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1. A Duna és a nyár 

Ott fenn az erdőkön a Duna még sebes, aztán ahogy egyre lejjebb jut — 
kényelmesedik. 

Mielőtt a tengerbe érne: szinte már megáll. Mintha tudná: saját Duna- 
létét most adja fel, mert beleömlik valami nagyobba — mindig minden va- 
lami nagyobba —, amely ő is, meg nem is ő. 

Igen, megtorpan, mint ember szakadék szélén egy villanásnyit. 
Vajon azon töpreng a Duna: ömöljön-e? 

Talán éppen e lehelettétovázás, e szikrányi meditáció tépte ágakra a 
tenger öle — vagy torka — előtt? Megoszlott önnön véleménye? Az egyik 
rész ömölni akart, a másik húzódozott? A csacska így tűnődött: mi lesz, 
ha visszafordul? 

Ám végül minden ága bizonyosságot nyerhetett: nem rajta múlik egy- 
némely dolog. 

De itt még Duna a neve! 
Itt még kitombolhatja magát! Megmutatja, milyen vadont teremt, mi- 

lyen buja tenyészetet. 
E gazdagság nem csoda. Mennyi mindent cipel magával országokon át. 

Útravalót mindenhol kap. Még szellemi táplálékot is. 
Minden dalban más a neve és az anyanyelve. A görögök Isztrosznak, a 

latinok Danubiusnak hívták... Donaunak keresztelték ott fönt, aztán 
Dunajnak, Dunának, Dunavnak, Dunăreának... 

Közép-Európa folyékony gyökere: behálózza földjeinket, s — mint 
idegszálak — testünket is. Tán idegeink is a Duna mellékfolyói erre... 

Ahogy végül ő a tengernek rohan — hányan sietnek — előbb — öle felé? 
Csak szűkebb tájainkon: Titelnél a Tisza... a Temes Pancsova alatt... 
Báziasnál a Karas és a Néra... a Cserna pedig Orsovánál. 

Minden részéhez hamarabb vagy később ér a nyár. 
Ott most a Dunához jött a nyár. 
S szinte ott rekedt. 

2. Dzsip a töltésen 

A por úgy száll itt, hogy szinte minden mozgás után más és más formát 
alakít. Füstből láthatunk őszön ilyen illanó szobrokat, midőn égetik az 
avart, s beavatkoznak a szél játékai. A nyár porszobrai most vetekszenek 
az ősz tünékeny füstszobraival. 
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Terepjáró kocsi mászik a töltésen, mint egy zöld bogár. A távolból Mi- 
ca integet neki, mert ő minden érkezőnek és távozónak integet. 

A rabok egy pillanatra megállnak: miféle terepjáró sors jön vagy éppen 
megyén? A „nem tudni” borzongásai. 

Guczuj rájuk mordul: 
— Mi lesz már? Gyerünk! 
Ez az inas, barna ember nem ád alkalmat a reményre. Talán elirigyli 

tőlük. 
Azt sejtheti, hogy ezután éppúgy megindul a találgatás, mint mikor 

Sztálin meghalt, vagy Koreában béke lett. Volt, aki esküdött a teljes for- 
dulatra, volt, aki keményebb szeleket jósolt. Megoszlottak, mint mindig a 
minden vélemények. 

Ez a dzsip csupán kicsi mozgó pontja a reménynek, de mégis... 
Mit mondtam — suttogja oda egyik gödörben a Dühösképű a „szoc- 

dem” nyomdafőnöknek, akivel ki tudja, mi okból, dölyfös dzsentri létére 
is összebarátkozott. — Mondtam, hogy ez évben készíthetjük a betyármo- 
tyót! — vidoran kacsint. 

A nyomdafőnök szkeptikus... talán, mert foghíjához a kételkedés il- 
lik, és nem az optimista nagymosoly? 

— Én jobban ismerem őket, uram. Á — legyint —, én egészen jól isme- 
rem őket. — Lehet, van ebben fontoskodó túlzás, de valahogyan mégis hi- 
teles a szó. 

Lihegve érkezik a balerin. Talicskájával ő állt legközelebb a kocsihoz. 
— Egy szépfiú! Az új tiszt! De hova tűnhetett a régi? Ez az, ami itt 

mindig titok... 
„Csak az új tiszt.” 
Nekilódulnak hát ismét. 
A mai fényes nap is remény nélkül hull a nádasok vízére. 

 

 

3. Szeverics 

Fanariás asztalán a szokott üvegbura. Alatta egy — talán friss szerzemé- 
nyű — béka. A parancsnok azonban most épp nem rá néz, hanem egy ma- 
gas, szinte támadóan kék szemű férfire. 

Szeverics százados. Halántékán ősz szálak, a negyvenen már túljutott. 
— Tehát mindent tud, Szeverics elvtárs... Bukatár most jelentette, 

hogy a csónakra rábukkant egy zátonyon… 
— Igen, láttam... — bólint a férfi, aki épp az imént állt fel. 
Zavarba ejtően egyenes tekintetével rokonszenvezőn pillant a békát 

felé. A maga közvetlen modorában dicséri meg. 
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— Ez a béka minden pénzt megér. 
— Nekem mondja? — mosolyodik el Fanariás. 
— Csak egyre kérném, parancsnok elvtárs. 
— Tessék csak — az őrnagy hangjában mintha leplezett feszültség. 
— Az őrmesterek s nyilván a rabok sem tudják, hogy vizsgálóbíró a 

mesterségem. Úgy gondolják, én vagyok az új tiszt... Hagyjuk hát 
meg őket ebben a hiszemben. Így jobban utána tudok nézni a dolgok- 
nak. 

Az őrnagy néhány pillanatig nem szól, aztán bólint. 
— Természetesen. 
— Úgy értettem, hogy kezeljük titokként... a családtagok se tudják. 
Fanariás kissé összevonja szemöldökét. 
— Úgy érti, hogy erről véletlenül még a nejemnek sem szólhatom el 

magam. 
Szeverics zavartan megvonja vállát. 
— Ha jobbnak látja. De ön nagyon jól tudja, hogy a legkiválóbb 

asszonynak is van egy-két bizalmas barátnője... Bizalomlánc köti 
őket össze: ez megbízik a másikban, a másik a harmadikban, s elég, 
ha egy szem gyenge, rozsdás... oda a titok. Épp úgy, mint nálunk 
férfiaknál. 

— Az enyémnek nincs barátnője, erről kezeskedem. 
— Akkor nyugodtan beavathatja, őrnagy elvtárs. 
Indulna, de Fanariás szavai megállítják. 
— Maga sportolt? 
— Valamikor. Balkán-bajnok voltam. Tengeri vitorlázás. Miért kérdi? 
— Csak úgy. Minket, szolgáló tiszteket ugyancsak meggörnyeszt az 

idő... Biztosan nem szívesen hagyta abba a sportot... 
— Nemigen. Edző akartam lenni, de máshova szólítottak... — Kur- 

tán ejti a mondatokat, mint aki azt sugallja: elégedj meg ennyivel. 
Az őrmesterek jönnek. Alig férnek a csöpp irodába. 
Bondor kezdi: 
— Semmi, parancsnok elvtárs. 
— Nem értem, hogy szökhetett meg? Egyszerűen nem értem! — tör 

ki Fanariás. — Hol tartják a szemüket? Hányszor figyelmeztettem ma- 
gukat, hogy általában egymásra is ügyelnünk kell, nemcsak a rabokra! 

Azok hárman mélyen hallgatnak. Az őrnagy folytatja. 
— Ha már a csónak megkerült, folytatni kell a keresést a sziget kö- 

rül... Az új helyettes elvtárs majd segít... De azért, ha megkérhe- 
tem magukat: a telepet se hanyagolják el... Elmehetnek. 

Az ajtó becsukódik, Szeverics szólal meg. 
— Elmehetek én is? 
— Jó munkát, százados elvtárs. 
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Kezet fognak, Szeverics kimegy. 
Fanariás a béka felé mondja. 
— Ottília, most vigyáznod kell. Ez nem Jancsi hadnagy, életem. 

4. A partifecske törökül beszél 

A falutól nem messze a beomlott kubikosgödrökön is túl a víz marta part- 
oldalba fecskék lövöldözték fészkeiket. Hiszen, mondjuk, a kompról néz- 
vést, épp olyanok e gödröcskék, mintha régi, apró ágyúgolyóbisok fész- 
kelték volna oda magukat. 

— Dzsrb...Dzsrb...Dzsrb... 
— Hallja mit mond? — szólítja meg Mica a bámészkodva, nyakában 

fényképezőgéppel közelgő Szevericset. — Dzsere be! Dzsere be! Mintha 
törökül beszélnének. Azt jelenti, hogy: gyere be! Jártak itt törökök is haj- 
danán... Ki nem járt itt? Török, tatár, orosz, görög... — kicsit fitogtatja 
„tudását”. 

— Téged Micának hívnak? 
— Ühüm. Honnan tudja? 
— Mesélték. 
— Mit keresnek azok a katonák? 
— Egy szökevényt. 
— Rabot? 
— Ahogy vesszük... — tér ki Szeverics, s titokban fürkészi a lányt. Va- 

lószínűleg azt mustrálgatja: bolond, vagy csak teszi magát? 
Alkonyodik. 
Rendőrkutyák csaholnak. 
Kiáltás. A százados felkapja fejét. 
Az őrmesterek ott távolabb valami körül ugrálnak. Mintha furcsa csűr- 

döngölő tánc volna. A százados homloka ráncba fut. 
Gödörből lapátolják a földet? Ásnak? 

Az egyik kiskatona közben rosszul lesz. Félrevonul hányni: szájából a 
sugár íve szinte a vízig követi a szomorúfűz lehajló ágát. 

— Azt hiszem, megvan! — mondja Szeverics futtában, mintegy önmagá- 
nak. 

— Dzsere be! Dzsere be! Nem értetted meg a madárnyelvet... — 
mondja szontyolin Mica. 

A partifecskéket azonban mit se bántja, hogy nem értik nyelvüket. Ön- 
feledten csak mondják, mondják: 

— Dzsrb...dzsrb...dzsrb... 
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5. Hullaházi plain air 

Turka házának minden ablaka nyitva. Huzat lebegteti a függönyöket. 
Mintha koporsó volna az egész épület, s nem függöny, de szemfedő tü- 

remkedne ki a nyílásokon. 
A hadnagy holtteste kecskelábú, hosszú konyhaasztalon. Már oszlás- 

nak indult: tarkaságot, télvégi hó- és sárfoltokat idéz. Alatta lepedőként: 
nemrég még abrosznak használt szakadozott, zöld viaszosvászon. 

— Fel van pelenkázva, mi? — mondja fanyar, szakmai iróniával a ma- 
gas, hajlott hátú férfi. — Egyhetes lehet. — Szót vált hirtelen. Kicsi a világ, 
Szeverics. Én hullaboncnok és halottkém, te vizsgálóbíró. 

— Milyen a megyénél, Trif? — kérdi a százados. 
— Sok a hal... ó, bár annyit tudnék enni, mint régen... — ismét a 

hulla felé pillant a nyitott ajtókon át, s szinte meditálva mondja. — Egyhe- 
tes... nem furcsa, egy újszülöttre is épp ezt mondanánk. S ha valaki 
zárt ajtón túlról hallaná, fogalma se volna, hogy egyhetes hulláról vagy 
malacról beszélünk... 

Ócska gumikötényét leoldja, kezet mos, jó akkurátusan, aztán arcot is: 
sárgásbarna a bőre, feje elöl jócskán kopaszodik. Talán a lavór víz juttatja 
eszébe. 

— Emlékszel még, mennyi kebabot zabáltunk versenyek után? A Vi- 
dám böllérhez, vagy hogy hívták azt a korcsmát? Mekkora étvágyam volt, 
a rézangyalát! Apropó, ez a rézikon megvan legalább százéves... Csak 
nem volt vallásos? 

Szeverics vállát rándítja. 
— Te festesz? — mutat az előszobában egy állványra, melyen megkez- 

dett vászon. Sötét tónusú kép. Vajsárga s barnás, félig „figurális” foltok, 
„pokolpiros” pöttyök, körvonalak. Mintha emberek... Vagy mégse? 
Hullák? 

— Még nincs kész — mint önmaga tárlatvezetője, így folytatja. — Kér- 
lek, kicsúfolom benne a formalista művészetet. Magamat a hullaházi 
plain air festészet atyjának nevezem, antidekadensnek, ami persze a sza- 
tírához tartozik. A hullapince szabad ege alatt az alvilági és makábr, 
vagyis hát a kísérteties impresszionizmust virágoztatom fel. Már a realista 
Rembrandt megsejtette, hogy nemcsak a szent égből jöhet fény, hanem 
például a hulla testéből is. Gondolj csak Tulp doktor anatómiai leckéjé- 
re... — kis szünetet tart; mintha mentegetné magát. — Végül is életünk- 
nek bizonyos részét ilyen szabadidő-foglalkozások teszik ki. Van, aki az 
ilyesmit egyszerűen csak hóbortnak hívja... 

— Mért? Nagyon szép dolog festeni... — mondja Szeverics. — Találtál 
valamit? 
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— Ühüm... A tarkóján egy ütés: bottól, gumibottól... Abba még 
nem halhatott bele... 

— A talicska szarva lett volna? — tűnődik Szeverics. 
— No igen... az a kiszuperált talicska a gödör alján... Részeg lehe- 

tett, hisz ott volt mellette a pálinkásüveg... éjjel jött a faluból, s belezu- 
hant abba az elhagyott kubikosgödörbe... A föld pedig ráomlott. Végül 
is megfullasztotta és agyonnyomta a föld; ennyit tudok mondani — az áll- 
vány mellé ül, bámulja a képet. 

— Épp úgy jár az eszed, mint az őrmestereknek — mondja Szeverics. 
Ők is ugyanazt mondták, mielőtt te megérkeztél volna... 

— No és? 
— Ha mindenkinek ugyanaz jut eszébe, akkor vagy nagyon banális az 

eset... 
— Vagy? 
— Vagy nagyon jól rendezték meg. 
— Bolond vagy, Szeverics. Mi okuk lett volna? Hol az indíték? 
— Hát ez az. És mit keresett a homokzátonyon a csónak, benne a hulla 

kabátjával, s háromnapi élelemmel egy tarisznyában. A demizson bor... 
— Vagyis szökni készült? 
— Te mondtad: részegen? Pálinkát vedelni szökés előtt... evezés 

előtt? S pláne ennyit? És különben is... szökni... — legyint. 
— Erre tiltott pálinkafőzés folyik? — kérdezi Trif. 
— Nem tudom. Körül kell néznem a faluban. 
— Te akadtál rá? 
— Az őrmesterek, néhány katonával s a kutyákkal... Felosztottuk a 

terepet... ők jártak szerencsével... — ezen mintha eltűnődne egy picit. 
— Le is üthette valaki... aztán: dinnye a kútba? 
— Hogy mondod? 
— Forró nyárban a dinnyét kútba eresztik, hogy ne kotlósodjon meg. 

De a gödörbe lökhették elevenen is... a fejét beleütötte a talicska szar- 
vába. Megijedtek, ott hagyták, aztán ráomlott a föld. 

