ott, a v§lgyben, még csönd van. . 

- ErteID; -- mondta és egy pontra nézett mereven
1 

mint aki gondo
latban messze jár. 

Vacsora után Bolzainé elmesélte a fejleményeket: a kisfiú a tegnap
esti bombázás után belázasodott. A ma déli riadónál újból. Orvos járt a,, 

háznál. Idegláznak minősítette. Ezért kelnek már holnap útra. 
- '!;e meddig maradsz Pesten 1 - kér~czte a tábornok. 
- En 1 ... - zavartan köhentett. - En tulajdonképpen a gyógy-

szerekért jöttem és a Bartha-ügyben. 
- A segéd dolga rendben - mondta a tábornok. - Debrecen holnap 

megkapja a parancsot. Holnapután indulhat vissza. Hétfőn reggel aztán, 
itt Pesten, leszerelik. Nézd, ha más dolgod nincs, tanácsolnám, utazz el 
te is holnap. A főváros most meleg vidék. 

- Lejönnél velünk Keszthelyre - szólt közbe Bolzainé. - A komáék 
végtelenül rendes emberek. Vasárnapig maradnánk és vasárnap, ha neked 
alkalmas, utazhatnánk tovább, hozzátok. 

Andrást hétfőn szerelik le - számolt magában Anna a napokkal. 
Valóban nincs értelme, hogy még egy napot Budapesten töltsön. András 
csak a hétfő délutáni gyorssal indulhat el a Keletiből ... Nincs értelme ... 

- Autóval megyünk, hely van a kocsiban: a holmit vasárnap hajnal
ban indítja útba Jenő teherautóval. A személykocsi vasárnap jön értünk. 
Gyere velünk, Anna. Ha kell még a földön is elalszom, csak a bombázástól 
szabaduljunk. Elég nagy baj, hogy Jenőnek maradnia kell, de ő jól bírja 
idegekkel és a Várban az óvóhely remek. 

- Ha Fonyódiglevinnétek, veled mehetnék. A lányom Fonyódon nyaral 
egy barátnőmnél. Engem i,g hívtak, de akkor még nem gondoltam, hogy el
jutok hozzájuk. 

- Igy is jó - tervezte Bolzai. - \Tasárnap aztán a kocsi először 
téged vesz fel és utána, Keszthelyen, a családot. 

Anna döntött : reggel, Bolzainéval, elhagyja a várost. Az utóbbi 
időben egyik óráról a másikra élt, eseménytől esen1ényig úszva, n1int a 
kezdő úszó, ki az uszoda mély és is1neretlen vú:ében bójától, bójáig lubic
kol. Elgondolásait azelőtt elraktározta, a lehetőségeket latolgatta, mint
egy kihordta terveit, mint any~~ gyermekét. Mostanában ötletekből élt~ 
pillana.thozta villanások fényénél vette dolgait és útjait szemügyre és ezek 
a villám-elhatározások - legalábbis ezideig - jóknak bizonyultak. 

Később felhívta Barthát és vázolta a helyzetet. Elmondotta : holnap 
útra kel, vasárnapig lányánál inarad Fonyódon és vasárnap utazik haza. 
Amennyiben András, valamilyen módon, hétfő előtt végezhetne a leszere
léssel, szóljanak át Bolzaihoz telefonon. A tábornok megmondja, hánykol" 
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és honnan indul vasárnap hajnal?an ~ t;herautó. Ha ;l-ndrás elérhetné, 
nem kellene a zsúfolt vonaton veg~gkm!odmf a hosszut yat., b , tt 

Fáradt volt és álmos, de gyomran megf1s e„e
1
tvekn ny.ngtha a1~s~gbo ek1:z~ , 

l 'b" ·_még az ágyban is - meg-meg eszu e , mm a epes e ivan-
a izmai ' bb 't 1 ' tth koznának. Az idő igája nyomta : „ legsz1~ese e~ ,u on ennd ~ar, o~ on ; 

azt szerette volna, ha már hétfo este etnn
1

e, a;o~1net!!Ybe t1z, m ;or atzt 
állomásra a pesti utasokkal befut a ':o1:1:a · ?J meg e ~ e en ,n~m v~gJ:~ 
h . t 'gy gondolt a völgybeepult varosra, mmt az 1geretfold3ere 
aza' mos u 'k . t' h'b , h 11' , . ~ , zagú házra mint a be e sz1ge ere a a oru u amverese1 es a gyogyszers , 

között. . ,1 'b t"t 
Re gel Bolzai korán cs1na t e resz o . 
_ gAzt szeretném, -. mqndta, - hogy .a t~mad~s lehetősége. ;l~tt 

, k t l 'lb a Balaton környéke, melytamadas szempont3abol, er ezze 0{ ce a, , l' ·· · kt 0 1 
veszélyes. Bár az időjárásjelentésd, .','"kost kei:~en; a ~~ugy~e ·~ , ~a tef 
kedvez a repülésnek : mint mon Ja , ezero szaz m ere v1 ar om o . 
A vihar délnyugatról jön. , 1 · d 1 , 

B 1 · ' nevelo"no" nek - ki mai· d csak a teherautova in u utanuk, 
ozame,a ' 'l k' dt t 't' 't , , g obb csomagokra vonatkozo ag la a u asi asa.1 , aztan vasarnap - a m Y 1 1 ' kk 1 

hel etfoolalt a kocsiban. Az autó bőségesen megte t csomapg~ es gyere e . 
A y, 

0 
t" "tt auto' úgy hatott mint egy mentocsonak, mely a 

nnara a omo ' h 11' k 't k'l M . 'l b d 'd tt ha]· ó mellől a bizonytalan u amo on u ra e . eg is ~esze y e so ro o 

jegyezte: 1 · l' 1 N "· _ Ez a fekete ladik, bőségesen megte t mentemva ova . em )ossz 
velün~{? 

Bolzai fáradtan mosolygott. . 
E- h ] en maradok. Talán még tehetek valamit 1 - mondta 

n e yem ' d k 't' k 1 és tisztelgett ; arcán a süllyedő hajó fedélzeten mara t ap1 anyna e -

határozása ült. , l 1 'f l' l' t'b'l 
Anna n1ég egy pillantást vet~tt ra a l as~atn ~l ~.e hguru o tatu o

1 
o : 

l , 'llt sza'i'át beszívta mintha va ami moge]e arapo vo na; remenyen a , .,, ' ill t 1 · 
mellén, a zubbonyzseb alatt, a Vaskereszt megcs an a cora1 nap-

fényben. k b'l · ·. tt A ' Fölkapaszkodtak a műútra. Anna a an~akr ob. v1ssztan
1
eze . , . varkos 

fölött finom pára úszott, a kék, zöld, vörös teto ~ 1zony_ a anso~su ~zur e 
házak fölött, csillogtak. A Duna kettéosztotta a varost, mmt eg7 3elkepezv~ 
a város lakóinak lelkét és egyben az ör?k :nagyart,: egy. ~gen :s ~gy ~em„. 
l · k 1 · 1 b ne Eoy Bartha egy Pisln ... Az ervek 3ozan 1vei, a hidak, c1 uruc, c1 a a · b ' · 1 k t 11 nk " 

„ h · 'l gyanánt kapcsolták eaybe e két homo egyenes e e ezo gyonge a] sza b 

töltésű pólust. , , t' b. b lt A ' 
A 1, ·· · · 1 nte's 1'gazat mondott· Fehervar u an e oru . z egen e7ugy1 Je e · „. 1 , \ 

f l"b" 1, nyargaltak fekete foltokban kavarogtak fe3ülc fe ett es egyre 
gyors e o., ' ' f 1 A 'l ' tt k i t teJ'ét terheiebben süÍlyedtek a gyér erdők ö é. sze z;igo b' a, ocs "kel t. 

u 1 t "s furcsa dalt dalolt. Az auto se essege cso · (en . 
Bno.gly .""?v1e nyomdat ea kisfiú az ölében ugyancsak elaludt, a kislány szak-o zame e szunnya , \ 
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szerű kérdésekkel ostromolta a szemmelláthatóan fáradt Lajost. Az út 
néptelen volt, néha katonai autók gurultak el mellettük'; Anna félighúnyt 
szemmel Lajos hátát figyelte és hívatlan útitársát, a megmagyarázhatatlan 
nyugtafanságot únta. 

-- Talán az idő 1 - gondolta. Lelkében bizonytalanságot érzett, 
mintha meghasadt volna lelke : öntudatának fele vele volt, itt utazott az 
autó szűk kalitkájában az ezüstös betonon ; másik fele a hajdúsági város 
poros utcáin kószált, Andrást kutatva. Kérdésekkel bajlódott: hol lehet1 ... 
Megérkezett-e mád Nem éhes-e 1 Nem áhnos vajjon és, hogy a nagy, csó
naknak beillő bakancs, vajjon nem törte-e fel a lábát1 A kérdések cseppjei 
pacává olvadtak öntudatán, minden mást elfedtek most benne, de választ 
egyikre sem kapott, bárhogyan fülelt is, csak a motor egyhangú zúgását 
hallotta az enyhe kaptatón. 

A Balaton partjához egyszerre érkeztek meg a viharral. Fekete felhők 
úsztak alacsonyan a tó fölött, mintha fürdeni kívánkoznának. A víz hara, 
goszöld volt, mintha gyűlöletet oldottak volna benne. A hullámok egymást 
kergették, mintha az embereket óhajtanák utánozni: tájtékzottak a düh
től és egymásra rohantak, csupán azért, mert a másik egyetlen méterrel 
előbbre került; mindegyik a közvetlenül előtte rohanót tartotta ellenségé
nek és azon igyekezett, hogy magaalá gyűrje. 

Fonyódon a villát csak hosszú keresés után találták meg. Egy nagyobb 
bérvilla kertjében bújt meg a vadgesztenyefák alatt. Lajos megjegyezte az 
utat. 

- Vasárnap itt jelentkezem -- ígérte s Anna bőröndjét meg a gyógy
szeres táskát kisegítette a kocsiból. 

Az Ica-lány anyja nyitott ajtót, arcára öröm és csodálkozás ült ki. 
Összoölelte Annát és a lányokért kiabált. 

Annus szokatfanul melegen simult anyjához, csupa mosoly volt és 
készség: hohniját elszedte, mosdóvizet készített és pohár tejért szafadt. 
Annust indiánvörösre égette a nap, orra körül szeplők táncoltak és kék szeme 
nevetett. Szája puhán virult arcában, mintha beérett volna. 

- Most hasonlít rám - állapította meg magában Anna. - Pesten 
jártam ... - ujságolta. 

- Tudjuk - mondta Annus. -· Mi itt mindent tudunk ! Bandit 
behívták és te !elutaztál a gyógyszerekért. 

- Irt apád1 
- Annusnak külön futárja van - árulkodott a barátnője. - Tegnap 

ittjárt valaki hazulról. 
- Csukás1 
- Ühüm. 
- Újból kocsipróba 1 - kérdezte Anna. 
- Igen bizony - felelt Annus helyett az Ica-lány anyja. - A kocsi, 

elárulhatom, kitűnően működik! Holnap is megjön. Holnap, szombatcn. 
- Te ... te, Annus, nekem gyanús ez a nagy benzinpocsékolás. 

2B9 

• A főbíróné titkos jelet váltott lányával, pillanattal később mindketten 
eltuntek. 

- Neked nem gyanús! 
Annus Annához símult. Arca lángolt, szeme harmattal telt meg. 

Váratlanul átölelte anyját. 
- Anyus ... - kezdte, de tovább nem jutott. Bőre tüzelt han,jából 

most melegség sugárzott Anna felé és bizalom. ~ ' 0 

Ebben a lányban valahol felnyílt egy szelep - állapította meg Anna 
és rr;ost óml'.k belőle, a ,meleg, begyulladt érzése~ árj~. Atfonta karjával, 
rnagahozszontotta. T1z eve nem olelkeztek ilyen oszmten össze. A húsában 
és csontjaiban érezte Annus kapaszkodó ölelésének melegét. »Az embert az 
Isten boldognak teremtette ... « hallotta valahol a lelke fenekén. »Ha min
den egyes ember boldog ienne a földön, talán soha sern lenne háború és az 
emberek akkor talán élnék a parancsot, amit csak tudnak : »szeresd fele
barátod, mint temnagad ! ... « 

- Én nem bánom _- mondta csendesen .és megsímogatta Annus 
arcát. Rendes embernek ismerem és 1tpád is kedveli ... - De csak há
ború után 1 

- Mi is úgy terveztük. 
Anna elidőzött a mondatnál, mintegy fülönfogva: »mi is úgy tervez

tük ... « az asszonyembert a Teremtő a legnagyobb csoda erejével ajándé
kozta meg: életet tud adni - mert a férfiember csak elvenni tudja az éle
tet! - aztán telnek, mulnak az évek és a kicsi élet megizmosodik a kicsi 
szív vá~gyal .telik meg és~ te~ni:pi kicsi te~tben az isteni erő meg.\bred és 
teremm akar. A tegnapi kicsi ember, kit az anyja még ma is gyerek
s~ámba vesz, egyszer csak megszólal és azt mondja: »mi is úgy tervez
tük! .. :« Ez ,a mondat lámpás a válaszút fölött, hol a kicsi ember már a 
maga k1szám1thatatfan elágazására lép, szívében a vágy éiles zamatjával és 
~estében az isteni ajándék teremni vágyó, éledő erejével. Ez így folyik az 
idők kezde;o_étől és ~art ;iz idők végezetéig: egy út, egy elágazás, egy újabb 
út. és egy u3abb elagazas. Utak és elágazások: ez maga az élet s az id6 
mit ez_ek az utak és elágazások, az évszázadok keretébe fognak: maga a~ 
emberiség töcténete. 

A vihar egész nap tombolt, éjszakára ugyan elült, de bő esőt hagyott 
~a/lantán. lVIási:ap, ,szombaton déleldtt, még szemergett, de ebédutánra 
kitisztult. Csukas mar napfényben érkezett. 

Anna a nap folyamán kétszer is átnézett a szomszéd vendéglőbe. Egy
szer sört hozott, másodszor szódavizet, de valójában a rádió hírei érde
kelték. A.vendéglős másodszor már ömnagától jelentette el6zékenyen: 

- Nmcs légó, csütörtök este 6ta nem is volt sehol az országben. 
- Köszönöm, -· mondta és magában számolt: ha minden jól ment, 

már Pesten lehet. 
Csukás, vacsora előtt, a kertben Annához szegődött. 
- Nagyságos-asszonyom - kezdte. - Szeretem Annust, el tudom 
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tartani, boldog lennék, ha nem volna ellenem kifogása -· mosolygott 
~agy, lapát fogai és kemény álla erőre vallott, de mosolyából szelídség 
erzett. 

, -, ~gy i;agrd~rab, szelíd oroszlán ... - gondolta Anna, mikor a 
leanykeres utan u1bol egyedul maradt. - A vőm lesz - nézett utána _ 
És érdekes, nem érzek vele semmi közösséget. · 

Az éttere1nben vacsoráztak. Csukás egész szakajtó vörös rózsát kerí
tett és Annus karjai közé rakta. 

- Minden milyen távoli. . . - gondolta Anna és érezte, hogy a 
mosoly a szája körül. egyáltalán nem természetes, 'nem szívéből fakad 
csak magáravette, mmt az öltözés és a kialakult társadalmi szabálya!; 
szerint a ruháját. 

. - Ez olyan ,kicsi eljeg.Yz~sféle - ujj~ngott Ica és Csukás kapott a 
szon: valamit sugott a pmcernek. Kisvartatva, literesüvegbe öntve 
pezsgő került az asztalra. ' 

,- ~~gy lebeg mh1den . . . --; viz~gálta Anna a körülötte lévő dolgo
kat es nehany kortyot ivott, mert ugy erezte hogy a gyomrában ülő nyug-
talanság mészköveit az ital oldja. ' 

. A ?igány asztalozott, a társaságokat sorravette, nagy busa fejével 
mmdenutt bekukkant az alkohollal üvegezett ablakokon. 

- Legkésőbb hétfőn megérkezik ... - tervezte Anna és már a vacso
rán törte a f~jét. -,:-- ~ :'?nat háromnegyedtíz tájt ér az. állon1ásra ... -
a mozdony isrneros sip1at hallotta fülében és a szíve örömmel telt meg 

- Mi az anyus nótája 1 - kérdezte Annust Csukás. ' 
- Én már öreg vagyok, én már elfelejtettem a nótát - felelt a lánya 

helyett és nevetve a cigány alázatos, barna képébe nézett. 
- Egy szép keringőt! - rendelkezett Annus. 
A cigány újdonsült valcerra kezdett Anna hallotta már a rádióból 

Ivott egy fél pohárral. ' · 
- Régebbit, mondtam már, öreg vagyok! 
A prímás megemelte a vonót, a banda a dobogón a bemtést várta. 

Anna megsúgta a kívánt keringő cín1ét, mint egy titkot: 
- Kis csónakom a Dunán ... 
A. cigány, rák.e:de~~·, Halkan és szomorún játszotta a dalt, mintha ó 

maga is egy tavol1 es faJO en1léket kötne hozzá. Csukás vele dúdolta a szö
ve9et;. a lán_rok z~mmögtc~, m~nt a méhek; Anna pohara fölé hajolt és a 
szoke ital gyongye1ben egy ta voh kert képét kereste, elmúlt holdsütés fényét 
a fák egymás?aölelt l?mbjai köz~tt. A dal lib}'ent, mint könnyű szoknyák 
s~:y1ne1~ ~izeg~s~, a,~;un halkan s~rt; mint elmult,események sírján a feledés 
~{oni:y~ e~ 1neg1s fa]O szele. A buga hang megbújt a pohárban, az ital ter
Jedn1, eln1 kezdett Anna sze1nében és csak nézte, mint a csodák multat
~utc:tó tükré~ a 1:°-esék,k~rálynője: egy szen1pár jelent meg a pezsgő aranyló 
tukren. Forro pillantasn, barna szern: JY1arjay vágyban égő tekintete. A 
dallam, a hang1egyek és az érzések szabályai szerint, emelkedett, a tükör 
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összement, fo~rosn,n, mint a, tó, t?kre és új l~ép jelent meg benne: egy száj. 
Asszonyosan lagy vonalakbol ep1tett, szomJaS és telt. Szögletén szon1orú
ság ült., mint vályogházak fáradt gerendáin a bánatos zsupfödél. Anna 
lassú mozdulattal ajkáig emelte a poharat, forró ajkát a hideg üvegen 
hűtötte egy pillanatig, aztán ajkai közé öntötte az italt. Hosszú szempillái 
mögé menekült titkával, de a pezsgő és az einlékezés inámora szétömlött 
ereiben; a vére ncn1 bírta el most ezt a magas túlnyomást, kikívánkozott 
belőle. Halkan énekelni kezdte: 

- Hisz a. szívünk még oly fiatal ... 