— De hát a csónak... 
— Ez az... — mondja Trif. — Előnyösebb lett volna nekik a csónakban 

lelőni, amikor épp szökik... ha igaz... 
— És az indíték...miért szökött? 
Szeverics körültekint a tájban. 
Trif kezében már ecsettel követi pillantását. 
Hallgatnak. 
— Mikor jelentették az eltűnést? — kérdezi Trif. 
— Harmadnap. 
— Miért ilyen soká? 
— Azt hitték, valahol részegen fekszik. Tűvé tették érte a vidéket. So- 
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kat ivott. Aztán — a parancsnok szerint szökésre is tippeltek, pláne, mikor 
a csónak eltűnése kiderült... mert a hadnagy tett ilyen kijelentéseket. 
Kiszámíthatatlan volt, lázadozott. 

— Ezt is a parancsnok mondta? 
— Ő. Meg az őrmesterek is. 
— Innen megszökni... akkor tényleg őrült volt. 
— Vagy annyira részeg... 
— Ők tudják, hogy vizsgálóbíró vagy? 
— Már igen. A gödörnél én fényképeztem. Nem annyira hülyék. 
Trif feláll az állvány mellől. 
— Egyáltalán, mi neked a gyanús? A legjobb hiszemben kéne eljár- 

ni... hiszen kollégák... — megnyomja a szót. 
Szeverics hallgat. Kisvártatva. 
— A gyanú mindig apránként áll össze. Már annál, aki nem gyanakvó 

természet. Sokszor évekig, évtizedekig... 
Trif szinte szorongva pislog a századosra: tán, nem csak erről a kis 

esetről beszél? 
— Hogy érted ezt? 
Szeverics, mintha álomból ébredt volna. 
— Mit is mondtam? No igen...Szóval: olyan furcsán sürögtek a gö- 

dör körül... Ezt pedig a távolból is láttam... Mintha...nem, nem tu- 
dom megmagyarázni... Nehéz lesz a dolgom. Túl egybehangzó itt min- 
den. | 

— Kell értesíteni a családját is — bök fejével a konyha felé. Majd más 
hangon. — Hol laksz? 

— Egy lakatlan falusi házat adtak... 
— Csak holnap megyek vissza... nálad alhatok? 
— Hát persze — és Szeverics nem tudni, miért a tablóra pillant, majd — 

tréfásan vagy komolyan? — megjegyzi: — Ha Zsdánov elvtárs ezt megél- 
hette volna... 

Fontosnak tartja-e megjegyezni? Ahogy a doktor is azt: festménye „an- 
tidekadens”... Ki tudja? Furcsa tapogatódzás azok között, akik annyi 
éve nem látták egymást, és most nem sejthetik: kinek merre vitt a lelke- 
esze útja? 

Mindenesetre Trif nem válaszol, kezdi az ablakokat becsukni. 
— Gyere segíts! 
Mint valami fehér sárkányokkal, viaskodnak egy-egy rakoncátlan füg- 

gönyszárnnyal. 
— A vitorlát! — kiáltja Szeverics kicsit lihegve s fanyarul nevet. 
Arcukon, mintha közös emlék suhanna át: vitorlák rejtett árnyképe lo- 

bogó függönyökben. 
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6. Az özvegy 

Mica gyászruhában tesz-vesz udvarukon. Szeme kisírva. Az öregek hátul 
a kertben szöszmötölnek. Leontina kötőféken tehenet vezet a falu mel- 
letti úton. 

Nagyon barátságosan a lányra köszön. 
— Szerbusz, Mica. 
A lány morog. 
— ...pot — mint aki nem akar tegeződni. 
— Gyere, mondok valamit. 
Mica gyanakodva közeleg, a kerítés mellett áll meg. 
— Őszinte részvétem — mondja az asszony. A jámbor tehén e közben 

egy korhadt léceken át kihajtó magas fűszálat benyalint. 
— Osztán minek? 
— Ne tedd magad, lelkecském. Nem szégyen az a szerelem. Ő még a 

halotti toron is arról beszélt, mennyire kedvel téged. El is akart venni. 
— Nem is volt ott a halotti toron. Nem hívták. 
— Akkor máskor mondta, mit tudom én! 
— Elcsábítottam maguktól! — szinte kihívó lesz: újra a régi. 
— Nem kellettünk mi annak, meg aztán a férjeink vigyáztak is ránk. 
— Ammán igaz — bólogat gúnyosan Mica. 
— Én tudtam, hogy az uram eljött hozzád, de sose haragudtam rád. Én 

már igencsak gyenge és beteges vagyok, hadd menjen hát máshoz. 
Mica végigméri. 
— Gyenge hát! Mint a méntelep kancája! 
S ezzel faképnél hagyja az asszonyt. 
— Bolond vagy, Mica! Itt a legszebb história volt ez a tiétek... a ket- 

tőtöké. Mindenki tud róla. Nincs azt mit tagadni — s indul a tehénnel. 
A töltés oldalában találkozik a falu felé igyekvő Szevericcsel. Előbb 

mintha zavarba jönne, ami nem kerüli el a férfi pillantását. Aztán — úgy 
látszik — feltalálja magát. 

— Látja, milyen falusi menyecskét fabrikált az uram belőlem! — s úgy 
tesz, mintha a tehenet szégyellné. Majd hozzáteszi. — Útbaigazítsam? Ho- 
va megy? 

— Már nagyjából ismerem az utat. 
— Aztán...hozzánk is eljöhetne egyszer...’szonlátás! 
— Viszlát! — mondja Szeverics, s kicsit tűnődve áll odább. 
Arcán látszik: érzi, hogy az asszony tekintete követi. 
Sőt: mielőtt a tehénnel nyomában alábukna a töltés túlsó oldalán — ar- 

ca még egyszer megvillan a napban. 
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— Gyere közelebb, Mica. Nem bántalak én — mint egy gyereknek, úgy 
szól oda Szeverics. 

— Engem bánthat is — lép közel Mica, újfent régi módján, s kitárja a 
kaput. — Kerüljön beljebb. 

Bevezeti a házba. 
— Pálinkát árultok-e még? 
— Adok egy kis bort... Várjon, felhúzom a gödörből... 
Máris ellibbent. Szeverics kinéz. Amott egy erős kasornyára kötél van 

erősítve, az meg a cövekhez bogozva. Mica felhúzza, kiveszi a demizsont. 
— A jó savanykás ilyenkor a jó. 
Szeverics kortyolgat. 
— Kitűnő borocska. Kit gyászolsz, te lány? 
— Én? A tegnapi napot. Épp azt — s nem túl vidáman elmosolyodik. 
— Nem a hadnagyot? 
Mica hallgat. 
— Nem harapom le a fejed. 
— Le is haraphatja — mondja már-már előzékenyen a lány. 
— Őt?  
— Igen — válaszol halkan. — A szeretőm volt. Elcsábítottam ezektől. 
— Kiktől? 
— Hát az őrmesternéktől. Unta őket. Csak engem szeretett. Adtam ne- 

ki egy ikont is, hogy sose felejtsen el. Vittem neki ebédet... Én mostan 
már az özvegye vagyok. Lássa, egyik se vette fel a gyászruhát. Egyes- 
egyedül én. Hát akkor ki az özvegye? Nem? 

— De. Szerethetett is, hiszen te szép, okos lány vagy, Mica. 
— Pedig míg engem nem ismert meg, nagy kandúr volt. Felhajtotta az 

a Leontina pendelyét is...mindegyikét! Jól ellátta a bajukat... 
— Kinek még? 
— Azt hiszem, a parancsnoknéét is felpenderítette... Annak is jól be- 

fűtött! De ahogy hozzám került, nem kellett néki többet egyik se. Csak 
engem szeretett... — büszkén mondja. Hirtelen ránéz. — Maga is ezekkel 
fogódzik? 

— Nekem feleségem van. 
— Aki feleséghez, családhoz nagyon hűséges, attól én félek, attól min- 

den kegyetlenség kitelik... Tényleg van? — mintha csak a fentiekért sze- 
retné, hogy ne legyen. 

Szeverics hangosan elneveti magát. 
— Na, emberevő még nem vagyok. Csak majdnem... és tényleg van  

feleségem… 
— Szép? 
— Hát nekem szép. 
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— Az őrmestereknek is volt, mégis hozzám jártak. Már amelyik... 
Egy még meg is erőszakolt... 

Szeverics hökkenten néz rá. 
— Kicsoda? 
— A Párászka ura. Merthogy az asszonya, mintha megháborodott vol- 

na. Alig eszik, nem dolgozik... — suttogósra fogja a hangját. — Láttam, 
egyszer a csilánban hempergett, osztán a mentaföldön dörzsölte a pucér 
fenekit, meg a mejjit, mindenütt, még a hóna alatt is, mintha mosakod- 
na... 

Szeverics mintegy barátmódra, évődve kérdi: 
— Tedd a szívedre a kezed, Mica: olyan nagyon meg kellett téged erő- 

szakolni? 
— Meg, mert akkor én a hadnagyot szerettem. De már nem bírtam ez- 

zel a bivallyal, amilyen sovány, olyan erős. Aztán belenyugodtam. De 
ilyen még sose történt vélem — hirtelen haragos könny szökik a szemébe. 
— Azt éreztem én is, mint Párászka... hogy meg kéne fürdeni a mentá- 
ba. Mert bűnösnek éreztem magam... 

— Miért? 
— Hogy a végén még jól is esett... — s két kövér könnycsepp gördül 

ki szeméből. 
Szeverics, mint aki nem szokott hozzá az efféle női vallomásokhoz, 

először hallgat el zavartan, mert már nem tudja tréfával elütni a dolgot, 
mint imént. 

Mica hirtelen rámered. 
— De maga hasonlít rá! 
A százados arca tanácstalan: se nevetni, se haragudni nem lehet. 
— Kire? Az erőszakosra?! 
— Dehogy. A hadnagyra — hangja komoly. 
Csend lesz. 
Mire gondolhat most Szeverics? Babonás? Jó-e egy friss halottra ha- 

sonlítani? És ha valóban ráüt, milyen volt ez a Turka? Ez jár a fejében? 
Talán épp ezt akarja elhessenteni hirtelen kérdésével? 

— Láttam ezt a Leontinát. Itt járt? 
— Ühüm. 
— Mit akart? 
Kintről beszéd. Az öregek. 
— Jött valaki, Mica? — a vénember hangja. 
— Eltalálta — szinte büszkén kiáltja ki. — Jöjjön a szépszobába, elmesé- 

lem... 
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7. A figyelmeztetés 

Másnap a búcsúzáskor a boncdoktor azt mondja Szevericsnek: 
— Szerintem előbb a férfiakkal kezdjed, a nők nyilván tagadnák. 
— Vagy tán a férfiak. A felszarvazottak szégyenlősek... S ha tudnak 

róla, hogy tudnak róluk — alattomosak, ők is pletykálni kezdenek rólatok, 
hogy te se örülhess a hűségnek, ha volna. 

Trif, mint aki már unja a bújócskát, ránéz: 
— Hány éve is nem láttuk egymást? 
— Van vagy négy... — mondja villanásnyi töprengés után Szeverics. 
— Te... te, Szeverics...nem voltunk mi barátok...hajdanában? 
— Affélék... ifjak voltunk... 
— Te, Szeverics, ki szólalt fel a vitorlázóklub gyűlésén, hogy oszlassuk 

fel? 
— Mit akarsz ezzel mondani? 
— Felszólaltál... és én is. És mit mondtunk? Egyet mondtunk: a vi- 

torlahajózás úri sport — fel kell számolni. Érted? Amihez a legjobban ér- 
tettünk... annak a felszámolását kértük... Az éleződő osztályharc ne- 
vében... 

— Akkor nem volt foganatja... — mondja Szeverics kurtán. 
— Csak később. 
— Miért hozod fel ezt? 
— Hogy emlékeztesselek: nekünk van közös múltunk... 
— Ergo: közös jövőnk is lehet? — hangjában enyhe irónia. 
— Talán. 
— Olyan komolynak gondolod ezt a változást? Olyan tartósnak, Trif 

doktor? 
— Én hiszek benne. 
— Vagy inkább nincs itthon a kandúr, hát táncolnak az egerek... mit 

szólsz? 
— A kandúr halott. 
— Hátha lesz új kandúr. És honnan tudod, hogy ami ott történik, az 

itt is érvényes, vagy éppen úgy érvényes? Ott kritizálják Sztálint... hon- 
nan tudod, hogy itt is úgy fogják kritizálni a tanítványait... Ne félj, most 
fogják csak igazából emlegetni az önállóságot, mert a bőrükre megy... 
A példakövetésre most már azt mondják: helytelen, hogy szó szerint ve- 
gyük... 

— Én is úgy hittem Sztálinban, mint te, Szeverics... De én a halot- 
takkal foglalkozom... érted, halottakkal! Én sokat láttam! Akinek a ha- 
lálra muszáj gondolnia, mert abból él, az egy kicsit másképp nézi a dolgo- 
kat. 
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— Vagy épp közönyös lesz, mint háborúban a szanitécek... a hullaci- 
pelők... 

— Szeverics, én ebbe nem mennék bele... Csak annyit mondok... 
Itt változás van, akármilyen pici, de van és lesz... hát vigyázz ezzel a do- 
loggal. 

— Mivel? 
— Ezzel az őrmesterüggyel. Meg Turkával. Nehogy az istenért valami 

politikai ügyet csináljatok belőle... 
— Mifélét?! — Szeverics komor lesz. 
— Te mondtad, hogy lázadónak tartották ezt a Turkát. Vigyázz hát, me- 

lyik oldalról állítod be ezt a bizonyos lázadást. 
— Hogyhogy melyik oldalról? 
— Hát hogy sztálinista módon lázadt, vagy éppen megfordítva történt. 
— Úgy állítom be, ahogy volt, Trif elvtárs! Az igazsággal éppen maga- 

mat védem! Csakis azzal védhetem meg magam! 
— Épp ezért vigyázz! Az őrmesterekkel szemben neked bizonyítanod 

kell! 
— Na és? 
— Ők kollégák. Velük szemben nem jó minden módszer. Ha ők — 

mondjuk — hivatalból volnának ellenségek, kihagyhatnál egy-két beszer- 
zendő aktát, tanút, bizonyítási láncszemet... De velük szemben nem 
hagyhatod ki. És tudod, miért? Mert ezek nem olyan nagyok, de mégis a 
mieink. Ha nagyok lennének, azt mondhatnák föntről neked: a cél szen- 
tesíti az eszközt. De ezek nem nagy vadak. Ide kellenek a tények, a szor- 
gos munkával gyűjtött igazi tények, Szeverics. Ezek szívósak. Ez a sze- 
rencséjük. Ezek nem ismernek be semmit, mert számukra aligha van 
szent meggyőződés, amiért áldozatot érdemes hozniuk. Ezek még azt se 
ismerik be, amit tettek, hát még azt, amit nem tettek! Mert tudják: rosz- 
szabb, ha beismerik. Ezek ismerik a dürgést. Sőt: megkockáztatom, még 
az új dürgést is ismerik, ösztönösen megérzik. Ezek egészségesek. Ők - 
igen. Hát vigyázz! Lehet, hogy újabb négy-öt évig megint nem látjuk egy- 
mást... Vigyázz! 

— Jó tanács... — bólint Szeverics. — Cserébe lesz ott fent is egy embe- 
red, akire számíthatsz, ha kell.. . 