24. 

Csukás másnap délutánra tervezte a visszautat. Este, millt mondta, 
halaszthatatlan dolga van a városban. Bolzai beígért kocsija négy óráig 
nem jelentkezett. Valami közbejött, gondolta Anna és az utolsó pillanat
ban beült Csukás mellé. 

- Ha mégis megjönnek, - utasította a lányát - mondd meg, előre-
mentem alkalmi kocsival. Legalább előkészítem apádat a dologra. 

A telep végénél egy katona kéredzkedett fel. 
- Megengedi 1 - kérdezte Csukás. 
- Természetesen -- felelte Anna. - Majd hátraülök, fáradt vagyok, 

alszom egyet. 
Az út jó volt, símán gurultak. Behúzódott a sarokba. A kerék ott 

búgott ú feje alatt, mint a játékcsiga. Fülében a tegna.pesti dal zsongott: 
énekeltem! - gondolta és Ilka megállapítására emlékezett: »Aki boldog, 
az tud énekelni! ... « 

- De mi ez a nyugtalanság bennem 1 - faggatta önmagát. 
A szorongás a fogyó kilométerekkel egyre nőtt: a rekeBzizmából indult 

ki és mint a hegyoldal a visszhangot, e.. szíve visszadobolta. Eleinte még 
menekült előle: aludni akart, de nem ment, később a tájat leste, de figyehne 
széthullt, mint a lazán bogozott rőzsenyaláb. A nyugtalanság, állig gombolt 
szürke köpenyben, ott ült mellette, mmt egy kellemetlen útitárs. Nem 
nevezte meg magát és nern árulta el jövetele célját, csak ült, mintha a 
puszta jelenlétével valamire figyelmeztetni óhajtaná. Végülis szembefor
dult vele: mi nyugtalanít 1 ... - kérdezte mélyen a lelkében - hiszen 
holnap megérkezik. 

»Hohiap megérkezik ... " a megállapítás benézett öntudata ablakán, 
pillantása nyomán fény derengett fel gondolatai között: hátha pontosan 
ett5l tart, hátha a megváltozott helyzet nyugtalanítja, valahol az öntudata 
alatt! ... Ami kettőjük között történt, az távol esett az otthontól, hol 
csöndes és eseménytelen életét élte eddig. Mintegy az álom és a valóság 
peremén történt, ha nem lenne folytatása és ha egy id6 mulva visszagon
dolna rá, talán már ömnaga is csak álomnak hinné. De András holnap meg-

Egly; A boldog pW'dlkus 1(1 
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érkezik és forró, ragaszkodó szívén felül még a veszélyt is magávalhozza, 
annak lehetőségét, hogy valaki belát titkába. 

Kiértek az erdőből. A nap újból besütött a kocsiba. Anna lehúnyta 
szemét és tovább bogozta a váratlanul lelkeügyébe szakadt csomót: hátha 
csak ettől a veszélytől tartott már korábban is 1 ... Vajjon nem azért vette 
- tudatosan - az elmúlt hetek alatt is már gyerekszámba, mert mélyen. 
a tudata alatt, már régen kívánta a szó lüktető, vérrel teli értelmében! ... 
Vajjo_n nem a felelősség súlya elöl menekült az örö1nbe, n1ikor az életveszély· 
perceiben András - ki soha se:::n volt gyereki nem érezte az anyai szeretet 
meleg takaróját, e nehéz időkben, irányában táplált érzéseit, mintegy áttolta 
lelkében az anya utáni vágy üres sínére - a gyermeki tanácstalanság- és 
elesettség őszinteségében a mellére bújt és a szóval: »Mamám!« kielégület
lenül szunnyadó anyaságát ébresztette meg, vajjon nen1 azért örült a meg
változott helyzetnek és képzelt igazának - hogy András mégis csak gyer
meke gyanánt bújik hozzá - mert a valóságtól félt! ... Azokban a percek
ben ömnagának hitt és örült a győzelmének. András lelkiállapotát: »érzések 
zűrzavarának« nevezte - kölcsönkérve egy régen olvasott regény címét -
és a szívében szánta, mint gyermeket, ki eltévedt érzelmei rengetegében ... 
Amint most így visszanéz az eseményekre, ink:ább az ó érzéseit uralta zavar 
az otthoni het-€-AOen. 

- Az otthoni hetekben ... - ismételte a mondatot és szinte kínozva 
ömnagát, vallatóra fogta lell<ét: hátha nem is véletlen volt mindaz, ami 
történt - mint eddig önmagának szívesen állította - hanem tervszerű 
és mérnökin pontos építménye vágyai házának, hol mindazt csak álmodni 
vélte, mit bár élni kívánt, de nem mert! ... Vajjon nem a külső köriilmé
nyek varázsa hatott a húsában és idegzetében szunnyadó erőkre: üdesége, 
fiús bája, hangulatainak az ő bangulatoiboz símuló, mintegy fogaskerék
reridszer szerint együttfutó, fölkínálkozó alkalmazkodásában! Vajjon nem 
a tűzzel való játék élménye vonzotta, a tűz - melyet a polgári nyelv fogal
mazta szótár »kalandnak« ír -- hol ezek a fojtott erők föllánrroltak és vér-. a 
vörösre izzottak a testi és lelki kielégülés parazsán 1 Va.jjon nem az ölelés és 
a kielégülés vágya - mely kettős arcával úgy ült vérében, meglapulva és 
ugrásra készen, mint a rák hajlama ül egyesekben - rohanta 1nár akkor 
meg, miután - talán már az első csók utáll 1 - teste az összejátszó körül
mények hatásán valamilyen formában kikerült az akarat és a közöny fékje 
alól, mintegy elvesztve immunitását 1 · · 

Nyugtalansága alábbhagyott, de az ajka szélén most a szégyen enyhe 
keserííségét érezte: csak kacér játék lett volna a képzelt menekülés és furcsa 
önkelletés, az anyáskodás sokszor hangoztatott vágya! ... Hiszen 6 -
- a látszat zárójelein belül - senkinek sem tartozik felelősséggel: Sándor 
lezárt fejezet, Annus rálépett az elágazási:a és Isten nem kérte számon csók
ját a bombák özönében. Akkor mért kínozza ő itt magát ezekkel az alaptalan 
vádakkal! ... Nem, egy pillanatig sem kellette ömnagát! ... Mint nő, 
nem öltötte magára Pntifárné vörös palástját ... és nem, nem kacérkodott 
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az anyaszerepben sem! - állította, mintha valóban vádolnák. - De lehet, 
sőt biztosan úgy van: az igazi anyák, ha kell férfiak módjára erősek és a nők, 
az igaziak, mindig anyásak is egy kicsit . . . Mért kínozza önmagát? .. 0 

Ha a lélek mint mondják, könyv, egyetlen eseménynapló, melyet a legfel
sőbb szám'onkérés ítélethozatal előtt átolvas, ő nyugodtan adja át lelke 
naplóját a Számonkérőnek: lapjain egyetlen név szerepel csupán, egyetlen 
névvel íródott minden oldala tele: Andráséval és csupán azért rótta vörös, 
vérszínű betűkkel, mert az elmúlt évek közönyének fedője alatt, már régen. 
ott égett szívében a társ és a boldogság utáni.vágl'.. És talán csak azér,t> írta 
a későnérkezett nevével tele lelkét, mert elemte o maga sem hrtt az alom· 
szerű események valóságában. 

Csak jöjjön meg holnap és hozza el forró, megértő szívét; a veszéllyel, 
mit a megváltozott helyzet jelent, majd szembenéz ő maga. Óvatos .lesz, 
mint a besurranó, szeme vizsla, mint a sasé és még a hangok súlyát lS le
méri, mielőtt kiejtené száján. 

Csak jöjjön! 
Átgurultak a patak hídján és beértek a városba. A szűk utcákon a 

vasárnap unalma ült. A főutcán más vidékről behívott. katonák sétáltak, 
ógyelegve mint tanácstalan idegenek, a kocsma előtt megálltak és a han
goló cigá~yt hallgatták. Az ablakok mélyén árnyak jelentek meg, a kerí
tések mögött lusta kutyák morogtak és a bencések tornyában az óra kettőt 
ütött. 

- Félnyolc - mondta Csukás és a féket lenyomta. - Rekord! 
állította büszkén és kinyitotta az autó ajtaját. 

Anna a kerti kapuhoz lépett. Zárva találta. Csengetett és várt. Csukás 
a patikabejáróboz ment. A figyelőben papírszelet állt. »Tessék zörögni 1 
A csöngő rossz« - böngészte. Megkopogtatta az ablakot. Az üveg mögött 
Sulyok jelent meg, mikor Annát. meglátta, arcára csodálkozással vegyes 
öröm ült ki. 

- Azonnal nyitok ! - kiabálta. - A villany reggel 6ta nem műkö-
dik. Csak holnapra vártalak - wegölelte és megcsókolta. 