— Ne légy cinikus. Én komolyan beszélek! 
— Azt hiszed, nem láttam? 
— Mit? 
— Hogy mentegetőztél, hogy a képeid „antidekadensek”? Te se mersz 

hinni a változásban, Trif! 
— Te meg Zsdanovot emlegetted, aki már négy éve halott. 
— De a szelleme még sokáig erre jár. 
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— Emlegetted, mert féltél tőlem. És ki akartad ugratni a nyulat a bo- 
korból... mit gondolok? Milyen lettem azóta! 

Kis csend után Szeverics elneveti magát, igaz, nem túl jókedvűen. 
— Felszarvazott őrmesterek! Mindenesetre te is jól felszarvaztad Zsda- 

novot a képeiddel! Szerencsére halála után! S ő már nem tudhat róla. 
— Engem is felszarvaztak. Bizonyos nagy emberek...bizonyos zseni- 

ális gondolatok, Szerverics! Lehet, hogy egy népet? Osztályokat? 
— Hülye vagy, Trif! — el akarja hessegetni. — A tegnap éjszakai bor be- 

szél belőled. A fecsegő másnaposság! A szellemeskedés! A reményekben 
sose menj messzire! 

— Köszönöm a — viszont — jó tanácsot, Szeverics. De az őrmesterekre 
vigyázz, azt ajánlom! Mit bámulsz? Nem vagyok Mefisztó, és te sem vagy 
Faust! Mi majdnem ingyen adtuk a lelkünket, kapitány, ezért rossz az 
analógia. Faust nagyon megkérte az árát! Nem volt olcsójános. Ő cserébe 
ifjúságát kérte, mi az ifjúságunkat adtuk! — Egymásra bámulnak. — No, 
szerencsét — nyújtja kezét a doktor. — Szélnek a vitorlát! 

— Úri sport... — mormolja neki viszonzásul Szeverics, de most már 
úgy, mint aki elfogadta e mondatot, mint közös jelszót, amire — fegyvere- 
ik csövét leeresztve — mindig be kell engedniük a másikat. 

8. Leontina meglepődik 

A spenótzöld teherdzsip a koporsóval és Triffel együtt már a töltésen túl- 
jutott, amikor Szeverics elindul Bukatárék háza felé. 

Az asszony a kertben kapálgat. Arca szinte holdvilágos mosolyra kere- 
kül, mintha azt mondaná: „hát nem feledted el, édes babám?” 

Kezeit gyorsan kötényébe törli, s a kert szélén, gyepen hagyott gyé- 
kénypapucsba dugja lábát: körmeit rejtendő. 

— Jöjjön be. Az uram épp a városba ment beszerzésre... — magyaráz- 
kodva teszi hozzá. — Azért nem tudom valami frissességgel megkínálni. 

Szeverics érzi-e a rejtett kacérságot? Az ösztönzést? Egyszerre kap hírt 
arról: a nő egyedül van, de a ravasz asszony ki is védi: dehogy azért 
mondja... Ám közben mégis előkészíti a százados lehetséges válaszai- 
nak útját: „Már mért ne tudna valami frissességgel megkínálni? Minek 
kéne ehhez épp a férje beszerzése?” 

A százados azonban nem válaszol. 
— Bort adhatok? 
— Egy pohárral jól fogna. Köszönöm. 
Az asszony a borért indul. Járása ringó, szinte delejezné a pillantáso- 

kat...Talán a töltésen járás régi emlékeit idézi... az neki bál volt, ope- 
 
 
 

163 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 

ra. Hogy megbámulták őt ott a régi tisztek, régi miniszterek. Még ha ta- 
licskák mellől is. Az úr a pokolban is úr. 

Nagyon szépen ring, annyi bizonyos. 
Vajon az üreginyúl ott távolabb a gyér füvű, cserjés mezőkön miért 

fut cikázva a vadászkutya elől? Célja a szédítés? Az ebet irányból, 
egyensúlyból kibillenteni. Nyerni időt és egérutat? Ez az asszonyi rin- 
gás is valami egészen rejtett cikcakk volna? Hogy érzékszerveinket eny- 
he szédületbe hozza, s még jobban igyekezzünk vad erővel megállítani: 
legyen végre puszta, dermedt zsákmány... Hogy el ne hullámozzék, 
mint a délibáb? 

Szeverics láthatóan nem ilyenekre gondol, bár — lehet — agyát megbor- 
zolja a feltevés. 

— Szeretnék valamit kérdezni, ha nem haragszik meg érte... 
— Nem vagyok én haragos természet — nyájaskodik az asszony. — 

Se félős — teszi hozzá, kicsit szétvetve lábát, már majdnem kihívó- 
an. 

De arca nemsokára eleven cáfolat lesz. 
— Ön és Turka hadnagy között a kapcsolat milyen volt? 
Igen: a hökkenés. Aztán bosszúság remeg át az arcon: hát ezért jöttél? 

S én még azt hittem... 
— Hogyhogy milyen? — hangja érdessé válik. — Elég furcsa elvtárs volt. 

Mintha a rabokat jobban szerette volna kollégáinál. 
Szeverics merően ránéz: erre meg ki tanított téged? Ezt jelenti vajon a 

férfi pillantása? 
De kicsit tanárosan ezt kérdezi: 
— Tudna erre példát? 
— Állandóan arról kérdezősködött a raboknál, hogy vannak megelé- 

gedve a koszttal, bánásmóddal... mintha valami „nagy ellenőr” lett 
volna odaföntről. 

Sejti-e az asszony, hogy épp a fordítottját éri el annak, amit akar? Mert 
Szeverics szemében most valami makacs — nem fény, inkább — homály 
csillan. Mint aki rejtené, hogy szimatot kapott. „Szóval a férjednek is lett 
volna rá oka.” 

Leontina folytatja: 
— Úgyhogy nem szimpatizáltam Turka elvtársat, egy cseppet sem. 
„Véded magad a kisebbik veszélytől, s inkább a nagyobba mene- 

külsz?” — ezt mondaná a férfi tekintete? 
— Eléggé lenézte az őrmestereket, s minket is. Hát nem is álltunk véle 

szóba. Főleg a fejes rabokkal trafikált. 
— Szóval semmilyen kapcsolatban nem voltak — megállapít a férfi 
— Nem! — robban ki tiltakozóan az asszonyból a szó. 
— Hát akkor köszönöm a bort. 
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Az asszony keble piheg, utána bámul. 
— Átkozott fatökű! — szinte morzsolja a szókat, mint a rab a csutkáról 

a kukoricát, dühében, mert nyakára jött a hajcsár. 

9. Épp most nem kellett volna 

Forró nyár, de a fészerben elaggott szerszámok tövén a föld hűvös. 
Dehogy számít fűben, földön tücsök vagy bogár Micának! 
Vagy a bőre alá préselt homokszemek... Ó, az ifjúság nem válogatós. 

A kényeskedés kora, a finnyás idő csak később következik, ha ugyan va- 
laha is eljön majd e lánynak. 

A földön fekszik Bondor mellett. Már nincs rajta gyászruha, újra meg- 
jött a kedve játékra, suttogásra. 

— Hány bogarat nyomhattam én agyon már, uramisten... — mondja 
ártatlan mosollyal, s egy apró lepkét húz ki bögyörgetve a csípője alól. — 
Ki olvashatja azt meg? Nem olvassa azt senki, hacsak nem a Teremtő. De 
hát ha én nem tudtam róla, akkor nem is vétek. Így nyomta agyon Olívia 
hatodik pulyáját... Az ügyvéd-doktor azt mondta: álmában. Tanúkat 
hozott rá, hogy nyugtalanul alszik. A pulya sírt, átvette a bölcsőből, maga 
mellett ringatta, s mindketten elaludtak. Álmában ölte meg az alvót. Ha- 
mar kiengedték. Azt pusmogják, Anasztázia adta néki a tanácsot; már 
nem lehetett elhajtani, nagy vót; meg kellett szülni. 

Bondor felriad álmából. 
— Hagyd abba, Mica! 
Most már egyebet suttog a leány. 
— Látod, azért is hagytam neked... te is özvegy vagy, mint én. Ez 

most nem bűn, se nekem, se neked. Mink kvittek vagyunk. 
Bondor tömpe ujjaival a lány combjait simogatja. Felül. 
— Rúgjál ki mindenkit, Mica, én majd járok hozzád. Nem bánod meg. 

Hozok neked a városból minden nyalánkságot. 
— Hát a fagylalt idáig elolvad! — kuncog fel Mica, de úgy, mint aki 

azért szeretné kipróbálni a másikat: elhozná-e a fagylaltot idáig? 
— Arról a vén bábáról pedig ne beszélj soha senkinek — mondja Bon- 

dor. 
— Nem én. De minek? 
— Szégyellem. Szégyellem, hogy a nejem tudtomon kívül, tanult lány 

létére ilyen vén vajákoshoz fordult. 
— Na látja: én nem vagyok tanult, de azért csak tudok annyit... vagy 

nem? — egészen másra érti. 
— Tudsz, az istenedet! Te szép kis ringyóm! — átöleli, s úgy rántja a 
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lány ölét magához, oly erővel, sebesen, mint piros lámpájú mozdony, 
melynek nem elég az alagút szája, de a sötétségbe fúródva a kerek hegy 
túlsó oldalán is meg akarja látni önmagát, hogy azután a másik irányból 
közeledjék... 

— Ezt az alagútjátékot egyszer már csinálta... ki tanította rá? — Mica 
kissé idegenkedik. 

— Ne törődj, ne törődj... 
A lány levegő után kapkod, hogy aztán mély sóhajjal dőljön el, mint 

nagy csattanás után egy hullám, megtörvén a parton. 
E pillanatban nyílik a fészerajtó. 
Homályos arcú férfi: egy ember ellenfényben. 
Míg megszokja szeme a sötétet csak áll, meredten, készenlétben, de a 

lány szinte foszforeszkáló testét azonnal meglátja. 
— Bukatár! 
Szinte rácsikorog Micára a „konyhás”: 
— Rohadt kurva — majd Bondornak beszél. — Ezt nem kellett volna. 

Épp most nem kellett volna. 
S szinte futva, szitkozódva elmegy. 
Bondor nagyon ideges lesz. 
— Mire mondta, hogy épp most nem kellett volna? — kérdezi ijedten 

Mica. 
Bondor még kapkodóbb most már. 
— Arra, hogy gyászolok. 
— Nem arra mondta, á! — ingatja fejét a lány. 
— Felejtsd el. Majd jövök! 
— Azt mondjátok ti mind: majd jövök... — suttogja az őrmester után. 
Kis idő múlva kilép a fészerből, s veszekedni kezd az öregekkel. 
— Hányszor megmondtam papónak, hogy mikor vendégem jött, nem 

vagyok itthon senkinek...Ezért dolgozok én magukra! Átkozott vénsé- 
gek, megeszik az ifjúságomat, az egész ifjúságomat! 

10. Hamupipőke a lápon 

Ottília a hűvös szőlőlugasba kihozza a törökkávét. 
— Jól lehűtöttem. 
A kockás abrosz mellett Szeverics törölgeti homlokát, arca szinte siral- 

mas kifejezést öltött. Mintha a hőguta kerülgetné. Több mint negyven 
fok van? Ötven felé? 

Az asszony megkínzott, sápadt. Négy-öt évvel öregebbnek látszik. Né- 
ha öngúnnyal beszél. 
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— Szeretett volna elkerülni. Ennyit tudok róla. S én, mint jószívű, 
szorgos Hamupipőke a lápon... pátyolgattam a lelkét, anélkül persze, 
hogy holmi királyfinak nézném. Nem az én cipőm volt nála, ha erre gon- 
dol... Afféle anyáskodó kapcsolat — nem néz Szevericsre. — Lévén, 
hogy sajnos sosem volt gyermekem. Ha maga is több ideig maradna itt, 
alaposabban meggyőződhetne erről — a szőlőlevelekre bámul. Zöld 
arannyá változtatta őket az átvilágító nap, amely mintha a nagy kékség 
röntgenszeme volna. 

— Elnézést, hogy ilyen kellemetlent kérdezek, asszonyom. Tudott-e 
valamilyen nőügyéről? A fiúk, ritkán ugyan, de tanácsot is kérnek. 

— A fiúk roppant zárkózottak. Legalábbis gyermekes barátnőimtől így 
hallottam. Szégyenkezni szoktak az anyjuk előtt. De azt hiszem... — el- 
hallgat. 

— Nos? 
— Volt ez a szegény bolond lány a faluból, Mica, tán így hívják... ez 

be-bejárt hozzá... lehet, hogy csak takarítani. 
— Hát akkor köszönöm... 
Éppen jön Fanariás. 
Szemén látszik, mennyire szeretné már most tudni, miket mondott az 

asszony. Fegyelmezi magát 
— Százados elvtárs? — tekintete is kérdő. 
— Beszélhetnénk? 
— Ottília... — szól oda az asszonynak, aki némán bemegy a házba. 
Fanariás leül. 
— Hallgatom. 
— A szökési kísérlet nagyon valószínűtlen — kezdi Szeverics. 
—Lehet. De engem többször megkért, hogy helyeztessem át. Mintha 

én lennék a miniszter! Hát akkor szökjek meg? — ezt kérdezte. Lehet, 
hogy ez csak afféle dacos kérdés volt, minden alap nélkül, de az is lehet, 
hogy részegen nekivágott az útnak... Hiszen ott volt az a csónak! Az 
előkészületek... 

—Egy rabról el tudnám képzelni, aki nem ismeri eléggé a szigetet, a tá- 
jat... a határokat, az őrség lehetőségeit — dünnyögi Szeverics. 

Szemük elkalandozik. A szőlőleveleken át a reszkető levegőben mint- 
ha délibáb lebegne. Ott távol, ezüstös kék mezőben hagymakupolás 
templomok. Alul ragyog a víz. 

Mintha maga Isten úszna ott templombárkájában... Persze nem való- 
színű, hogy akár az őrnagynak, akár a századosnak ez jutna eszébe. 

Fanariás rezignált hangon szólalt meg. 
—Ha jól értem, maga el akar tekinteni a legalapvetőbb tényektől. At- 

tól, hogy ott találtuk a konyha csónakját. Attól, hogy abban ott volt a 
hadnagy kabátja, s az élelmiszer. És attól, hogy részeg volt, s így beeshe- 
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tett a gödörbe. Nem értem magát! Minden vizsgálóbíró a tenyerét dör- 
zsölné, ha ennyi biztos támpontja volna! 

Szeverics hangja koppan. 
— Túl sok. 
— Mit beszél? — Fanariás feszült, s ezt a másik megérzi. 
— A bőség zavara — mondja konokul Szeverics. — Jár futball- 

meccsekre? 
— Álmomban — böki oda az őrnagy. 
— Van olyan biztonsági játék, ami a túlbiztosítás érzését kelti. Nem 

tud megmozdulni a csapat. Nem tud támadni. A sok döntetlen pedig azt 
is bizonyíthatja, hogy az egyik fél nem tud győzni, a másik pedig boldog 
a döntetlennel is. Neki az is siker... 

— Teóriák! S különben sem egészen értem... 
— Mintha valaki felkínálná nekem a döntetlent. A remit, mint a sakk- 

ban. Legyek boldog vele. 
— De hát a maga oldalán nincs semmi, minden tény a másik oldalon 

van! 
— Melyik oldalon? — a kérdés szinte pimaszul egyenes. 
— A maga oldalán csak a gyanakvás van! A másik oldalon a valóság. 