Csukás behozta a kocsiból Anna holmiját. 
- Hagyja csak itt, Pali. Magának még {tt kell öltöznie. 
- Al<kor nálunk találkozunk - köszönt el a gyógyszerésztől Csukás. 
Sulyok utánaszólt : . 
- Mikor megigértem, még nem tudtam, hogy Anna ma rnegJön. 

Elintézitek ti nélkülem. 
- Szó sincs róla ! - szólt közbe Anna. - Csak menj el te is. Ha 

megigérted, csak menj el. Nem akarom, hogy az alispán azt higyje rólad : 
papucs vagy - mondta és nevetett. . 

- Ez már döntő érv - állapította meg Csukás. - Ez ellen nmcs 
föllebbezés ! Tehát számítunk rád, Sándor bátyám. 

- Buta ügy - mondta Sulyok, miután Csukás elment. - Hallottad 
a részleteket! 

16* 
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-- Csak űgy, futólag. 
- A polgármester a rendelkezések értelmében zároltatta a c11krot 

de valaki kinyomozta, hogy a zárolás után, a »Hangya<i tizennégy kilói 
félretett, az Ő ,számára. Dacára, hogy a )>Hangya« vezetője esküszik rá, 
hogy meg a zarolás előtt megkapta a rendelést és csupán küldönc hiján 
nem szállította le korábban, a jobboldaliak panamáról beszélnek, tele
kürtölték a várost és kígyót-békát kiabálnak szegény Marcira. Beadványt 
szerl~e~ztett~k az alispánhoz; az alispán ma a nénje látogatására ide
k?c~IZlk. Hiszen tndod, Csukás anyja, nővére az alispánnak. Az alispán 
kivansága volt, hogy néhányan, kik számot teszünk ebben a városban, 
ma este legyünk Csukáséknál. Az alispán Marci mellett áll, de fél a jobb
oldaliaktól és velünk akarja a lelkiismeretét megnyugtatni. 

- Megbolondult ez a világ teljesen - mondta Anna. A magával 
hoz.ott csomagra mutatott. - A Petó-féle gyógyszerek! Elintéztem ezt i• 
- Jelentőségteljesen Sulyokra nézett, mint aki elbeszélésében már a csat
tanóhoz érkezett és hallgatója arcán a hatást lesi. - És elintéztem a Bandi 
ügyét is! Nehéz eset volt, de sikerült. Nem Bolzai, hanem ... 

Sulyok félbeszakította : 
- Várj, gyertyát gyujtok, már alig látni itt. A fene egye meg a vil

lanyát 1 
-. Ne káromkodj és ne szakíts félbe. Képzeld, mindenáron be akar~ 

:vo~ulm. Azzal érvelt, hogy az apja is harmincegy hónapig volt annak-
1d_e1én a fronton és a többiek, már akiket behívtak, ugyancsak bevonultak. 
»En sem akarok kivétel lenni ! « - fogadkozta. De mi Bolzaiékkal tűi
jártunk az eszén : a laktanyája, fönt Pesten, ugyan behívta de Debrecen 
leszereli . .. Holnap megérkezik a barátod - Ujságolta, mÍnt aki tudja 
örömhírt hozott. - Na, mit szólsz hozzám~ r 

- Most meg a gyufát nem lelem, pedig idekészítettem. 
- Úgy tesz, mintha nem érdekelné - állapította meg magában 

Anna. - Színházat játszik: a multkori kitöréséb restelli. Mennyire tele 
vannak a férfiak álsze1nére1nmel ! 

- Na végre! - meggyujtotta. -a gyertyát. Fénye szétfolyt arcán 
vonásait nyugtah1,nság fátyolozta és a tekintete zavartan futkosott AnnáróÍ 
csomagra, cso1nagról gyertyára. - l\1ár iaazán alirr láttam az előbb. 

»Már alig láttam az előbb ... « -
0 

hallottc:' Anna és Barthánéra 
gondolt. Vajjon otthon van-e már1 ... A ma estét akkor már a fiával 
tölti. 
, . ~ K~pz~ld ::- ;nondta. ~ Szeg~ny Bartháné megv~~ult. A vasárnapi 
le~1tamadasnal tor~ent =, a le~;iyomas elvett~ mmd a ket szeme világát. 
Peter, ez egyszer, urrmodon prt el vele: mmden szabad idejét ott tölti 
az asszony ágya mellett és ha a kórház kiengedi, hazaviszi. Újból egy
fodél alá költöznek. 

- Megvakult! 
-Meg. 
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- Szegény Petya ... - sóhajtotta és a fejét leejtette mintha a lény 
elöl bujna. - Neki kijutott. ' 

- Ne sajnáld, most találta meg önmagát. Elnéztem odabent a klini
kán; úgy dédelgeti a feleségét, mintha tegnap tartották volna az eljegy
zésüket. Egyenesen boldogok. 

- Csakhogy te megvagy ·- mondta és hangjába.n Anna szokatlan 
lágyságot hallott. - Rettenetesen drukkoltam érted. Tudod, a bombázás 
miatt. 

- Szerdán alaposan belekerültünk. Bartháék pincéjében voltam. 
Igy mozgott a ház - mutatta. A gyertya imbolygó lángjába nézett. Vissza
en_iléke.zett az 6vóh_?1yre. »Eloltani! J:- nyilt láng elfogyasztja a levegőt. 
K1 tudja, meddig ulunk itt 1 ... « Andras kapaszkodó ölelését érezte a melle 
táján. Mosolygott. - Már el is felejtettem. 

- Hallom, a szerdai szörnyü volt. Bolzaiék nevelőnője n1esélte. 
-- Megérkezett 1 
- Meg ... - lehajolt Anna bóröndjéért. - Gyerünk be a szobába 

- előrement. A gyertyát vitte, mintha kincset készülne ásni. _ Meg-
érkezett - folytatta űtközben. - A ládákat lerakták és már fordultak is 
vissza. A nevelőnő csak Keszthelyig megy a teherkocsival. Jövet képzeld 
nem találta Bolzainé keszthelyi címét. Itt jött rá, hogy egy' könyvb~ 
dugta még tegnap, Pesten. Ilyen félkegyelmüt ! ... Igy aztán vissza
ment velük megmondani, hogy Jenő csak holnap küldheti a családért 
a személykocsit. 

- Milyen okos voltam, hogy eljöttem Csukással. 
- Én is nyugodtabb vagyok - leült Anna mellé, arcát a homály 

eltakarta, csak a szemefehérje világított mint két kicsi félhold. Hangjábói: 
Anna új)iól az eli\bbi melegséget érezte, de ez ~ melegség szomorű volt 
most, m1?t az ószi napsütés:.~nna a hátán érezte Sulyok tenyerét, simo
gatása. b1~ony~~lan volt, UJJal megrándultak ruhája könnyű anyagán 
a~tán ismet kisrmultak és egy helyben maradtak, mint öt megszeppent,. 
riadt gyerek. 

Anna férje hangjának melegét mérte és a már régen leszokott simo
gatásra felfigyelt. 

--:·Mi lehet mő~ött~! - latolgatta. - Úgy .tesz, mint a gyerek, ki 
valamit elkovetett es bar szeretné, de nem meri még megvallani Majd 
kiböki - gondolta. - Sándorban nem áll a szó. · 

- A ládákat a kertészház konyhájába rakattam - számolt be a 
dologról Sulyok. - Úgyis ott fognak lakni. 

- És Bandi 1 ... - kérdezte kissé élesen mintha Sándor András 
jogait. kí".án~á intézkedésével megcsorbítani, de' a következő pillanatban 
már ~1sztan latta fér] e tervét: Bandit ő is föl akarja költöztetni a vendég
~zobaba; Terveik egY1;1ásra találtak, sőt Sándor, a kivitelben, megelőzte 
?t. A .h'.'zra 9ondolt, kmt a gyümölcsösben, mely így fölszabadult Bolzaiék 
mvázi61a alol. 
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-· Ho~y, ez nekem. Pest~n nem jutott ~szembe ! - gondolta. _ 
Ügyesen csma~tad. Bandit m";l~ "; vendégszobaba dugjuk. .. - a vékony 
falra go~dolt es mellette a sapt agyára. Ha csak megmoccan, má.r azt is 
meghallia ! Úgy telnek majd az éjszakák, mintha ő és András ... mintha 
egés~e~, _de i_gaz_án egészen egymás. mellet~ lennének, ... egyetlen ágyban. 
Forro orom ontotte el, most nem buta teliesen magaban tartani. Merített 
egy kanálnyit Sándor számára. - Holnap idehívom Luxot, a szerelőt és a 
vendégszo.h,ába szereltetem át a jelz6csengőt. Igy, ha ezután éjjel valaki 
recepttel JO;", nem kell i:eked föl_kelned - megveregette Sulyok térdét. _ 
Ügyesen csmáltad 1 Maid Bandi kel föl, ha csöngetnek. 

- Majd Bandi ... - ismételte fáradtan Sulyok és még mélyebbre 
hűz6dott vissza a homályba. 