A tények! 
Szeverics hallgat, mint aki igazat ad. Aztán így szól: 
— Holmi nőügyekről is hallottam. 
Fanariás rezdületlen arccal emeli rá a tekintetét. 
— Kitől? 
— Micától. 
— Hiszen az a lány bolond! S különben azt pletykálták, hogy épp ő járt 

Turkához. Elég szégyen! Én megmondtam a hadnagynak. Figyelmeztet- 
tem a falusiakra. Lehet, valamelyiküknek nem tetszett a dolog. 

— Hisz csupa öregek. 
— Sok lúd disznót győz. Az erkölcsöt épp ők féltik legjobban. 
— Ön tehát semmit se tudott Turka nőügyeiről? 
— Én, hogy őszinte legyek — hangjában öngúny —, intellektuális érdek- 

lődésemet nem az ő társaságában elégítettem ki! 
— Elnézést: hát akkor hol? 
— Például egyszer-kétszer elbeszélgettem a raborvossal, ilyesmik... 

Lehet, naiv voltam, de azt kellett gondolnom, hogy az őrszemélyzet tagjai 
tudnak vigyázni magukra, illetve egymásra. Nekem itt a fő dolgom: a ra- 
bokra vigyázni... mit gondolnak, miben reménykednek, milyen terve- 
ket szőnek, és így tovább. De hiszen maga vallat engem! — emeli fel hirte- 
len a hangját, mint aki későn kapott észbe. 

— Félreért, parancsnok elvtárs. De csak el kell indulnom valahonnan, 
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ehhez pedig tudnom kell mindent, ami történt. És ön itt a parancsnok, 
akinek elvben mindenről kell tudnia. 

Feláll. 
— Ez csak természetes — mondja jóval puhábban Fanariás. 
— Meg kell kezdenem a komolyabb kihallgatásokat. Majd még zava- 

rom. A legjobbakat. 
Kisiet. 
Az utcán lelassítja lépteit. 
Bokrok takarják el az ablakot. 
— Ha nem megy el innen ez az átkozott, ezt a faggatást, nem sokáig bí- 

rom! — hallja az asszony hangját. 
— Hallgass, életem, hallgass — mintha borízű altatódal szólna. 
Szeverics áll egy pillanatig, majd meggyorsítja lépteit. 
A telepre tér be. Egyenesen a kórház felé. 
Kirpán előtt épp Tiller doktor és Kelemen állnak, félmeztelenül. 
— Üdvözlöm, százados úr! 
— Beszédem volna önnel. 
Az orvos int a két betegnek, akik — holmijaikat kézbe kapva — lesunyt 

szemmel elindulnak a „kórtermek” iránt. 
— Én nem az új tiszt vagyok. Vizsgálóbíró. 
Kirpán leteszi a sztetoszkópot. 
— Nem értem. 
— Figyelmeztetem, amit öntől kérdezek, szigorúan bizalmas. Ha nem a 

valóságnak megfelelően tájékoztat, büntetőjogilag is felelősségre von- 
ható. 

— Én már alaposan megkaptam a magamét... — morogja Kirpán. 
— Vannak más eszközeink is — nem fenyegető: felvilágosít. 
— Ó, tudom... — mondja Kirpán, de a gúny nem érezhető. 
— Ön nemcsak a rabokat kezeli, ugye? 
Kis csend után Kirpán bólint. 
— Az őrszemélyzetet is. 
— Ergo a családtagokat... Úgy értem a feleségeket. 
— Igen... — mondja tétován a doktor. 
— Kezelt ön például nemi betegséggel valakit? 
— Nem! — mondja határozottan Kirpán. 
— Abortusz? 
Csend támad. 
A doktor váratlanul beszélni kezd. 
— Én kérem, már nem tehettem semmit! Valami vajákos vénasszony 

füvei indították meg a vérzést... itt van kérem a bizonyítékom... — és 
ládájában turkál. Nyilván ama füvet keresi. 

— Majd később. Folytassa csak. 
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— Szóval kivérzett. 
— Kicsoda? 
— A Bondor őrmester felesége. Vilma asszony. 
— Miért kellett a terhességet megszakítani? 
Kirpán könyökével törli le izzadságát. 
— Nem tudom. Engem már csak a vérzésre hívtak oda. Késő volt. 
— Miért nem vitték be a városba? 
— Akkor lehetetlen volt innen kijutni... rövid idő alatt legalábbis... 
A százados először kiabál. 
— Védi őket, védi! 
Kirpán lehajtja fejét. 
— Kérem, az én lehetőségeim csak annyit engednek meg, hogy az iga- 

zat mondjam. 
— Nincs gusztusom épp magát megfenyegetni — kis szünetet tart. — 

Tudja a terhességmegszakítás okát? 
— Nem... — az orvos is apró szünetet tart, mintha a másiktól leste 

volna el. — Csak sejtem. 
— Mit sejt? 
— Nézzen körül. A vidék... az élet... a távlatok... 
Szeverics hallgat. Kis idő múlva azt kérdezi: 
— Biztos, hogy nemi betegséggel senkit nem kezelt? 
— Biztos, uram. De én csak február végétől, március elejétől vagyok itt 

orvos... 
— Azelőtt ki volt? 
— Tiller doktor — arra int, amerre az kiment. 
— Melyikük volt? 
— Az alacsonyabb — s diszkréten mutatja a púpot. 
— Őt mért váltották le? 
— Nem tudom, uram. 
— Igazat mond? 
— Igazat — hirtelen vált. — Most majdnem azt kérdeztem öntől: mivel 

kínálhatom meg? Ahogy otthon szoktuk a vendégekkel. De aztán eszem- 
be jutott furcsa közöttes állapotom: én nem vagyok itt gazda. Igaz, hogy 
vendég sem... hódító meg pláne... 

— Én se. Egyelőre ennyit. Ne szóljon senkinek. Tiller doktornak sem. 
Kimegy. Léptein érezni dühét. „A meleg, ez a meleg!” — ezt ábrázolják 
mozdulatai. 

— Se gazda, se hódító, se vendég... mi van még? Rab... — dünnyögi 
Kirpán topogva, aztán egy törölközővel idegesen vadászni kezdi a legye- 
ket. 

Asztalán egy kék zománcos kis tálban, a nyirokban, valóságos dom- 
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bocska feketéllik. A széles légyfogó is olyan, mint egy plafonról lógó 
gyászszalag. 

Reménytelenül hagyja abba küzdelmét. Leül, kezébe temeti arcát. 
Akár szobor is lehetne. Hosszú címe volna: A rabnak nem minden 

percben jut eszébe, hogy rab: most éppen igen. 

11. Velem így nem beszélhet, 
elvtárs 

A parancsnoki iroda este. Fanariás asztalánál ingujjban ül Szeverics. 
Bondor jön. Feje a hőségtől is vörös, meg lila. 
— Már elnézést, de olyan szederjes, mint a majom feneke — mondja az 

olykor szokásos közvetlen modorában. — Mi van magával? 
— Maszturbálnak... ha jól mondom. A másik doktor egyszer rám 

szólt, hogy így kell mondani, nem úgy, hogy onanizál. Úgy látszik, kevés 
brómot kapnak. 

— A rabok? 
— Nem. 
— Kiről van szó? 
— Egy kiskatonáról, az őrtoronyban. 
— Hagyja a fenébe, Bondor! Mi is voltunk, fiatalok. 
— De épp az őrtoronyban! 
Bondor még szeretne erről beszélni, dühét kiönteni. Szeverics azon- 

ban int, hogy üljön le. 
— Ne húzzuk az időt, őrmester elvtárs. 
Bondor megdermed, dühe együtt párolog verejtékével. 
Akit az őrmester lát: egy magas, atlétikus ember. Akit Szeverics: töm- 

zsi, gyanakvó, birkózó külsejű. 
Lehet-e leírni: mit szül két emberben egymás puszta megpillantása — 

függetlenül attól, hogy ellenfelek? Aligha. Mit sugall a magasság Bondor- 
nak, és mit az alacsonyság Szevericsnek? Aligha tudnánk. Hogy gyűjti a 
tömzsi erő a támadáshoz a bátorságot? És miként lankad a magas? Alig- 
ha... Aligha. 

— Mért kellett a neje terhességét megszakítani? 
— Méhen kívülije volt — válaszolja már szinte nyugodtan Bondor. 
— Ki állapította meg? 
— A doktorunk. 
— Mikor? 
— Hogyhogy mikor? — jön zavarba Bondor. 
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— Úgy értem, az elvérzés előtt, vagy közben, vagy a halál beállta után? 
Csend lesz. Az őrmester tán halálos veszélyt érez? Arca merev. 
— Beszéljen. 
— Hát haldoklott már akkor. 
Szeverics talán maga is szégyelli elégedettségét önmaga előtt, de mégis 

elégedetten bólint. 
— Vagyis beismeri, hogy amikor nejével elhatározták a művi abortuszt, 

még nem tudtak a méhen kívüli terhességről? 
Bondor felugrik. 
— Én ezt nem is tagadtam! Erről eddig nem is volt szó! 
— Üljön le, Bondor! Üljön le! Meleg van, és forr az agyvelőm... És 

ha az agyvelőm végleg felforr, akkor itt nagy baj lesz. 
Szeverics egyre fenyegetőbben beszél. Aztán visszafogja. 
— Maga tehát bűnrészes abban, hogy meghalt a felesége és a gyerme- 

ke. 
Bondor az asztalra csap. 
— Nem vagyok bűnös! Az asszony tudtom nélkül ment el a bábához! 
— Ha még egyszer az asztalra csap, Bondor, én máshová csapok! 
— Velem így nem beszélhet, elvtárs! — üvölt fel Bondor. 
— De beszélhetek... és még ígyebbül is — lassan áll fel. Bondor meg- 

dermed. — Menjen és gondolkodjék, hogy mit tud a Turka haláláról! Vol- 
tak-e Turkának nőügyei? Kik voltak a női? Ezen gondolkozzék! Aztán 
hívatom! 

Bondor feláll, jól beágyazott ádámcsutkája most egy pillanatra látszik, 
akkorát nyel. Kiszédül az ajtón. 

Szeverics utána morog. 
— Mondd csak el a társaidnak, Bondor! Az kell nekem... meséld csak 

el! 
Elindul a kórház felé. 
— Itt van még Tiller? — kérdezi Kirpántól minden bevezető nélkül. 
— Itt van, uram. Sőt — most épp egyedül van egy szobában... 
— Ha maga nem mondja meg, miért váltották le Tillert, majd meg- 

mondja ő. 
— Miért adott nekem időt? Hisz beszélhettem volna vele, hogy felké- 

szítsem... 
— Annál jobb lett volna, doktor úr. — Szevericsen látszik, egyre jobban 

„vadul a bika”. — Mert ha Tiller vall, azt is bevallja, amit maga neki mon- 
dott...Két légy egy csapásra. 

Igen, a százados mintha egyre jobban élvezné a dolgot. 
Kirpán csak néz a becsukott ajtóra. 
Eltávolodik, hogy még véletlenül se hallgatóddzék. 
Mint aki többé már önmaga cinkosa sem bátorkodik lenni. 
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12. Az én lelkem tiszta 
(percekkel később) 

Tiller az ablak mellett áll. Megfordul. 
— Üdvözlöm, uram. Foglaljon helyet. Itt ez a szék — egy ágyra pakolja 

a kötszereket róla. 
— Kirpán doktor előtt itt ön volt az orvos. 
— Igen. 
— Miért váltották le? 
Aprócska csend. 
— Nos? 
— Kicsit megbízhatatlanná váltam az utóbbi időben. 
— Például? 
— Nézze, a rabok is emberek. A maguk gyöngéivel... 
— Önnek, mi volt a gyöngéje? 
— Például voltak barátaim a barakkból. Az orvos itt, ha úgy tetszik: 

mecénás. Nos, egy kissé kedvezményeztem őket. Egy nap helyett kettő 
vagy három... Hát ez kitudódott... elsősorban a raboktól, természete- 
sen. 

— Önnek kik voltak a protekciósai? 
— Kelemen ezredes és Bisztriczán ügyvéd úr a harmadik brigádból. 

S volt még egy-kettő, de főleg ők. 
— Kihallgathatom őket? 
— Mióta kérdik ezt tőlünk? Természetesen. 
Szevericsen látszik, érzi, hogy egészen más emberrel került szembe. 

Talán azt gondolja: no, ez valamennyinél ravaszabb. Tán még Fanariás- 
nál is. 

— És tán Kirpán doktornak nincsenek preferáltjai? 
— Meglehet, de én nem tudok róluk. 
— S ha róla is kitudódik? 
— Az én sorsomra jut. Itt ez a törvény. Kegyvesztett lesz, aki nem tart- 

ja be a játékszabályokat. 
— Miféle játékszabályokat? 
— Úgy értem: a rabok egymás közt egyenlők. Az orvos ezt tartsa tiszte- 

letben. Különben feljelentik. Hiszen ismeri... 
— Vegye úgy, hogy nem ismerek semmit. 
— Nos, akkor megmagyarázom. Bizonyára az önök kasztjának is meg- 

vannak a belső törvényei. Másképp faggat ön engem, mint ahogy faggat- 
ná a parancsnokot vagy az őrmestereket. Van önök között némi összetar- 
tás, mint minden céhen belül, ahol nem túlzottan nagyok az érdekellen- 
tétek. Hát ez nálunk is megvan. Szolidárisak vagyunk. Az egyenlőségün- 
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ket nagyjából akkor is elfogadjuk, ha valaki ott kint kommunista volt, a 
másik pedig — úgymond — igazi fasiszta. A kinti nézeteink miatt a legrit- 
kább esetben kapunk valóban hajba. Itt felfüggesztés van. Legfennebb 
akadémikusan vetjük fel a kérdéseket. Azt itteni viselkedésünk, erköl- 
csünk a mérvadó. Egy másfajta civilizáció szigete ez. Tudniillik a börtön. 
Itt haladékot adunk világnézeteink érvényesítésének. Majd kint folytat- 
juk. Hát így értettem. 

— Ezt körülbelül mi is tudjuk — mondja Szeverics. — Olyat szeretnék 
hallani, amit mi nem tudunk. 

— Fogalmunk sincs, mit nem tudnak önök? 
— Például azt, hogy kezelt-e ön nemi betegséggel nem rabokat? 
— Egy-két kiskatonát gonorrhoeával. Kimenőjük volt, nyilván első út- 

juk a kikötőbe vezetett... 
— Mást nem? 
— Kicsodát? 
— Tiszteket, tisztfeleségeket... altiszteket? 
— Értem, uram. Ez rávilágítana a nemi kapcsolatok itteni szálaira, a 

forrásokra. De nem kezeltem. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ná- 
luk nem fordulhatott elő... Csak hát ők szinte bármikor bemehettek a 
városba a „magánorvosokhoz”... 

— Hacsak nem volt nagyon nehéz a télidő.... 
— No igen. De nekem nem volt ilyen esetem. 
— Abortusz? 
— Nem volt! 
— Kirpán doktornak? 
— Nem. Nem tudok róla. 
Szeverics keze szinte tehetetlenül markolja meg az ágy vasát. 
— Egész idő alatt még pletykákat sem hallott a tisztek, altisztek szok- 

nyaügyeiről? 
Tiller hallgat. Kis idő után töri meg a csendet. 
— Nézze, nem szeretném, ha félreértene. Ki ne hallana pletykákat! 

A rabok maguk is pletykálnak őreikről. De milyen torz kép az, amelyet 
egy rab festhet őrei magánéletéről! Épp, ahogy egy őrmester sem tudja 
elképzelni, mekkora fényűzésben élt valaha egy miniszter. Ezekből a 
torzképekből nem szabad kiindulnia. 

Szeverics nem bírja tovább. 
— Azt én mondom meg, miből indulok ki! — kiabál. 
— Kérem, kérem... — mondja sértődötten Tiller. — Csak azt akartam 

mondani: a parancsnok se hitt el rólam mindig minden híresztelést. 
Annyira tehát én is lehetek lovagias, hogy én se dőlök be mindennek, 
amit róluk mondanak. 

— Mit hallott róluk? 
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— Szerintem ennek az ostobaságnak éppen én vagyok az egyik oka... 
úgy értem, a pletykának. 

— Hogyhogy? — Szeverics szinte döbbent. 
— Nézze, volt nékem egy elméletem... — messzire pillant. — Azzal 

kezdem, hogy isten háta mögötti vidék ez, hiszen ön is látja. Ki írja le en- 
nek egyszer a flóráját és faunáját — gondoltam magamban évekkel ezelőtt. 
Ki is használtam hát minden alkalmat, hogy gyűjtsem az adatokat. — Til- 
ler kimutat az ablakom. — Nézzen körül, mit lát itt? Vizet, homokot, ná- 
dast. A rossznak tetsző talajon is megterem a zab, vagy az egérfarkfű... 
A vízben foszforban gazdag halak... A mocsárban temérdek, számomra 
más tájról ismerős virágot vélek felfedezni: a sárga nősziromtól a tündér- 
rózsafajtákig... van itt nádiboglárka, mocsári kosbor, amit a nép nősző- 
fűnek is hív... távolabb innen csucsort is talál, tudja, aminek olyan 
pézsmaszagú virágja van. Borsfüvet és katángkórót... Mindennek lát- 
szólag semmi köze ahhoz, amit elkezdtem... Mégis van valami, ami ösz- 
szeköti őket, túl azon, hogy nem egy növény ezek közül rokonságban is 
áll... Mi ez a közös? Hogy serkentik a nemi hormonokat. Az üzekedési 
hajlamot. Nem egyről már a régiek is tudtak: a bujaságot beoltja, csak élj 
vele gyakorta. Rigmusba szedték. Tehát: fűzfabarkától kezdve a sárga iri- 
szig, haranglábvirágig valamennyien gerjesztik a nemi étvágyat. S leg- 
többjük nem is annyira a férfiét, mint inkább a női hormonokat. Tehát 
ösztrogén magok, vagyis duzzasztják a kívánságot, uram. Ezt egyébként 
az állatokon is lemérhetjük. S ilyen helyzetben az asszonyok közelítenek 
a nimfomániás típushoz, válogatatlanul élnek nemi életet, és mégis kielé- 
gítetlenül tengenek, végül pedig már nem is szégyellik állandó üzekedési 
hajlandóságukat. Tehát kibújik belőlük a nőstény, aki pedig temérdek 
hímet képes — szabályszerűen — elfogyasztani. Miközben a hímek a kifá- 
radástól, ugyanezen anyagoktól kezdenek elnőiesedni. Hisztériásabbak 
lesznek, egészen vagy félig impotensek, viszont szadizmusra való hajla- 
muk megnő. Többek között éppen attól, mert nem lelhetnek másképp ki- 
elégülést. És miért nem? Mert ők sem adhatnak a nősténynek, az örök 
nősténynek kielégülést. — Kis szünet után folytatja. — A nőnek ez a hely 
egy gyógyfürdővel ér fel, uram. Én évek óta behatóan foglalkozom a kér- 
déssel. A parancsnok a kecskebékáival, én meg ezzel... azonkívül, 
hogy gyógyítottam a betegeimet... Vagyis — jót tettem velük... Még 
rabtartóimat is meggyógyítottam. — Tiller hirtelen hangot vált. — Egyéb- 
ként sok ilyen ösztrogén növényről már a régi tudósok is említést tettek: 
Avicenna, Dioscorides, Galenus és mások... 

— No és? — kérdi Szeverics. 
— Ezt az elméletemet az itteni ösztrogén környezetről elmondtam né- 

hány embernek...Valószínűleg innen vonták le a következtetést, hogy 
akkor pedig az őrszemélyzet női csakis ilyenek lehetnek. Mert a nemi er- 
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kölcsöket a klíma éppúgy befolyásolja, mint a növényzet, s az állatvilág, 
táplálkozás, társadalmi szokások, et cetera. 

Kis csend után a százados bólogatva szólal meg. 
— Jól megvigasztalta a felszarvazottakat. Ez volt a cél, igaz? 
Tiller váratlanul hebegni kezd. 
— Hogy érti ezt? 
— Nem asszonyod kurva, csak az ördög volt durva — mondja a maga 

néha oly közvetlen modorában Szeverics. 
— De hát honnan veszi? — húzza fel szemöldökét Tiller. 
Szeverics láthatóan kirobbanni készül. Mint aki azt mondja: nem, erre 

az összefogásra őrök és rabok között cseppet sem számítottam! 
— Miért nem mondják meg az igazat, doktor úr?! Miért? Mert én 

olyan vagyok, mint a zsoldoslovag, maguk meg, mint a nagylány a falu- 
ból? 

— Nem értem! 
— Dehogynem érti! A zsoldoslovag felkoppintja a lányt, és továbbáll, 

az meg ott marad a nagy hasával a dühödt, csúfolódó nép között... hát 
ezért nem beszél. 

Tiller mintha elhatározná, hogy egészen komolyan tárgyal most már az 
ügyről. 

— Nézze, arról is szó lehet, hogy még ha a rab az igazat mondaná is — 
az őrnek mindig inkább hisz a törvény. 

— No látja! Ezen az úton haladjunk tovább. 
— No persze, a közös út — mondja Tiller, s már alig leplezi az iróniát. 
— Tehát attól fél, hogy ha vall — nem hisznek magának. 
— Nem! — rázza fejét Tiller. 
— Hát? — a másik ismét kezdi türelmét veszteni. 
— Egy negyedrészt zsidó, negyedrészt német és félig magyar ember- 

nek, akit náciként ítéltek el életfogytiglanra, már nincs mitől félnie. Előt- 
tem ott kint minden bezárult. Mi vagyunk itt a reménytelenek. A mi 
ügyünket senki sem feszegeti a konferenciákon, mintha épp ez lett volna 
a „tartós béke” ára. A törvényt a győztes szabja meg, azt mondják, s ha 
akkor más győz, most más volna az igazság. 

Csend lesz. 
— Nézze, én — véletlenül ismerem a maga ügyét... Tudom: nem bi- 

zonyították magára, hogy a dolgot... 
— Miféle dolgot? 
— Hát, hogy maga tudott volna az emberkísérletekről... maguk azok- 

tól távol dolgoztak, csak a „cég” volt egy. A maguké volt a messze lévő 
„leányvállalat”. 

— Így volt — mondja Tiller. 
— Látja, mindenről tudok. S talán még segíthetek is. És ezt komolyan 

 
 
 
176 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 

mondom. Még a dolgozatát is megírhatja az ösztrogén környezetről. Ki 
tudja... itt még klinikák, gyógyfürdők is lehetnek — mondja Szeverics, 
de nem néz ki a tájra. — Én mindenben segíthetek magának, ha... — el- 
hallgat. 

A doktor néma. 
— Nem beszél? 
Tiller felemeli fejét. 
— Nem segíthet rajtam. 
— Nem? Miért? Nem vagyok elég nagyfiú? 
— Mert én az utolsó két hónapban már tudtam, miféle „cégnél” dolgo- 

zom. 
Szeverics a nyitott ingen át őszülően szőrös mellét törölgeti. 
— Nofene! 
— Tudtam. De már nem lehetett kilépni semmiből. Épp úgy nem volt 

onnan szökés, mint innen... — kisvártatva folytatja: — Ne tegyen hát ígé- 
retet, ön nem olyan ember, aki szeret hazudni. Én pedig berendezked- 
tem már az itteni életre... életem fogytáig... 

Szeverics ráemeli szemét. 
— Szóval — melléjük áll? 
— Magam mellé állok. 
— Mint egy skizofrén — mondja Szeverics gyilkosan. 
— Jobb két példányban, mint egyben se — hajtja le fejét Tiller. 
Szeverics úgy csapja be az ajtót, hogy az ablakok megremegnek. 
Tiller utána bámul, szeme ismét a régi. 
— Sajnállak, derék fickó! Eszed is van, de az nekem már édeskevés. 

Árnyékot fejteni sem küldelek, fickó, a régi módon... Gonosz játék 
volt... elismerem. De meg sem úszhatod. Jöjjön valami reálisabb kín. 

Kirpán sebbel-lobbal érkezik. 
— Mi történt? 
— Semmi. Fél, hogy keményen kell vallatnia őrmestereit. A kollégákat. 

Szeretné, ha tanúskodnék, így ő is és az altiszt urak is megmenekülné- 
nek a sok-sok kellemetlenségtől... Ne érezzék a kínt, amit például mi 
éreztünk. 

— Nem értem. 
— Ej, mit nem ért? Semmiről nem szóltam neki! Egy új parancsnokkal 

csak több bajunk lenne. Hát nem mártjuk be Fanariást. Pedig engem le- 
váltott, de magát kinevezte. Őt megőrizzük; egy új parancsnokkal min- 
dent elölről kéne kezdenünk... Aztán magát is elmozdítaná. Tehát: Fa- 
nariást ne váltsák le! 

— Hát ne is! 
— És az őrmesterek oldalán sem érzem magam kollaboránsnak. 

Nem...mert épp így fognak igazán megbűnhődni. Szeverics végül arra 
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kényszerül, meglátja, hogy ugyanazokat a módszereket és eszközöket 
használja, amiket velünk szemben alkalmaztak egykor... Míg ha mi elle- 
nük vallottunk volna — az őrmestereknek már csak szépen alá kellett vol- 
na írniuk a vallomásokat. Sakk-matt helyzetben mit tehetnek? Hát ezért, 
bár látszólag kollaboránsok vagyunk, de valójában önmagunkhoz követ- 
kezetesek... Bűnhődjenek ők is hasonlóan... bizonyítékok híján 
és... brutalizálással... Az én lelkem tiszta. Példát kell egyszer statuál- 
ni... 

Kirpán szinte megbabonázva nézi. 
— Látja... — lágyul el hirtelen Tiller hangja. — Az árnyék itt azt mu- 

tatja, hogy gyáván az őrmesterek oldalára állunk. Futni hagyjuk őket. De 
mi van a függöny mögött? Az, hogy nemcsak hogy nem hagyjuk futni 
őket, de a legsúlyosabb büntetést csikarjuk ki számukra. Azonos módon 
bűnhődjenek velünk. Kóstolják meg saját módszereiket. 

— Miféle függönyről beszél, az isten szerelmére? 
— Persze, maga ezt nem tudhatja. Egyszer majd elmesélem... — teszi 

Kirpán karjára Tiller a kezét. 

13. Mica aláír 

A „tisztaszobában” szép fehér vászonabroszon kancsó, benne bor. Ját- 
szik tükrén a homály. 

— Amit egyszer a múltkor mondtál, mind leírtam — veti oda szinte 
mellékesen Szeverics. 

— Tényleg? — csodálkozik Mica. — Minek az? Én örvendek, ha elfelej- 
tem, milyen zagyvaságot mondok. De hát én tehetek róla? 

— Te Mica — kortyint egyet poharából a férfi —, miért fürdött meg 
mentában, csalánban az a Párászka? 

— Hát... a bűnbánattól. Csak az lehetett. Olívia mesélte... Nézze 
csak, hogy siratja Anasztáziát Olívia — félrehúzza a függönyt. 

Látják a bába udvarát. Két hokedlin valószínűtlenül apró, mosóteknő- 
nél alig nagyobb koporsó, gyalult deszkából. Mica kinyitja az ablakot, 
csak ennyit hallanak: 

— Jaj, Anasztázia, édes nénénk, itthagytál minket, jaj, vidd magaddal 
minden vétkeinket, hogy könnyű legyen a földön — elnyújtva, sírósan 
kántál az asszony, fején csúcsosan áll a fekete kendő. Mellette: nagyapó 
és nagyanyó. 

A lány fülel. Nem érti. 
— A többit elviszi a szél — mondja, s becsukja az ablakot. — Jó ez a kis 

szelecske, istennek rendelése. 
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— Szóval mit mondott Olívia? 
— Látta? Csak ő egyedül meri gyászolni. Meg én s az öregeim. Fekete 

bárány volt a tudománya. Pap, ha volna, se jönne ki hozzá. A sirató- 
asszony a papja. Olívia. 

— De mit mondott? 
— Azt mondta, hogy hajdanában jártak erre barátpapok, akik megosto- 

rozták magukat, meg a fehérnépeket is. Úgy csurgott a vérük, bőrükön le 
a köldökük alá, hogy még csiklandozta is őket. Attól aztán újra kedvük 
támadt viháncolni... Na az is bűnbánati verés vót. Ilyen az asszony: ci- 
bálja magát, megtépi ruháját, fejjel megy a kemencének vagy a Dunának, 
midőn hamis már a jég, vagy huncutkásan hajlik. 

— De mitől volt a bűnbánat? 
— Hát... csak Turkától lehetett. Néki is bédurrantott. Még énelőt- 

tem. Csakhogy ez a Párászka úgy vetette a keresztet, mint más a csalamá- 
dét, olyan szaporán. Ennél nem ment olyan könnyen, mint Leontinánál, 
ki mindenütt úgy rakja szét lábát, akár állva is, mint a vénasszonyok, ott 
a gőzösállomáson, mikor rájuk ér a vizelhetnék... emberesen csinál- 
ják... A nagyanyám szoknyáját nem győzöm mosni... Öregasszonyra 
ki se néz, úgy tartják, hát neki mán mindent szabad. 

— Na, felolvasom neked, mit írtam — mondja Szeverics. 
— Halljam! 
— Én, Odorján Mária, tanúsítom, hogy Bukatár Demeter a rabok bor- 

bélyát és az orvost is elküldte hozzánk, ahányszor csak szükségünk volt. 
A borbély kibodorította hajamat, hogy szebb legyen. Ezért Bukatárnak 
cserébe pálinkát és bort adtunk. Másokkal ugyanígy csinálta. Adtak neki 
malacot, báránybundát, egyebet. — Szeverics megáll. — Így mondtad? 

— De hát... — tiltakozik a lány —, nem azt adtam én neki. Annál na- 
gyobb kincset adtam én neki — hangjában verdes büszkesége. — Örven- 
dett is, madarat lehetett vón véle fogatni, ahányszor csak megígértem s 
megadtam. 

— De azt nem írhatjuk be, Mica. És te magad mondtad, hogy pálinkát 
és bort is adtál. 