A szobára csönd ült, a gyertya érzékeny lángja lobbant az észre
vehetetlen léghuzamban, fénye lecsűszott a falról és a sarokba kémlelt 
mintha pókhálót keresne. A csönd mélyén, a gyertyafény mögött, a bolt'. 
ívek árny~alatt valami ült, n;élyen bent az árnyékitatta sarokban, vagy 
Sándor lelkében! A~a valammek a jelenlétét érezte, hogy minek, maga 
s~rn tudta,_~~ valam.1 volt: ?tt leb?gett ~ sz.o?ában, ott lapult Sándor 
snnogató UJJaiban, mmt egy V1Bszafoitott soha] es Anna ebben a pillanat
ban, n~m is az ~rtelm~vel, ?• a szívével érzé~elte ezt a 9J•rtyafény mögé 
menekult valamit : szivverese meggyorsult, aika megszaradt és a hangja 
egy árnyalattal mélyült, szinte félbangokat fogott a rövid mondat bizony
talanul guruló kocsija elé : 

- Te nem tartod helyesnek! 
Sulyok előjött a homályból, belépett a fénybe, mint egy váratlan 

hírnök. Arca küldetésének jelentőségéről beszélt, válla meghajlott mint 
aki terhet visz, de már nem birja tovább. ' 

- Bandi már nem ... - mondta egyre gyöngülő hangon és világos
kék, ?.zemén pára csillogot:. - B_~ndi már nem tárgyal többé receptesekkel, 
se e]Jel, se napJ?al ... Nezd, hiaba hallgatom el ma, holnap űgyis meg
tudod ... Bandi még csütörtökön ... 

- Mi van 1 - kérdezte és felállt. 
9sak legyintett, ajkát beszívta, hangja elak.~dt, ,mint a patak, ha útja 

elé gatat emelnek. Zsebbenyult. Levelet vett elo. Szotlanul átnyujtotta, a 
gyertyát közelebb tolta, mint műtét előtt az asszisztens, a műtétigényelte 
műszert. Keze megremegett, aztán elfordult és visszahűzódott a puha' 
homályba. 

Anna fölnyitotta az írást; a honvédelmi minisztérium papírjára 
gépelték. 

- Jenő írta ... - állapította meg magában, mintegy reflexszerűen 
és kapkodva. A rossz hírre tapintó jó ösztönnel, csak a lényeget tartalmazó 
mondatokat tépte ki a sorok közül : » ••• a segédetekről, a szegény B.utha
·gyerekröl - most hallottam csak, hogy milyen fiatal volt 1 - sajnos, a 
legrosszabbat kell közölnöm: csütörtö.kön este, a Ferencvárosi pályaudvar 
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után másfél kilométerrel, a nyílt pályán, légitámadás áldozata lett ... « 
>. •• egy csellengő gép szórta meg a vonatot néhány kisméretű bombával...« 
r . .. a halálos áldozatok száma, mondhatni semmi: csupán hárman hal
tak meg; sajnos, az egyik ő volt ... «» ... Annával láttuk a robbanásokat 
a kertemből ... « » .•• Debrecen jelentette nekem telefonou a tragikus 
esetet, miután tudták, hogy le óhajtom szereltetni ... « » ... szemtanuk 
szerint nem szenvecÍett : egy repesz a koponya hátsó ívét szakította le. 
Azonnal meghalt .. .<< » .•. az atyját magam értesítettem, a temetésig a 
kocsimat is rendelkezésére bocsátottam, éppeu e'ért, Feleséged és családom 
csak hétfőn az esti órákban érkeznek ... « >>. •• képzeld, írt végrendeletet is: 
egy képet hagyott Rád, Sándorom. Annára hasonlít ... « » ... a képet itt 
küldöm, a kisasszony majd átadja ... « 

Már nem olvasta, de azért a kezében tartotta a levelet, mintegy belé
kapaszkodott, mintha gerendája lenne. Szeme kimeredt és egy pontra 
révedt, az aláírás öblös »B« betűjére, szinte belémenekült a tekintetével, 
mint egy táruló, erős karba. Gerince megmeredt, »a merevgörcs lehet 
ilyen« - gondolta és a nyakszirtjénél remegést érzett, térdébe 6lom ömlött 
és az agyába vezető ütér vad kalapálását a fülében hallotta. 

- Csak nem összeesni! - mondta magában, mintegy vigyázzt vezé
nyelve az ernyedt idegeknek. - És nem hányni !... - gyomra felszorult, 
közvetlenül a gégefő alatt érezte, mintha nagy magasságból zuhant volna le. 

A levelet letette az asztalra, mély csend volt, a papír zizegett, mint 
·Ősszel a száraz levél az ablak alatt. Óvatosan leült. Arca a gyert,ya sárga 
fényébe került, tudta, hogy ez a gyönge láng éppen elég erős ahhoz, hogy
ha kiesik magáraerőltetett szerepéből - elárulja. Csupán egy pillanatig 
maradt ülve, mint a hajótörött, ki gerendára akadt a fekete hullámok 
sodrában, de t:idta, el kell engedje, mert huzamosabb ideig nem nynjt 
menedéket. 

- Figyelnek ... - gondolta és magán érezte Sándor tekintetét. -
Ki a fényből 1 

Fölállt. Most könnyűnek érezte magát, mintha testének nem is lenne 
sűlya, lába szinte kalimpált alatta, mint szélben a dr6trafont csontváz láb
szárcsontja. Az út, az asztaltól a diványig, űgy tűnt fel el6tte, mintha száz 
kilométerre nyult volna az utóbbi öt percben. Végre elérte. Leült. 

- Mit szólsz hozzá! - hallotta Sándor hangjá!, mint a víz-zűgást, 
valahonnan a részvét és a fájdalom partjáról. - En tudtam, éreztem, 
nem jön soha többé vissza ... »Útrakelek« - mondta utóljára, kedden, a 
patikában. »Csukás felvonta a vitorlákat ... « Valahogy éreztem ... és 
most itt van ... - elhallgatott. Kezét kisfiúsan ajkához emelte, körmét 
rágcsálta és a szemhéja alól könny szorult ki. 

- Neki jobb ... - ismételte Anna a százszor hallott közhelyet; 
mert tudta, Sándor vár tőle valamit. - De a szülei ... - mondta éJ űgy 
hűzta maga elé a két egymáshoz tartozó mondatot, mint a meztelenül 
fürdőző a tóba hajló fűz lombjait. Hangja mélyről szólt és élettelenül korr-
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gott, mintha egy halott hangja szánakoznék az élókön. - Lebegek ... 
- gondolta és megkapo.szkodott felhúzott térdében. - Az egész szoba 
lebeg. 

- Szörnyű ... - súgta és egy másodperc töredékéig maga el5tt látta 
András arcát. Kiesett szerepéből, előredőlt, a látomás felé hajolt. - Kicsi 
fiam ... - lehelte. A következő percbe.n a halvány kép elmosódott, mint 
a tó tükrébe hullt arc körvonalai, ha vízfodor szánt át rajta. »Csak egyedül 
len~i ! ... « - gondolta és férje jelenléte most fájt, mintha Sándor, úgy, 
annnt van, egy nagy seb lenne, amely kívül áll ugyan tőle, de az ő testében 
sajog. 

- Meg kellett mondanom„. -- állította Sulyok, mintegy önmagának, 
mintha igazolnia kellene tettét. 

- Meg kellett mondanod, hisz ez természetes. 
Sulyok fölállt. Gyanusan szipogott és gyors mozdulattal megtörölte 

szemét. 
- Azonnal félkilenc, indulnom kellene - hangja tanácstalan volt, 

szinte biztatást váró. 
- El kell menned. 
-- Igaz ... - sóhajtotta. - Az élet megy tovább - mondta meg-

győződés nélkül, mintha egy gyászbeszéd unalmasságig ismert végsorát 
idézné, de mély átérzéssel. - Igyekszem vissza. 

- Lefekszem. Fáradt vagyok. Az út megviselt. 
Anna ülve maradt. A lebegés érzése megszűnt, szívdobogása halkult, 

de a teste most meg nehézzé vált, mintha velő helyett ólom került volna 
csontjaiba. A zajokat figyelte ; szinte menekülve önmaga elöl, a zörejeket 
okozó, körülötte folyó életet tapintva : »most ment át a patikán ... így, 
ebben a nagy csendben, mennyire felfokozva hallatszanak a léptek ... 
fölnyitotta az ajtót, kulcsra zárta ... Most egyedül vagyok .. .<< 

»Egyedül •. .<< A szó fölbuggyant öntudatából, mint a buborék, egy 
ideig ott lebegett a lelkén. Könnyek vigaszát remélte benne. »Egyedül .. " 
- ismételte hangosan és a szívének szegezte a szót, mint egy éles pengét, 
de a buborék szétpattant száraz ajkán és nem maradt utána semmi, csak 
a nagy csönd és a fáradtság a szíve alatt. 

- Miért nem sírok1 - kérdezte önmagát és egy nagy zokogás oldó 
fájdalmára vágyott. - Hiszen egyedül vagyok! ... - de a szeme szá-
razan meredt a gyertyalángra. - Hiszen meghalt ! ... - mintha egy sebbe 
vájt volna goromba körömmel, de a seb csak fájt, nem vérzett. 