— Hát ami igaz, igaz — néha azt is... 
— No látod. Tehát így volt? 
— Így. Nékem már úgyse a babám Bukatár. Ott egye fene a disznót, a 

mézes-mázos feleségével együtt. Büdös húgyú róka! — a lány szeme szik- 
rát vet a haragtól. 

— No, akkor bökd ide... — veszi elő Szeverics kicsit csöpögős töltőtol- 
lát. 

— De hát én... — jön zavarba Mica. 
— Eszem a lelked, hát persze, hogy nem tudsz írni. Bökd ide, ni, a 

bütyködet. 
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A lány szinte áhítatosan nyomja hüvelykjét a tintával szántott ikszre. 
— Ez most már a törvénynek is jó lesz? 
— Jó... — mondja Szeverics, s szeme mintha egy pillanatra meghomá- 

lyosodnék. 
— Várjon, hozok rá hamut. 
— Hát azt meg honnan tudod? 
— Járt erre jegyző is... ’danában, míg maguk ide nem gyűrtek... — 

mondja Mica, és egyenes derékkal megy ki a tűzhelyhez. 
— Hopp, van itt még egy — veszi elő másik papírját is a kapitány. 
— Az — miről? 
— Bondorékról... hogy te tudod: a gyermek a hadnagyé volt. 
— Azt már nem! — és Mica úgy támaszkodik az ajtófélfának, mintha 

egy részeg embernek állná útját, ki szobájába akar törni. 
— De hát miért? Mondtam, hogy nem lesz semmi baj! 
— Bondor nékem a babám. Azt mondta: mindig együtt leszünk. Őr- 

mesternét csinál belőlem, ha már hadnagyné nem lehettem — kis szüne- 
tet tart. — Én is özvegy, ő is — épp összepászolunk. 

Szeverics ránéz. 
— Gondolod? 
— Ha Isten úgy akarja. 
— Jó, akkor elég lesz az is, amit Anasztáziától kaptam. 
Mica fejcsóválva néz rá. 
— A sír előtt még elcsípte a hüvelykjét, mi? — játékosan emeli fel tintás 

ujját, s mosolyog. — Ő mondhatott akármit, neki vénségére nem babája 
Bondor. Most már nem is lesz! — tekint ki ismét az ablakon, oda, ahol a 
három öreg az apró koporsót épp egy kézitaligára rakja. 

— Megint pap nélkül — suttogja a lány. — Mint a pogányok, pont úgy. 

14. Menyasszony-öltöztetés 

Vasárnap délelőtt a barakkban. 
Bisztriczán a „harmadik emelet” egyik dupla ágyán épp befejezni ké- 

szül kiselőadását, amelyet A Habsburg-császárok és a görög katolicizmus 
címen tartott. Kelemen is meghallgatta persze, Onkis, az ifjú pap, az 
őrült költő, a szocdem nyomdafőnök és az exminiszter. Nagyjából mind- 
azok, akik nem épp nyelveket bifláznak, s akik „számítanak” a barakk 
elitjében, ha nem is egyforma tekintéllyel. 

Így fejezi be: 
— Bár az ilyesmi témák inkább téli dolgok, úgy döntöttem, most beszé- 

lek róla, mert jubilálok. Negyedik évemet töltöm rabkenyéren. 1948-ban 
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szűnt meg az egyház, engem ’49-ben tartóztattak le. Köszönöm hát fi- 
gyelmüket. 

Taps fogadja szavait. 
Amikor már ki-ki szétszéledt, a leghomályosabb sarokban az exminisz- 

ter halkan így szól a költőhöz, ki éppen újabb „börtönszavakat, -szóláso- 
kat” ír a szappan „tiszta táblájára”. 

— Kultusztárcámra, ez a Bisztriczán az a fajta román, s ez előadásából 
is kiderült, aki mindig a magyarok, a magyar főurak elismerésére vágyik. 

— Lehet, hogy csak tapintatos akart lenni a magyar ezredes iránt, meg 
ott volt ez a magyar szocdem vezető is. 

— Gondolja? Én viszont úgy hiszem, az ilyenek számára Pest és rajta 
keresztül Bécs jelentette mindig Európát. Nézze, a magyarok mindig 
büszkék voltak arra, hogy hatottak az erdélyi románságra. Ez a Mussoli- 
ni-állú dzsentri, ez a kasznár nekem mesélte egyszer nevetve, hogy vala- 
hol egy szilágysági borpincében a román parasztpárt elnökével, Maniu 
Gyulával italozott, és rávette, hogy énekelje el vele a magyar himnuszt. 
„No, Gyula, lássam, tudod-e még?” És „Gyula” tudta. Állítólag Iuliu ele- 
inte nosztalgiázott, hogy nemzeti kisebbségi képviselőként a Monarchiá- 
ban sokkal többet pofázhatott a parlamentben, mint Nagy-Romániában. 
Akár igaz, akár nem, de mindenképp jellemző a magyar szemléletre. 
Ahogy ez a Bondor is büszke volt szép asszonyára, amikor az — emlék- 
szik még — a töltésen közeledett. A faj büszkesége ez — akár az állatoknál. 
Mért büszkébb a páva, mint a pulyka, a paripa, mint a szamár? Talán, 
mert nagyobbak, szebbek! Na, hát fajukat szépnek és erősnek akarják lát- 
ni a halandók, mert akkor magukat is annak érzik. Fajukkal együtt nő sa- 
ját rangjuk is. Legalábbis úgy vélik. 

— Mi is ilyenek vagyunk — veti oda a kis nyápic szinte félvállról az 
aranyfogúnak. 

— No igen. Ettől függetlenül, amit Bisztriczánról mondtam, nagyon 
igaz lehet... Ezek nem olyan románok, mint mi, hanem osztrák—magyar 
románok... Ezek lenéznek bennünket, koszosnak tartanak, balkáninak, 
töröknek, szlávnak... De sebaj, mi mindig tudtuk, ki mellé kell állni. 
Ők a Dragoş-félék közül valók, akiket megbűvöl a magyar — úgymond — 
szabadságharc lázadó szelleme, s Kossuth vesztes ügyének oldalára men- 
nek, holott jól tudják, hogy a muszka cár csapatai már lecsapni készül- 
nek. Íme a halva született nagymama: az 1848-as szabadságharc. És ez az 
élhetetlenebbik román nem veszi észre, hogy a magyarok eladdig min- 
den szabadságharcukat elvesztették. Ezzel szemben mi, ókirályságiak 
tudtuk 1918-ban és 1944-ben is, hova kell átpártolni... Így Románia 
vesztesen is győztesnek érezhette magát. Mert mi nagy ugrással átjutot- 
tunk a német—magyar kultúrán, és Párizsban, neolatin rokonainknál ke- 
restük az ideált. Nem volt haszontalan! Ez a nép mégiscsak római. 
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A költőn látszik, nem hagyhatja ki a poén „feladott labdáját”. 
— És milyen érzés győztes ország fiaként csíkosban ücsörögni, tisztelt 

miniszterem? 
Az aranyfogú azonban nem hagyja magát. 
— Mindenesetre jobb érzés, mint vesztes ország fiaként ugyanitt — 

nézzen az ezredesre! 
Kelemen láthatóan sokat öregedett: pofazacskói úgy lötyögnek séta 

közben, mintha egy vénséges, kiéhezett hörcsög volna. 
— Körüludvaroljuk a népet, bókolunk neki — mondja a költő —, az új 

eszméknek is... ez épp beleillik Tiller tanaiba. Tudja, hogy nevezi? Tör- 
ténelmi bóktan. Annak tudománya, miként kell új s régi eszményekkel 
magasra csigázni egy nép büszkeségét. Ahogy az imádott hölgyre is ráha- 
zudunk minden szépséget, jóságot, aztán a házasságban lerántjuk róla, 
ahogy egy művésznőről lemossák a sminket. Udvarlás közben szépítünk, 
imádunk, házasság után rútítunk, szitkozódunk. 

Mintha csak ezt folytatná, a szocdem felkiált. 
— Menyasszony-öltöztetés lesz! 
— Micsoda? — hökken meg a költő, pedig nem szokása. 
— Maga persze ezt nem tudhatja... — ezt némi fensőbbséggel mondja 

a Foghíjas. — A mi cellánkban ezt így mondtuk. 
— Maga cellapatrióta! Barakkpatrióta! — döfi oda csúfondárosan a 

költő. 
Mivel azonban a költő esztétikus szabad szájával afféle börtöni udvari 

bolondnak számít, a szocdem némi tisztelettel mosolyog rá, s illendően 
magyarázza meg: 

— Amikor valaki szabadult, ezt így mondtuk: menyasszony-öltöztetés 
van. 

— Ahogy a nő paradicsomfőzést mond minden hónapban egyszer — 
bólogat a költő. 

— Mert ugyebár a készülődésnél sokan segédkeznek, tanácsokkal lát- 
ják el, mint a kis menyasszonyt — folytatja zavartalanul a szocdem. — Van, 
aki még valamit emlékbe is ad a szabadulónak. Üzeneteket súgnak a fülé- 
be. Otthoni lakcímeket magoltatnak vele. A morze is így adja celláról cel- 
lára. Társunk szabadul — ehelyett: menyasszony-öltöztetés lesz. Így ha 
valamelyik cellában földije akad, s fontos üzenete van, morzén leadhatja. 
Ó, mennyi verést kaptunk a menyasszony-öltöztetésért! Mennyi obszcén 
szidalmat! 

— Legjobb hírforrás az őrszemélyzetnek — dünnyögi a költő a morzéra 
értve, és gyorsan rávési szappanára: „menyasszony-öltöztetés”. 

— Gábory szabadul! — kiáltja valaki. 
Bondor bekíséri Gáboryt, aki sebesen csomagol. 
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Az őrmester, mintha szemérmes volna — kimegy, pedig — szabály sze- 
rint — benn kellene maradnia. 

— Jó jel — suttogja valaki. 
Gábory hirtelen kiegyenesedik. 
— Bocsásson meg bárki, ha vétettem volna ellene. Bocsássanak meg! 

Legszívesebben a zsebemben vinném magammal önöket! — a szeme 
könnyes, mintha bocsánatot kérne, hogy szabadul. 

Mintha itt árulás volna hamarabb szabadulni. Mintha a szabadulónak 
bűntudatot kellene éreznie. 

Vajon mindenki így érzi s gondolja ezt a dolgot? 
— Jó volna, ha beleférnénk a zsebébe — szól vidoran valaki, mint aki 

visszatért a mesék világából, ahova egy pillanatra elszállt. 
Gábory homlokával dől neki az ágynak. Rejteni akarja könnyeit? Vagy 

tán ágyától búcsúzik? Vagy a két szándék jól megfér egyetlen helyen? 
Takarékoskodnak érzelmeink a hellyel. 

Mindenki igyekszik megérinteni a szabadulót. Kezét, ruháját. 
Legalább érintéseink nyomában szabaduljunk innen. 
— Krisztus érintésében feltámadunk — mormolja halkan Onkis, a fiatal 

pap. 
— Van fésűje? Itt van ez — nyújtja oda valaki. Gábory elteszi, jól tudja 

a törvényt: ezt nem szabad nem elfogadnia. Rab fésűjét viszi szabadba: 
gazdája is kövesse. Új babonák, hiedelmek talán? 

Most a balerin lép hozzá: 
— Nincs mit adjak magának, de búcsúzóul megsúgom titkomat. Nem 

vagyok balerin. Csak egy fél évig táncoltam... rádiószerelő vagyok, 
uram. 

Nem szeretné, ha kint tudná meg Gábory — valahonnan? 
Bondor megjelenik. 
— Készen van? 
— Készen! 
Készen! Készen! Készen! Kész tökély! 
Mintha elkészült volna egy alkotás. 
A büntetés letöltése. 

15. Bukatár (kicsit később) 

A kapunál egy szolgáló tizedes veszi át a szabadulót. 
Bondor nekitámaszkodik az őrszoba falának. Onnan nézi a kapun ki- 

lépni készülő Gáboryt, akin — egyelőre? — már nem lesz hatalma. 
Guczuj a raktárépület árnyékából bámul. 
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Bukatár — hogy ne lássák a szakácsok — a legfélreesőbb ablakból néze- 
lődik. 

De amíg az udvaron átjött a pillantások kereszttüzében! Hogy reme- 
gett a lába... Se eleven, se holt. Utolsó szemle — gondolhatta volna a 
könyvelő. 

Tiller a kórházablakból Kirpánnal együtt nézi. A púposnak talán azon 
jár az esze: Gáborynak alig van árnyéka, közeleg a dél. De mi olyat rejt 
még e kis árnyék, amit senki sem tudott és meg se tudhat többé, mert 
Gábory most elmegy árnyékával. Hiszen az övé. 

Tűz a nap a delelőhöz közel. A barakkból a költő hangja: 
— És hazaviszi az árnyékát, urak! 
— Lát valami különbséget a vágyakozó arcok között? Miben különbö- 

zik egy őrmester és egy rab áhítozó vagy irigykedő arca? Mert én semmi- 
lyen különbséget nem látok — fordul a századoshoz Fanariás. — Nehéz itt 
a káderek sorsa. Nagyon nehéz. Ide senki se szeret jönni. Azt is mond- 
hatnám: ezek pótolhatatlanok — az utolsó szót megnyomja, hogy a másik 
jól jegyezze meg. 

Enyhítő körülményeket sorol őrmestereinek? Vagy Szevericset figyel- 
mezteti felelősségére? 

Mindketten a parancsnoki iroda ablakánál állnak, s onnan — mintha 
tribünről — tekintették meg az „elvonulást”. 

— Igen — folytatja az őrnagy — az irigység, a kegyetlenség és minden 
rossz a természetben lappang. 

— És a megfékezésének módozatai is — egészíti ki a százados. 
Fanariás feléje fordul, mint aki bár értelmes lénynek hitte, de ezt a 

„kis” kiegészítést még így is meglepőnek tartja. 
— No igen... 
— Bukatárral szeretnék beszélni. Lehet? 
— Hogyne. De miért épp vele kezdi? 
Mire gondol Szeverics? „Hiszen tudod, hogy nem véle kezdtem! Miért 

játszod meg itt a Nagy Tájékozatlant?” 
Leül, mint aki úgy dönt: nyílt kártyákkal játszik. 
— Menet közben rájöttem: ő a leggyengébb láncszem. 
— Jó marxista kifejezés — állapítja meg Fanariás. 
— Ide éppen illő — a válasz kurtán hangzik. 
— De hát mitől gyenge? 
— Ő legfeljebb a konyhaügyekben lehet vétkes... 
— Tehát nem fogja hagyni, hogy „vadember” társai magukkal rántsák 

a mélybe. A maga prekoncepciója szerint. 
— Prekoncepcióról most ne beszéljünk. 
— Miért? Nem ildomos? Éppen, hogy szerintem itt az ideje. Hisz a 
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prekoncepció divatja kezd lejárni. Igaz, ezt nekem könnyű mondani, 
mert sose voltam ügyész. 

— Én sem. 
— Vizsgálóbíró se voltam. Csak egyszerű végrehajtó. Kész tények elé 

állítottak mindig. A már elítéltekre vigyáztam, s dolgoztattam őket. Igaz- 
ság vagy nem igazság — semmi közöm nem lehetett hozzá. 

— Csakis szigorú tények alapján ítéltettem el mindenkit — eddig. Már 
persze azokat, akik a mi elveink szerint voltak bűnösek. De ehhez min- 
den terhelő tényt igyekeztem megszerezni. 