Izmai elernyedtek, mozdulatlanná vált, szinte belémosódott a csöndbe 
és a homályba. A gyertyaláng imbolyogva pislogott, néptelen templomok 
hangulatát lopva a boltívek alá. A tágas szoba olyan volt, mint egy gótikus 
kápolna : a hívók elhagyták, a pap elment és a magányos gyertya a hit 
lényegét idézte a csöndben : az áhítatot. Az ablak alatt léptek kopogtak, 
aztán újból elmerültek odakint az este tavába hullva, mint a céltalanul 
vízbeszórt loccsanó kavicsok. A bencések órája vert. Az ütéseket hétig 
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számolta aztán fölhagyott a számolással, mint aki legyint és m?gszakítja 
kapcsolatát a külvilággal. Később úgy érezte, lenne még egy útja, életbe
vágó és elkerülhetetlen, de a kijárókat lakatolt ajtók őrzik és az .ablako,n 
való közlekedést merev szabályok tiltják. A tévhit idegeire ült, 1Zma1bol 
váratlan ingert váltott ki, mintha a szabad mozgás lehetőségéről kívánná 
meggyőzni magát. Fölállt és kusza léptekkel, előreesö vállal, mintha a 
boltívek árnyékán~k - csak előtte ismert.-:- súlyát cipeln~, m,egindul! 
előre. Az asztalról, ösztönös mozdulattal, folvette a gyertyat, lepte1 ~le 
tartotta, mintegy maga elé küldte, h~gy sá_;ga fényével tap;igass": ~1 a 
homályt. Belékapaszkodott, mmt a tevelygo a biztos vezetobe, rab1zta 
magát és a libegő láng vezette :, a fol7osór~ ért. A l?ghuz":':11 elkapt~ a 
], t mint a sűrűvérő legény tanc utan alany derekat, beleolelt. A_lang 
ango ' ' l"l ' · d 1 ' 1 k t 't' szemérmesen elpirult, kitért a támadas e o es r1a t cezeve a er 1 aJ o 
szögén hintázó kulcsba kapott. 

Anna levette a kulcsot, kilépett az udvarra. A szélcsendben a gyertya 
t ább égett arcát bevilágította, mint holt kedvesek képmását halottak 
n~;ján a kegyelet méc.se. A keríté~ e0lőtt, az utdn, léptek kopog.tak, a kapu 
előtt megálltak egy pillanatra, kesob}° valaki mond~tt valami!, de a han
gokat a távolság fölitta. Anna m~nt, at a k~rten, k~zeben go~csosen s;oron
gatta a gyertyát, mint megszallott forraslrntatok . a varazsvesszot. ~z 
árn éka kísérte és az út két partján nyíló szekfűk illata, mmt koszoruk 
n~~z szaga a döcögő halottaskocsit. . , . 

A kertészház ajtaját fölnyitotta. A konyhában a Bolzai-csalad ide
mentett ládái álltak, utat csinált magának köztük és belépett a szobába. 

A gyertyát az asztalra tette. Az asztal fölött .tükör, lógott a fal?n, 
belénézett. Két tág pupillájú, sötét szem tekmtett v1~sza ra, a gyertyafeny 
csillogott rajtuk, mint gyufaláng az itall~l. teli poharon. ll;lagas homloka 
fehér volt mint havazás után a városvegi domb, haia roten csillogott, 
mint bald~kló erdők őszi bánata. Hajába túrt. Néhány szál arcába.esett, 
mint hulló levelek a fákról. . 

_ Mért pont a vörös hajjal l~oronázz~ a kö~,hit, mint a szé!S)'en t~vrn
koszorújával, a testi bűnt~ - kerd~ez~e es haJ~nak, sz:innyado ~arazsra 
emlékeztető színét figyelte. - A szokeben napfeny eg es a napfeny for
ralja a vért . . . a barna fürtök esték hangulatára emlékeztetnek é~ ": test 
szomja este éled ... miért nem a fekete hajat, - az éJszaka sz1net -
választják a festők és a költők, ha titkolt szerelmet. ~nekelnek meg, v~gy 
vágyban égő meztelen asszonyokat festenek 1 ... Miert pont a mienket. „. 
_kérdezte ~ homályos tükröt. - A mi bajunkban a lemondás szí~e szo
morkodik, a mi hajunk színe a halálról beszél : a lom~ok halál~rol. H•.t 
akkor miért 1 ... - vitatkozott meddőn a tükörrel, mmtha a tukorképe 

vádolná. · Elf, · t 't 
Most gyűlölte hajszínét és nem kívánta látn'.. '.'"J,ta a gyer ,ya, · 

A sötétség megrohanta, mint egy kiszámíthatatlan tamado es az egyedullet 
érzetének hurokját lelkére vetette. 
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Úgy érezte, fuldoklik. »Sehol senki! ... « állapította meg és a meg
állapítás átborzougott a szívéu. »Senkivel sem beszélhetek ... « Eddig sem 
tárta fel önmagát senki előtt, még vágyat sem érzett rá - legalább is 
·tudatosan - de most, ebben a pillanatban pontosan tudta, hogy soha, de 
soha, senkinek sem mondhatja el, kit veszített Andrásban. Az ürt, mely 
utána lelkében és életében maradt, titok fedi, mint a régi idők tiltott pár
harcaiban kapott sebet : még, ba el is vérzik belé, hallgatnia kell! Ilyen
kor, az önmagára maradt, remegő szívén ott érzi az egyedüllét szörnyének 
szőrös kezét és a riadt lélek Teremtőjéhez menekül. 

- Bandi! ... - sóhajtotta a sötétbe, mintha egy furcsa és önmaga
költötte imát kezdene. - Bandi ... - mondta, mintha közvetítőül kérné 
Istenhez. 

Kinyujtott karral elóretámolygott, keze elérte az ágyat. Az ágy előtt, 
mintha pontosan ide igyekeznék, megállt. A sötétség súlya ráfeküdt, 
gerince nem birta el. Leomlott az ágyra. Ujjai a takaró alá túrtak, mintha 
keresnének valamit. András elhagyott kispárnáját fogta meg. Lassan elő
húzta és ráfektette fejét. András hajvizének lavendula szaga, arcának forró 
érintésére, mint egy dermedt szárnyú madár a melengető tenyérben, 
életrekelt. Az ismerős illat körülölelte. A párnába fúrta fejét, mintha 
Andrást keresné mögötte. 

- Kisfiam ... - hívta. 
A csönd nem válaszolt, a párna néma maradt és mozdulatlan és o. 

sötétség fekete lobogója méltóságteljesen lengett a feje fölött. 
- Hiszen meghalt ... - mondta, mintha most eszmélne a valóságra. 

- Meghalt ... - ismételte hangosan, de a szó ebben a pillanatban már 
újból csak szó maradt, hét mély betű : csak kongott a szűldalak között, 
mint egy furcsa kopogás, de az értelme, a mögöttük rejl& fogalom el&tt, 
nem nyitott ajtót. »Meghalt ... « - hallotta saját remegő és letompítot~ 
hangját és a szó úgy hatott rá, mint egy ütés, beleszédült és fájt és nem 
tudta honnan és kitől érte az ökölcsapás. Majd később, holnap, vagy egy 
hét mulva megérti, ma csak fáj, kimondhatatlanul. 

Néha, mintha hosszú perceken át egyetlen gondolata sem lenne, 
csak hevert az ágyon és ölelte a párnát. Öntudata, szinte inga módjára 
lengett az álom és a valóság csúcsai közt s a mély völgyben - e pillana
tokban - az értelme mozdulatlanul aludt. Ha a tűrhetetlen testi-fájdalom 
elviselésére az ájulás a narkotikum, úgy a szenvedő lélek, a valóságérzet · 
kikapcsolásával segít önmagán. 

- Meghalt ... - súgta, mintha gyötörni óhajtaná magát a szóval. 
Az emlékezés most válaszolt : » ... a rendőr rátapintott : Isten csak 

a jókat veszi el ... « hallotta András hangját valahol a lelkében, egy várat.
lanul megindult lemezen. 

Fölfigyelt a hangra, mögéje nézett. Az értelme most szabályosan 
működött: »csak a jókat! ... « A csönd most a rendőr szavait idézte: 
~Fenyő is meghalt, a feleségével együtt. Rendesebb embert pingálni sem 
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lehetett volna náluk . . . Odakint, ahol lakom, a telepen is asszonyok, 
gyerekek és néhány rendes munkásember pusztul el. A legtöbbje ráadásul 
méa templomos is. A vagányok meg virulnak! Nem éri föl az ember 
éss~0el ... « A bombázás után hallott szavak most értelmet kaptak: »csak 
a jókat!« magyarázta kétségbeesetten a lelkének. »Csak a jókat •... « 
Szembenézett a leszűrt következtetéssel, mintegy beléje menekült : 

- Sándorká is meghalt, Sándorka pedig angyal volt még idelent 
a földön is ... - gondolta. - Az élet, ezek szerint büntetés : egy alig 
ismert eredendő bún fejében rója ki a teremtés . .. oka évezredek messze
ségébe nyúlik vissza. Az emberi elme már nem is emlékezik rá . . . Az 
Isten, kit igazán szeret, azzal szemben újrafelvételt rendel el és kegyelem
ből elengedi a büntetés kétharmadát. 

»Az Isten csak a jóknak kegyelmez ... « hallotta András hangját 
a csönd mögül. »A rosszak előbb megbűnhődnek ... « Ott erősgette a ház 
előtt, mint aki a titok mögé látott, bombázás után és akkor még nem 
•ejtette, hogy ó is jó és, hogy akkor már ő is kiválasztatott. 

- De mégis miért, miért éppen ól - lehelte az átforrósodott pár
nába. 