— Most is így cselekszik? 
— Ha segítenek. Ha nem — semmiről sem kezeskedhetek. Megkapha- 

tom hát Bukatárt? Ne ma menjen az élelmiszerért. 
— Hogy a könnyebb bemártsa a súlyosabbakat? 
— Igen, ez fordított fizikai törvény! A könnyebb a víz alá nyomja a ne- 

hezebbet, oda akarja nyomni. Jelzem: logikus, hiszen a súlyos már 
amúgy is lefelé tendál. A könnyebb terhe rajta már csak ráadás. A végső. 

A csend talán meditatív? 
— Beküldöm. Úgyis dolgom van otthon. 
Máris távozik. Szeverics öklével dobolni kezd az asztalon. Egyre erő- 

sebben. Mintha ezzel a ritmussal önmagát hergelné, vadítaná, legyen 
már sose látott dühös! 

Hamarosan megjön Bukatár. 
— Itt vagyok, százados elvtárs. 
Arca csíkos a csurgó verejtéktől. 
— Olvassa el ezt, őrmester elvtárs. — Orra elé tolja a papírt. — Törölje 

meg magát. 
Néhány verejtékcsepp a tintára hullt. 
— Ki ez az Odorján Mária? 
— A nevét se tudja? Hát a Mica. 
— No persze! De hiszen ez bolond. Írni-olvasni se tud. 
— Én tudok. Én írtam le a vallomását. 
— De hát mondom, hogy bolond! — Bukatár hangja megemelkedik. 
— Amit ez a lány itt tanúként vall, ahhoz nem kell egyetem. Vagy kell? 
Bukatár hallgat. 
Szeverics támad. 
— Kell vagy nem kell? 
— Nem kell. 
— Tehát beismeri? 
— Nem! 
— Akkor súlyosbodik az ügy — megállapít. 
— Ez a lány bolond! Pszichiátert fogok kérni! 
Szeverics merően néz rá. 
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— Az a mi elmegyógyászunk lesz, Bukatár. Nem a magáé! Érti? Nem 
látott még soha ilyet? Nem tapasztalt? Hogy az elmegyógyász a mi — ma- 
gára mutat, csakis önmagára — oldalunkra áll? 

Bukatár elsápad. Rá van írva homlokára: pontosan megérti ezt a hatal- 
mas fenyegetést, e halálos elszántságot. 

Ez az ember, ha kell törvénysértő eszközökkel is rács mögé juttatja 
őket. 

Bukatár minden ellenkező híresztelés ellenére sem buta ember: ez de- 
rül ki eddigi életéből is. Mindig fenntartotta valahogy magát, piszkos kis 
nyereségeit. 

Ilyesmire gondolhat Szeverics? Talán. Ezért szánja éppen neki e fe- 
nyegetést? Meglehet. Hadd mondja csak meg társainak: vigyázat, ez az 
ember kíméletlen! Ez az ember úgy vág hűvösre, ahogy eddig minden 
igazi ellenséget. Nem válogat a módokban s eszközökben. 

Lehet, Bukatár még az írástudatlan lány vallomásának „külön üzenetét” 
is megérti: látod, én Szeverics vagyok, s nem érdekel, kit hozok fel tanúként 
ellened: bolond és írástudatlan — egyre megy; s az is hidegen hagy, hogy én 
adtam-e szájába vallomását, vagy nem—a célom egy: téged megsemmisíteni. 

Ha ugyan ezt üzeni, s akar-e egyáltalán üzenni ily módon Szeverics a 
Mica vallomása által. 

Mint amikor egy messziről jött idegen öklöző engem, itthon, saját rin- 
gemben, saját legjobban bevált ütéseimmel küld padlóra — kiszámolásig. 

Ez volna a kép? 
Mindketten jól tudják: ilyen ütésekre nincs ellenszer. Az győz, aki 

kezdeményez. Márpedig itt a „fenti káder” a kezdeményező, övé az első 
ütések joga. 

Még az az előnykínáló felnőttjáték sincs meg, amikor a báty az öcsnek, apa 
a kis fiának azt mondja: No üss először te, egyet, kettőt, hármat, s én majd 
csak egyet... Még ennyi előny sincsen. Pedig ez nevelő célzatú; tanuljon a 
kölyök. Itt az erős, a „felnőtt”, az állam üt először, s azután is, százszor. 

Szeverics mintha megsejtené, hogy Bukatár túlságosan is érti őt, ezért 
most kicsit visszatáncol. Talán óvatos? 

— Különben is — a százados hangja a realitásokra utaló —, nincs az a 
pszichiáter, aki ne ismerné el, hogy az efféle apróbb dolgokban még egy 
elmebajosnak is lehet épkézláb ítélete... Mert ez konyhaügy, értse meg, 
kicsi dolog, legalábbis a többihez képest. 

— Miféle többihez? — hebeg az őrmester. 
— A Turka halálához képest. 
Bukatár jókora hasát lihegve szorítja az asztal széléhez, előrehajol. 
— Ahhoz nekem semmi közöm! 
— Hát kinek van hozzá köze? — üvölti Szeverics, tán még a barakkok- 

ban is hallják. 
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Bukatár ajkán mintha pecsét volna. 
— Bukatár, megúszná néhány hónappal! Ember! Életfogytiglant akar? 

Golyót? 
Szinte sápadt a csend. 
— Én úgyis csak keveset kaphatok... — habogja végül. 
— Akkor beszéljen, hogy annyit is kapjon! Mert különben... 
— A Bondor felesége... Turka miatt halt meg. A hadnagy fattyút csi- 

nált neki. 
— És Guczuj? 
— Párászkát megerőszakolta... 
— No és Leontinát!? — kérdése, mint a korbács. 
Bukatár mintha már nyeregben érezné magát; saját pályájára ért. Le- 

gyint. 
— Azt nem kell megerőszakolni — hangjában döbbentő mély a meg- 

vetés. 
Szeverics jónak látja ütni, ütni, ütni. 
— De maga gyűlölte a hadnagyot! Mert Turka megint csak eszébe jut- 

tatta, hogy maga milyen gyenge, ha saját feleségéről van szó! Amit pedig 
titkolni illik! A hadnagy porig alázta a neje által! A hadnagy eszébe juttat- 
ta: milyen rosszul választott, mennyire gyatra emberismerő... Hát gyű- 
lölte a hadnagyot, és meggyilkolta! 

— Nem! — a kövér testből már-már kisikolt a „nem”. 
— Hát akkor hogy volt? — csendesedik el Szeverics, lélegzetet hagyva 

Bukatárnak. 
— Talán csak nem tapsolt, hogy a felesége lefekszik Turkával? Tartotta 

a gyertyát!? 
Szeverics arca eltorzul, amint ezeket mondja. A feneketlen düh szinte 

megmagyarázhatatlanul csap a feje tetejéig. Fuldokol benne. Lehet, ha 
megkérdeznék, maga se értené önmagát. Mintha láthatatlan szellem sar- 
kantyúzná egyre messzebbre: lásson lelkük mélyére egyszer, látni végre 
már! Kikkel dolgozott eddig? Kik állnak az eszme „világvégén”, a rend 
„isten háta mögöttjének” térségeiben! Kikre épülnek itt és ott a dolgok? 

De a százados talán mégsem ezt mondaná, mert nem is ilyesmit érez. 
Csupán a mérhetetlen, szinte önkínzó düh ráng a szája körül, fel a hom- 
lokáig és még tovább. Tehetetlen! De nem sokáig tűri. Nem. Ez van sze- 
mébe írva. 

— Tapsolt neki?! — ismétli meg. 
Bukatár végre összeszedi magát. 
— Azt... nem mondhatom. De én Leontinát vertem meg, ha rajtakap- 

tam. Nékem a pasassal mi bajom?! Könnyű Katát táncba vinni, ha neki 
viszket a talpa jobban! És akkor is csak azért vertem meg, mert ezzel a fa- 
lusival feküdt le! 
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„Vertem” — miért szépíti vajon Bukatár a moslékosdézsát? Mert a ve- 
rés ősi, férfias, ez pedig állattá süllyesztés? Van fogalma erről? 

— Kivel? — kérdi a kapitány. 
— Hát... Bondorral! 
— Akivel mégiscsak összeállt, hogy megöljék Turkát! A felszarvazottak 

összeesküvése! 
— Én nem álltam össze! Én nem tudtam semmit... most se tudok! Én 

Micával háltam, meg a városban is sokat voltam. Pénzem is akadt. Nékem 
ez nem volt akkora hacacáré. Nőt szerezni! 

— Hogy halt meg Turka? — vág közbe Szeverics, mintha azt mondaná: 
félre a lélekkel, ne kalandozzunk el: a tárgyra, a tárgyra. 

— Hát azt én nem tudom! 
— Hazudik, Bukatár! És ha tovább hazudik, megígérem, odajuttatom a 

másik kettő mellé! 
Bukatár fehér lesz, talán megint eszébe jut az „üzenet”: ez most min- 

den általuk ismert és használt eszközt éppen ellenük használ majd. 
— Csak annyit tudok... — kezdi —, hogy hozzám jött Bondor, és azt 

mondta: ez a senkiházi lator, feleségeink gyilkosa sosem fog a nyakunk- 
ról elmenni. Fel kell neki kínálni a szökést. Vigyem hát a kis öbölbe a 
konyha csónakját... néha ezen visszük a kaját, nem kamionon, mikor a 
rabok a parthoz közel dolgoznak... szóval vigyem a kis öbölbe, és te- 
gyek bele háromnapi elemózsiát, meg egy demizson bort — elhallgat. 

— És mért ment ebbe bele, ha magának olyan édesmindegy volt, hogy 
Leontina lefekszik véle vagy sem... még tán megtisztelve is érezte 
magát! 

— Hát inkább, mint ezzel a falusival. A hadnagy miatt én egy szót se 
szóltam Leontinának. Ő is megmondhatja! 

— Akkor miért segített nekik? 
— Beleütötte az orrát a konyhaügyeimbe. Szimatolt a leltáram körül, 

miegymás. Én ezt nem szívelhettem. Menjen innen a francba, jöjjön más. 
Milyen jól kijöttem a régebbiekkel minddel. Hát ezért. 

— S maga elhitte Bondoréknak, hogy csak ez a céljuk!? Útilaput kötni 
a hadnagy talpára... Szökést kínálva... 

— Ennyit is akartak! Bondor, aki éjszakás volt, kiszaladt volna a had- 
nagyhoz a lakásra jelenteni, hogy a parton egy idegen csónak kötött ki. 
Erre Turka odament volna, és kihasználva az alkalmat, megszökik. Szóval 
én a feladatomat elvégeztem a csónak körül, hazamentem s lefeküdtem. 
Másnap egy másik csónakkal vittük az ebédet. Észrevettem a nádassal kö- 
rülvett zátonyon az eltűnt csónakot... Jelentettem a parancsnoknak... 

— Miért nem Bondoréknak mondta előbb? 
— Mondtam nekik az ebédnél. 
— És mit mondtak? 
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— Összedugták a fejüket, s úgy mondták: szóljak a parancsnoknak. Ők 
kinn voltak a rabokkal. Én pedig szóltam. De előtte összefutottam magá- 
val s elújságoltam — hisz emlékszik. 

— Tehát maga csak szökési kísérlet elősegítésében vétkes? 
— Úgy gondolom, mert így is van. 
— Leszámítva a konyhaügyeket. 
— Az egyik a másikhoz tartozik — mondja Bukatár szinte alkudozva, s 

közben sűrűn pislogat. 
— Biztos, hogy ennyit tud, Bukatár? 
— Proletár becsületszavamra, elvtárs — próbál méltóságos lenni, de in- 

kább alázatosra sikerül. 
— Maga mi volt azelőtt? 
— Kerékgyártó műhelyem volt... 
— Hol? 
— Hol? Hát falun. 
— No, akkor itt ez a papír, írja le az egészet. De ne hagyjon ki semmit. 
— Nem lehetne, hogy csak aláírjam? 
— De hisz maga tud írni, Bukatár. Vagy nem? 
— De, elvtárs... Csak hát dolgom van a konyhán. 
— Írja csak le. De pontosan. Várjon! Magának közben nem bűzlött a 

dologban semmi? 
Bukatár valóban elgondolkodik, mert érzi: ő már a nehezén túljutott, 

a többi a másik kettő dolga lesz. 
— Hát... az igazat megvallva, megfordult a fejemben, hogy ezek egy 

pecekért még ölni is képesek, amilyen falusiak... meg aztán... 
— Meg aztán? 
— Amikor a kutyákkal megleltük a gödröt... Guczuj és Bondor veze- 

tett bennünket. Ugrálni kezdtek a gödör körül, kezükben a lapát meg az 
ásó. Mi ütött beléjük? Meg mertem volna esküdni, hogy látok néhány 
halvány csizmanyomot, s ők azon táncolnak, tapossák, hogy friss nyom 
legyen belőle... utána az ásót, lapátot rögtön a kiskatonák kezébe ad- 
ták... 

— Hát írja le épp így, Bukatár, és akkor mi ketten békén megleszünk. 

16. Párászka és Guczuj 
(másnap este) 

Estefelé. 
Az udvaron Párászka bágyadt hangon hívogatja csibéit. 

— Pi-pi-pi! Gyertek, csibéim, gyertek! 
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Mintha a csibék is tudnák, hogy régebben nem így szólongatta őket, 
sokkal tétovábban közelednek. Tán idegennek nézik? 

Párászka is észreveszi a dolgot. 
— Meg sem ismertek. Nem is vagyok én már semmi. Mi voltam, és mi- 

vé lettem, Uram, Teremtőm! 
A kapun beköszön Szeverics. 
Párászkiva ijedten kapja melléhez kezét. Pettyes kötőjéből a maradék 

kihull. 
— Tessék csak... — mondja alig hallhatóan. — Nyáron csak keveset 

kell adni nekik, lelnek magot akárhol. 
Az udvaron szárítókötél, rajta ruhák... köztük egy fekete is. 
Bemennek, s még látják, hogy a munkából hazatérő rabok épp most 

fordulnak be a telep kapuján. 
— Tudtam, hogy beteg, azért nem zavartam — mondja Szeverics. 
— Egy kis aludttejet... vagy bort? — kérdezi az asszony. 
— Köszönöm, most semmit. 
— Van gazdaasszony — néz ki megint az udvarra Párászka —, aki nyá- 

ron csak reggel ad nekik. Én adok éjszakára is. Igaz, keveset. 
— Gondolom, sejti, miért jöttem — kezdi óvatosan Szeverics. 
Párászka hallgat. 
— Vagy mondjam? 
— Gyűlöltem... — a beteg testből szinte sivít a szó. 
— Miért? 
— Rám tört... megbecstelenített. 
— Az urának megmondta? 
— Meg. 
— Mit mondott? 
— Megvigasztalt. 
— Más egyebet? 
— Nem mondott mást. — Az asszony ajka remeg, lehajtja fejét. 
— Biztos? Egy ember meghalt, Párászka. Maga vallásos, nem? 
— Az... az vagyok — szeme révetegen pillant fel. — Jaj, istenem! 
— Nyugodjék meg. Mit mondott még az ura? 
— Hogy... jaj, nem mondhatom meg! Nem! Megver az Isten! 
— S ha elhallgatja, azért nem bünteti meg? — Szeverics szemében újra 

a homály csillog. 
— Azt mondta... megbosszulja... azt... 
— Hogy megöli? 
— Azt nem mondta... Jaj, istenem, én vagyok az oka. Ha én nem me- 

gyek be akkor hozzá... Én vagyok az oka. 
A kapu csikordul, elnémul az asszony. 
Guczuj alakja az ajtóban. Végignéz mindkettőjükön. Nagyon komor. 
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— Ne hallgasson rá, elvtárs, hazudik. Akármit mondott is, hazudik. 
— Krisztusom! — sikolt az asszony, s lerogyik az ágyra. 
— Miben hazudik, Guczuj?! 
— Biztos azt mondta, hogy megerőszakolta? 
— Azt. 
— Hát nem erőszakolta meg! 
— Micsoda? 
— Csak leteperte, de aztán otthagyta. Megsajnálta, vagy nem kellett ne- 

ki! Nem fűlt hozzá a foga! — úgy mondja, mintha őt, a férjet érte volna e 
halálos sértés. 