»Mert ó j6 volt!« felelte a lelkiismerete »és Isten megszánta«. A hang 
a lelke mélyén most keményen szólt rá, szinte leddőn : »Örülnöd kell, 
mert szeretted ! . . . Hiszen Sándorka is .... Ők jók voltak é.s az igazi 
jóság a földi gonoszság göröngyein elbukik. A jók csak bukdácsolnak 
az ördögsugallta és ernberfaragta tilalomfák és ferde szabályok között. 
Ők jók volbak, az Isten kinyúlt értük. Ha igazán szeretted őket, neked 
örülnöd kell. Ne légy önző l Az igazi szeretet önzetlen és tárgyában él... 
Az igs,zi szeretet örök hullámzás Isten felé. Egy-két eltévedt sugara, a 
szerelem. A szerelmet önzés fűti, mert tárgyában önmagad imádod és 
ölében a magad boldogságát keresed. Az igazi szeretet - két. szívnek -
közvetlen kapcsolata Istennel: láthatatlan sugárzás, nincs gátja, az önzés 
nem állja útját. Hömpölyög, mint a kiöntés a szomj~s föl~ön .és tükré-
ben Isten saját arcát nézi ... Az igazi szeretet ! . . . Es te igazi vagy és 
egyetlen: hiszen ő mondta ... « 

- Miért nem én is 1 . . . Ott a pincében, vele együtt ... - faggatta 
a !avendulaszagú csöndet és mellén András lehelletének forr6ságát érezte. 
-- Én nem akartam tőle semmit, én nem kívánkoztam a gyönyörre, én 
-0sak a kezét akartam fogni, gyönge és becsületes kezét . . . Hát akkor 
én miért maradtam itt1 ... 

»Terád a végzet a vezeklés búráját húzta, az óvott meg ... « állította 
a hang. »Téged még nem szólítottak ... « • . . , 

- Nekem még vezekelnem kell ... - soha3totta, mmtha egy vadat 
ismételne, melynek értelmét nem fogta fel. - Vezekelnem kell és egyedül, 
mert én erős vagyok. 

Annyiszor hallotta: »erős vagy! ... « Mintegy odaszegezték az el
ismeréssel a helytállás keresztjéhez és magárahagyták. Valóban erős lenne 

-------·--"-"'--·-~--------
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és az erősnek a sorsa : a magány 1 . . . De borzasztó erősnek lenni ... 
- ennél a gondolatnál a szája megrándult, szíve remegett és a szeme meg· 
telt köm;iyel. 

-; .~n. erős vagyok ! ... - bújt önmaga mögé, de a fájdalom félre
tolta utiabol, lelke most sehol sem talált menedéket, meztelenül didergett 
a fekete csöndben és hangos zokogás rázta meg. 

A könnyek leszűrték fájdalmát, súlya ugyan ott maradt szívében 
de már könnyebben vitte. A kispárnát, mint egy emléket, mellére szorí'. 
totta, a gyertyát megkereste, és mint aki áldozás után a templomból baza
mdul, bezárta magamögött az ajtót. 

.Az este mozdulatlanul ült az elnémult város fölött, az újhold sarlója 
a csillagok közt kaszált, a virágok bezárt szirmaik mögé rejtve kicsi lel
küket, pontos méhekről álmodtak, kik holnap messzi rétekről idegen virá
~ok édes porát hozzák majd szárnyukon és teleszórják vele teremni vágyó 
illatos ölüket. 

A folyo~ón,. a ,ratikába vezető üvegajtó el6t.t, egy pillanatra megállt. 
„ - A „ roma1-h~rmasban. . . -:- g?ndolta, mintegy örömmel és meg-

konnyebbulten, mmt a fogoly, ki elott váratlanul egy nyílás kínálkozik 
fel a menekülés felé. Később megcsóválta fejét. - Nekem nem lehet ... 
Engem véd a vezeklés búrája- mondta magában és továbbment. Nehezen 
járt és fáradtan lépdelt, mintha súlyos kereszt nyomná vállát. 

Szobájába ment, a gyertyát meggyujtotta és mint a beteg, ki már 
csak a párnák hűvösségére vágyik, szétdobta az ágyat. 

, Hálóingért nyúlt be a fehérneműs szekrénybe. Keze az ajándék 
levelpapiros-dobozba akadt. Elóvette. Fölnyitotta. A dobozban ott 
heve;t a két szekfű. f1rcához emelte; orra a fonnyadó virág bágyadt 
ozagaval telt meg. Az illat mögött András ölelését érezte. Szíve elszorult 
a virágokat visszaejtette a kis dobozkoporsóba. A szekfű mellett ott 
lapult az _egyetlen írás, mit Andrástól kapott. Szétnyitotta a kis papírsze
letet. »Mióta az eszemet tudom, Te voltál az egyetlen igaz álom és meg
maradsz m1ndörökön, örökké. Amen ! <1 

- Örökké ... - lehelte és a szempilláján könnyek csillogtak. 
A papírszeletet a gyertya fölé tartotta, a láng hamar végzett vele. 

Úgy né.zett az erőtlen lobogásba, mintha áldozatot mutatna be. Az igény
telen lns levél maradékát a táguló meleg levegő hátára kapta és föl
repítette. 

, -, Örökké ! · ... - ismételte, de most már állítón és a szálló pernye 
ntan nezett. - Mmdörökkön örökké ... - súgta, mintha a szálló pernyé
vel üzenni kívánna föl a magosba. 

A doboz fedelét visszatette, a lila betűk egy pillanatig a szeme előtt 
táncoltak. 

- Szép Emlék . . . - olvasta könnyein keresztül, aztán bebújt 
az ágyba és a magávalhozozott kispárnát az arcára húzta, mint a szem
fedőt. 

i 
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Újból könnyűv~ vált, lebegett az ággyal együtt, mintha légneművé 
vált volna. Az érzes kényelmetlen volt, majdnem a rosszullét határára 
sodorta, de ne1n mozdult n1eg. »Milyen jó lenne eloszlani ... « álmodta. 
ébren. Agyára szelíd nyomás ült) lenge köd, a gondolatok körvonalaikat 
vesztve húztak el mögötte. »Eloszlani ... « lehelte inagaelé, mint aki 
hitének alázatáball áldozati tűzre vágyik. 

A percek múltak, az időből kicsúszott, mint akit egy csoda az élet 
szabályai fölé emelt. A fájdalom hideg tenyerén tartotta szívét, néha belé
csípett, de ilyenkor a hang lágyan bekötözte sebét : »Ő jó volt ... és Sán
dorka is ... <i 

Ajtónyílásra észlelt fel. Sándor érkezett. Egy tűnő másodpercig 
arcába révedt : Sándor köd mögött lépdelt és hegyeken túlról beszélt. 
Hangját hallotta, de a szavak értelme áthúzott az öntudatán, nem kapasz
kodott beléjük. 

- Köd . . milyen sű:rű a köd . . . - gondolta és visszamenekült 
a levendulaszagú bánatba. 

- Elfelejtetted a sötétítőt. Most eresztettem le - mondta Sulyok. 
- Már az utcáról láttam a fényt. Csak emiatt zavartalak - a gyertya 
után nyúlt. Útközben megállt. Anna arcába nézett. Anna hosszú szem
pilláin könny remegett. 

- Szegénykém - mondta Sándor és a gyertya után hajló mozdulai 
simogatásba olvadt. 

- Köd ... sűrű köd ... - mondta Anna, szinte panasszal teli, de 
a mondat ajkán belül maradt. 

- Én sokat vesz.tettem vele ... - vallotta váratlanul a gyógyszerész. 
-- Úgy szerettem, mmt a fiamat ... ·-leült az ágy szélére. Fejét tenye-
rébe hajtotta és úgy. mondta, mint a vallomást. - Mindig fiúgyereket 
kívánta1n vo]na . . . Ilyent, mint Bandi. 

»Bandi ... « hallotta Anna valahol a köd mögött. 
- Kicsi fiam ... - lehelte és szernesarkából, mint egy felfakadt 

sebből, újból ömleni kezdtek a könnyek. 
- Ne sírj ! ... - kérlelte. - Nem segít ... Tudom, ti szabadulni 

akartatok tőle ... tudom, nem így, tudom ... és most bánt a lelkiismeret 
- hangja csupa jóság volt most ; mélyről jött és magávalhozta magára
maradt szívének felfakadt jóindulatát. - Te, most Pesten, mindent meg
tettél az érdekében, tudom ... Te jó vagy! - megsimogatta arcát. 

A könnyei egyre folytak és szempilláinak sötét, nedves rácsa mögött 
a szeme remegett. 

- Ne sírj ... Vörös lesz a szemed és megdagad . . . A te szép két 
szemed„ . 

Az elfojtott érzések - a síró és most elesett asszonnyal szemben -
szánalomba olvadtak szívében és öntudat alatt tudomásulvette, hogy a 
fájdalom e percekben kiszolgáltatja neki és egyedül neki ezt a máskor 
oly erős és különben hideg tornyok között élő asszonyt. A már ömnaga 
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előtt is lehazudott, büszkeségbe gob6zott, százszor visszautasított vágy,. 
apás mozdulatokba olvadt : saját zsebkendőjével törölte meg szemét, 
eligazította arcába hullt fürtjeit és lopva megcsókolta kezét. Mintha egy 
keskeny hídon találkozott volna most össze váratlanul Annával, hol a 
kitérés lehetősége kizárt. Az elhúnyt iránt táplált vonzalmuk szűk mes· 
gyején - hol ugyan szerinte, Anna részéről akadt néhány gyom, de a 
tragédia szele már ezeket is kitépte a földből - ment most ezzel az 
asszonnyal, ki már hosszú évek óta, csak a felesége, a külső formák szerint, 
de a belső lényeget illetőleg, már régen nem az ő asszonya. Ment vele 
a keskeny pallón, tudta jól, útja rövid : egy elvétett mozdulat és A;ma 
elszáll, mint a látomás, visszahúzódik jéghegyei mögé, mint régen, mikor 
még balgán megkísérelte ölébeejteni szívét. 

- Nem fázol ! . . . - kérdezte. - Megremegtél. 
- N cm ... - felelte halkan és száraz hangon. 
Fájdalom sugárzott belőle, Sándor mélységesen szánta. Vállát 

tenyerébe fogta. Anna nem ellenkezett és vállát nem vonta el. 
- Anna, nem szabad sírni - kérlelte, mint egy kisgyereket. - Nem 

szabad ... 
Sulyok hűvös t~nyerében érezte a rég kóstolt test elfelejtett melegét. 

Ez az eleven hó, a tenyerén át, a húsába szívódott, az erek átvették mele
gét és széthordták pályájukon. Szívében régi érzések éledtek, felszabadul
tak, mint a szénsav illanó gyöngyei a pezsgőből és a szíve falára tapad
tak. A szíve megremegett és gyors dobogásba kezdett. 

- Anna. . . - mondta egy árnyalattal tompábba.n, mint máskor, 
mintha valamit takarni kívánna a hangok árul6 tükrén és keze lejjebb 
csúszott az imádott, langyos testen. - Anna ... - szólt újból, de hang
jában már figyelmeztetés bujkált, a veszély fojtott jele. Mintha kérné, 
hogy Anna vessen véget e céltalan jelenetnek, mert neki, később már 
nem lesz ereje.rá. 

De Anna nem szólt és nem mozdult. Csak feküdt; telt karja elomlott 
a párnán, a másikkal a kisvánkost ölelte görcsösen és a melle lágyan hul
lámzott a könnyű hálóing alatt. 

Sulyok feje elnehezült. Homlokát Anna mellének havára ejtette, 
mintha hűteni kívánná. A gyertya csonkig égett, nehéz könnyeket gyön
gyözött és a lángja kialudt. A sötétség puha vattába csomagolt mindent, 
mintha a szoba doboz lenne és benne az ágy és az ágyban a párnák között ez 
a régi és mégis új asszony ajándék gyanánt érkezett volna az éjszaka lágy 
vattáiba csomagolva. Keze a megajándékozottak lázában remegett és bol
.clogságának a feledés a vára alá temetett útját kereste. 

- Köd ... - gondolta Anna és mögéje nézett. 
A köd oszlani kezdett, már látott és érzett. Agyában a taszítás parancsa 

útrakelt, de még félúton sem járt az idegek pályáján, mikor az újabb parancs 
már útját állta: hagyd! ... Most az egész asszony egy nagy legyintés volt, 
egy élő és szenvedő minden·mindegy. Karjában elült az erő, mint áln10• 
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madarak a havas drótokon, idegzetén a régi undor megdermedt, mintha 
betokosodott volna és az ellenállása aludni tért. 

- Eddig csak ember voltam . . . most már asszony vagyok . . . vál· 
lalnom kell átalakulásom terhét ... - gondolta, de érezte, hogy a gondo' 
lat sántít. - Mi wan velem, Istenem? ~faggatta önmagát és kiverte a 
verejték. 

Kis csönd után a hang megszólalt lelkében: »az élet büntetés . . . van~ 
ki börtönben, egyesek íróasztalnál és néhányan - talán többen is, mint 
hinnék 1 - hálószobában töltik ki . . . Te nem szabadultál a bombák lép
csőjén, téged a vezr-klés búrája megőrzött . .. « 

Egyfajta öröm ringatta magával: az áldozathozó, az önmagát a sz.en·· 
vedésnek alázatosan felkínáló, a rozsdás szögek fájdalmába hanyatlók 
önkínzó öröme. Teste láthatatlan máglyán égett, a tegnapi öröm helyét 
forró fogók csípték, de nem tett ollene. Fejét a kispárnába fúrta. . . A 
lavendula illat, mint az elmulás sejtolme, kerüllengte. Egy pillanatig a vona·· 
tot látta és a kocsilépesőn Andrást, fejét féloldalt fordította, szeme nagyra
nyílt. Tekintetéről most leolvadt a szomorúság, lámpák villanó, majd kialvó 
fénye és még valami megfejthetetlen, földöntúli boldogság csillogott rajta. 

- Elajándékoztál! ... -kérdezte újból. -A végrendelete volt ... -
gondolta és hangtalanul belezokogott András párnájába. 

Sulyok másnap korán ébredt. Megberetválkozott, hosszan tussolt. A 
jéghideg vízzuhatagban elégedetten figyelte kemény izmai játékát. 

- A fajta és a sport ... - gondolta és az apjára emlékezett. Az apja 
erdész volt, izmos és természetkedvelő és ötvenegy éves korában nemzett• 
legkisebb gyermekét. 

Az ablakot kitárta. A kertben madarak da1oltak, a napfény meztelen 
mellére ömlött és sütött, mint a láng. Valahol egy leány hangosan dalolt. 
A dallamot utána fütyülte. Sárga vászonruháját vette fel, fehérbetétes 
barna cipővel és vírágos nyakkendőt kötött hozzá. A lány ajkáról fülébe
csorgott dal kísérte. Fütyült, mint a madár. Anna ajtaján kétszer is behall
gatózott, de Anna még aludt. Ilkát leintette és kiparancsolta a lakásbóL· 

- F:áradt . .. - súgta és a szeme nevetett. 
- Ertem - mondta a kotnyeles Ilka. - Az út! 
A patikában a polgármester volt az első látogató. 
- Sanyikám, neked is köszönöm! 
- Nincs mit ... - állította meggyőződéssel és nevetett. 
- Ez a banda kezdett ki, ezek a . . . ezek ... 
- Ne törődj velük. Az alispán és a közvélemény melletted áll - föl-

nyitotta a római-kettes ajtaját. Öntött két kupicával. Koccintott. -Isten 
éltessen! 

- Neked jó - mondta a polgármester kis irígységgel a hangjában, 
bár ennek az irígységnek nem volt más mozgatója, csak az emberi szívben 
meghúzódó önzés, mely adott pillanatokban még a mosolyt is szívesen 
leirígyli a másik ajkáról. 
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Sulyok nevetett. 
- Nem panaszkodom - vallotta őszintén. 
Később ötlete támadt. Lezárta a patikát. Kiugrott a kertbe. Zseb·· 

késével néhány szál szekfllt vágott: fehéret és vöröset vegyest. Utána a 
konyhába ment, Ilkával összeöntette a reggeli kávét, tálcára helyezte és 
bevitte Annának. Az elsötétítőt levette. 

Anna. nyitott szemmel hevert a'z ágyon, karjában kispárnát ölelt, min~ 
újdonsült anya a pólyást. Szen1e messze nézett és a szája száraz volt, mint 
akit láz emészt. 

Sulyok letette a reggelit, a virágokat ügyetlen, de kedves mozdulattal 
az ölébe szórta. Kezetcsókolt Annának kétszer is. Egy pillanatig az asz
szony arcába nézett. Anna sápadt volt, szeme alatt lila karika ült és telá 
ajka szélén fáradt mosoly. Erről a mosolyról írják a lírai költ6k, hogy 
•könnybe-olvadó« és a művészet szelétől legyintett piktorok ilyennek 
álmodják a »bágyadt szájakat«. Bárha vásznon figyeli a szemlél&, úgy hat 
mégis, mint a giccs. De Sulyok nem forgatta a lírai költőket és a hasonló 
képektől távol élt. . 

Mélyen bókolt, mint régi regósök a d.al utái;i és az ajtóból visszaszólt: 
- Ha kellek, csak füttyents és én repülök! 
Szívében nagy, áradó meleget érzett és boldog volt, mint még soha. Szo

bájában, a tegnap érkezett kép előtt, egy pillanatra megállt. 
A felvidéki-asszony közönyösen nézett vissza rá. Szája szögletén fölé

nyes mosoly ült és ajkának tüze az éles napfényben kialudt. 
- Banditól kaptam ... - mondta magában és a szívében meghatott-

ságot érzett. - Hasonlít! ... - vonta le a szemlélődésből, mint egy szám-
t~1ni eredményt. - De Anna szebb! - vélte és az éjszakára gondolt és a 
húsában nagy, boldog hullámzással szétszaladt az emlékezés melege. -
Eddig még gyerek volt - gondolta és belépett a patikába. - Most lett 
asszonnyá! Az ernber olvasott már ilyesmiről . . . Csak sápadt szegény
kém. Ilkának ig~za lehet: az út teszi ... Holnapra majd kiheveri. Hiszen 
Anna, nagyon eros asszony. 

Anna a zárt a.jtón át utinanézett. Kósza gondolat kúszott át az öntu-
datán: 

- Az emberi együttélés lényege, végered1nényben, talán nem is a sze
retet? - tapogatta. - Hanem a megértés ... A megértés . .. - emelte 
ki később mégegyszer a mondatból a szót és a nyelvehegyén úgy forgatt.. 
meg, mint egy közömbös ízű orvosságot. 

Vége, 