— Nem igaz! — sikít Párászka, s újra a párnába fúrja fejét. 
— Egy szót se értek, Guczuj! Velem ne tréfáljanak! — felemelkedik. 
— Nem tréfálok. Amikor megleltük Turka holttestét, elmondtam ne- 

ki... — rágyújt, keze remeg. — Akkor tört ki, hogy ő az oka az egésznek, 
mert hazudott nekem, mert a hadnagy nem erőszakolta meg, s ő engem 
belekergetett az emberölésbe. Én meg mondtam neki — nézi az ágyon az 
asszonyt összeszűkült szemmel —, hogy én nem öltem meg Turkát, ha- 
nem részegen beleesett a gödörbe. De ő csak hajtogatta, hogy ő a hibás, 
miatta öltem embert. Nem öltem, ordítottam a fülébe... Ő pedig azt or- 
dította vissza, hogy Turka nem erőszakolta meg! Miért ölted meg? — ezt 
ordítozta. Én meg visszaordítottam, hogy nem én öltem meg! — szinte or- 
dít. 

— Valóban. Miért? 
Kis csend. 
— Tessék? 
— Valóban: ha Turka nem erőszakolta meg a nejét, maga miért ölte 

meg Turkát? 
Guczuj szinte vadul méregeti. 
— Tréfál? 
— Nem. 
— Nem öltem meg! — rekedt. 
— Párászka! — szól Szeverics, s az asszony lassan emeli fel sápadt fejét. 

— Mért mondta az urának először azt, hogy Turka megerőszakolta? Be- 
széljen! — a százados hangja most kemény. 

És Párászka — mintha épp ez a hang nyugtatná meg, nem a vigasztaló, 
szelíd, mintha ez hozná vissza az épeszűek, erősek világába, ez rehabili- 
tálná — lassan beszélni kezd. 

— Először én is azt hittem... mert olyat éreztem én ott... aztán itt- 
hon — életemben először — elgondolkoztam, hogy milyen az, ha az uram- 
mal... mert az más volt... egészen más... azt hittem én erőszak- 
nak... azt, merthogy más volt, mint az urammal. Idegen volt — hangja 
szinte daccal telik meg, szavában ítélet. — Jó. 
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Csend. 
Guczuj az ajtófélfának támaszkodik, megint idegesen fújja a füstöt. 
Eszébe jut-e vajon, hogy férjként most illenék mentegetnie, hogy eszét 

vesztette, vagy letorkolnia asszonyát: idegen előtt ne beszéljen így. De 
Guczuj csak hallgat. Szeverics elgondolkodik-e: a férj miért nem szól 
közbe? Miért nem kiáltja: mindig hazudik a nő, akár örömben, akár kín- 
ban kiált, akkor is hazudik, ha épp nem tudna róla! Miért nem ordítja 
Guczuj, ami természetes volna? Alázatos tán a tények iránt? Vagy talán, 
mert van most ennél jóval fontosabb, amit rejtenie s védenie kell? Épp a 
bűnét és az életét!? 

— És? — kérdi Szeverics az asszonyt. 
— Ennyi — a válasz leheletnyi. 
— Akkor mért gyűlölte mégis Turkát? 
— Mert... az uram azt mondta: kellek is én Turkának! Majdnem kika- 

cagott. S nekem az jutott eszembe: ilyet nekem az uram még sose mon- 
dott. Sose mondta szemembe, hogy ilyen kevésre tart. S ennek is Turka 
az oka, mert akkor... ott... engem nem érintett meg... — sír. — 
A hadnagy... megalázott, s az uram ezért csak még jobban letiport... a 
sárba... 

Csend. 
Most szólal meg Guczuj. 
— Szárazkurva... — majdnem köp egyet. — Nem nyúlnak hozzá, mégis 

úgy érzi, hogy megerőszakolták — már-már gyilkosan néz nejére. 
Kis szünet után folytatja csak: 
— Ettől van a bűnbánata... hogy hazudott nekem, s nem attól, mert 

azt hitte, hogy emberölésbe kergetett. Szeretett volna lefeküdni véle, de 
nem sikerült néki! Mint Leontinának! Vilmának! Még a bolond lánynak 
is! Mert nem kellett a hadnagynak! 

Párászka felsikít. 
— Nem igaz! Nem igaz! — s fülét betapasztja, hogy ne hallja az urát. 
— Mi az igaz? — csattan fel rögtön Szeverics. 
Az asszony erre ismét magához tér egy kicsit. 
— Az... — s úgy beszél, mint aki most már valóban ítélkezik. — Az, 

hogy akkor éjjel álmában kifecsegte, hogy megölte. Menekülj Turka! — 
azt kiáltotta. Aztán meg azt, hogy: a föld, a föld! 

A csend újra megtelik. 
Guczuj arcát mintha lemeszelték volna. 
Vajon miért nem mondja Guczuj: az álom badarság! 
Gondol erre Szeverics? Mert Guczuj nem mondja: bolondokat beszél 

az álom! Talán ama ősi, primitív meggyőződésben nevelkedett, hogy iga- 
zat mond az álom? 

— Ezt írásba foglalom — áll fel a százados. 
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— Foglalja... — s az asszony újfent leomlik az ágyra. 
A kapitány most megfogja az őrmester karját. Látszik, amint keze fején 

kidagadnak az erek. 
— Jöjjön, Guczuj. Menjünk az irodába. 

17. Fanariás önfeledt 
(másnap reggel, délelőtt) 

Ma Fanariás megy ki a rabokkal! Mi történhetett? 
— Jó jel — suttogja ismét valaki. 
Mindig valaki. 
Az egyik gödörből halk beszéd. 
— Beneš úr a mi nyomorúságunk oka; ő akadályozta meg az etnikai 

kérdésben a népszavazást... Átkozott Trianon... 
Ez a Kelemen hangja. 
Tehát minden a szokott: a témák, az emberek. De akkor mit keres itt 

Fanariás? És miért állnak szolgáló tizedesek, szakaszvezetők az őrmeste- 
rek helyén? S a brigadérosok? Meg a kutyák? Mit mutat e tények árnyé- 
ka? Mennyit ígér és mennyit ád? 

Fanariás egész nap egy szomorúfűz alól figyeli a békákat. Időnként — 
mint gyermekkorában? — egy-egy rögöt hajít a vízbe a szapora rucaöröm 
közé, melynek kerek leveleit ugyancsak bearanyozza a nap. Szinte önfe- 
ledten élvezi, ahogy a zöld vízben csobban a rög, és az élővilág fölriad, 
hogy megfigyelésének tárgya lehessen ismét. 

A szúnyogok úgy kavarognak s a mindenféle tarka apró lepkék, mint a 
forró nyár eleven hóesése. 

Fanariás egész nap csak egy szendvicset eszik, nem is kíván e forróság- 
ban többet. De hízik a szeme a minden színektől. A zöldnek ennyi árnya- 
latát ő még sosem látta! 

Mire gondol? 
Talán arra: ostobák, s még ezt a létet unjátok halálosan? Ülnétek csak 

az irodán egész nap! 
Önfeledt... vagy csak egy-egy pillanatra önfeledt? Furcsa szabadság, 

mely nem is tud önmagáról. Ahogy megfogalmazódik, hogy ő szabadság 
— már el is tűnik. Csak a fogalmon kívül élhető meg. Csupán ebben a te- 
nyészetlétben, amelyből — tán mint Isten por-sarából — minden vétetett. 
Minden, ami csak él e Mindenség élettelen túlerejének ürességében, a 
Semmi vaskarjai között. 

A többség: az élettelen amott, amely mindent körülvesz. A kisebbség: 
ami benne élő. 
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Micsoda kozmikus kisebbség az élet! És milyen nyomasztó többség, 
ami élettelen! A kő, a por, az űr... 

Ó, milyen magányos lehet, ami él a köves csillagok között. Tán nin- 
csen párja sehol, és ő keresi a párját... az emberszabású, élőlényarcú lé- 
nyeket... 

De hát miért kutatják az élők mindazt, ami hozzájuk hasonló? 
Talán, hogy legyen kit becsapniuk, legyőzniük? Legyen vigaszuk, jobb 

társaság, csevegés, ne nyomja őket a kozmikus magány érzete? Legyen, 
aki ébren tartja őket, mint az ellenség szokta, nehogy eltunyuljanak? 
Szövetségest keresnek bennük? Tanítót, akitől titkot lesnek el? Ezért ku- 
tatja hát az ember hozzá hasonló párját megannyi távol csillagon? 

Ó, hány végsőnek tetsző kérdés! 
Ezekre gondol Fanariás vajon, miközben állóvízbe dobál rögöket? 
Ki tudhatná? Csak ő, vagy talán még ő sem. Csak durván következte- 

tünk mindig arra, mit gondol, mit érez a másik... Egyet mondunk, hol- 
ott még egy közönséges vonat is két sínen szalad, és mennyi váltón átal! 

Fanariás rögöket dobál. A láp vizére, egy szomorúfűz alól. 
Talán nagy szorongást rejt ez az önfeledtség... Az önfegyelem álcája 

csupán... 
Hisz „otthon hagyta” az őrmestereket... 

18. Szeverics fél (azonos időben) 

Bondor úgy jön az udvaron át, mint aki mindenre elszánt. 
Szeverics az ablakból nézi. Ütögeti öklével párkányát, mint nemrégen 

az asztalt. 
Bondor meg-megáll egy-egy szakáccsal néhány szóra. Mint aki utasítá- 

sokat ad. Mintha tudná: a bíró figyeli. 
Széleset nevet valamin, s még hátba is vágja a borbélyt, aki valami 

disznó viccet mesélhetett neki. 
Szeverics pedig közben csak ütögeti az ablakpárkányt, az üveg belere- 

zeg. A százados agyára, meglehet, áthullámzik ez a rezgés, hogy ott ren- 
det borítson fel, szétziláljon mindent, s csak egyet diktáljon nagy erővel: 
a rabokkal összeesküvő őrmesterek ellen csupán gordiuszi módon lehet 
cselekedni: erős sújtással elvágni a csomót. Kibogozásra nincs idő! Ők 
maguk sem engedik. Minden szál annyira kusza, mindegyik mindegyik- 
kel összefonódott, hogy csak egy nagy-nagy ordítás segíthet, amitől min- 
denki megretten, és vallomást nyöszörög. Bevallja már azt is, amit nem 
tett. Éppúgy, mint régebben, annyiszor. 

Bondor kopogtatás után belép. 
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— Hát maga hazudott nekem, Bondor — egyelőre szemrehányó a 
hangja. 

Bondor nem néz rá, s azt mondja. 
— Én nem hazudtam. Csak nem mondtam el mindent. 
— Itt van a bába, az Anasztázia vallomása — megmutatja. 
— Jókkal fogódzik. De az már meg is halt. 
— Nem halála után nyomta ide az ujját. 
— Hátha maga nyomta oda — mondja félvállról Bondor, és még nem 

tudja: ez lesz majd a veszte. Mert most Szeverics ökle olyat csap az asztal- 
ra, hogy nagy piros könyvek hullanak le róla. Bondor szedegetheti. 

És Szeverics úgy kezd beszélni, mint aki össze akarja morzsolni ezt a 
tömzsi erőt, ezt a magabiztosságot, amely mintha azt ismételné százszor, 
makacsul: nekünk mindent szabad! 

— Vége van, Bondor! Ki fogom végeztetni. 
— Azzal az ikszes vallomással! — csikorogja a másik. 
— Két ikszes vallomással megyek föl, és megmutatom: el fogják fo- 

gadni! 
— Analfabétákkal akar kinyíratni egy kádert! 
— Ők is honpolgárok, Bondor. Vagy nem? Tudja, hogy ezek a bolon- 

dok és analfabéták ott a faluban, ha vihogva is, de mindig megmondják a 
véleményüket!? Csakhogy ezt mindenki hajlamos pusztán népi „jópofás- 
kodásnak” venni! Olyannak, mint a gyerekszájvicceket, vagyis nem túl 
komolyan... És ezen sokan kitörik majd a nyakukat. Mert ez végül is 
komoly beszéd, amire oda kell figyelni, még akkor is, ha csak úgy adják 
elő, mint a cirkuszi bohócok. Mert félnek zordabbul tálalni a problémá- 
kat. Hát akkor halljam, Bondor! A beismerést! 

— Nincs mit beismerjek... Miszticistákkal fog össze a káderek ellen! 
Kuruzslókkal meg bolond kurvákkal! 

Szeverics tenyere nagyot csattan a hökkent Bondor képén. 
— Ezt megfizeti — morogja a tömzsi. 
— Tudod, mért kaptad? Tudod vagy nem tudod? 
Bondor hallgat. 
— Megmondom. A bolond lány nem akart rólad nyilatkozatot adni, s 

én nem is erőltettem. Azt mondta: őrmesternét csinálsz belőle, a párja 
vagy. Védett. Te pedig lekurváztad. Hát ezért! És kapod a többit is, Bon- 
dor. 

Az ajtóhoz lép, ráfordítja a kulcsot, a homoktól sárgás függönyt össze- 
rántja. 

— És ne üvölts, Bondor, mert a rabok majd meghallhatják... Szé- 
gyen, hogy épp az őrmestert verik... A káröröm gyilkos dolog ám. 

Bondor arcáról csurog az izzadtság. 
— Hé, várjon... beszélek... 
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Szeverics megáll. 
— De ha becsapsz... 
Rekedten mondja Bondor. 
— Nem csapom be. 
— Halljam! 
— Mit tehettem volna? A parancsnok megmondta: nyissuk ki a sze- 

münket, mert a sértett többször is arról beszélt, hogy szökni akar. Márpe- 
dig innen nem szökhet el senki... Így is kevesen vagyunk. Keveseknek 
fűlik a foga e dologhoz... Látom, az elvtárs se jönne ide, vagy idejön- 
ne? Na? 

— Bondor... — szól rá Szeverics. Valami lehet a hangjában, amitől az 
őrmester gyorsan tovább beszél. 

— Hát mi nem őrizzük a gatyáját! Gondoltuk, felkínáljuk neki a szö- 
kést, hadd fogják el, kaszlizzák be. Csónakot Bukatár adott, és élelmet. 
Én meg beszóltam a hadnagynak, hogy távcsővel láttam egy idegen csó- 
nakot a kisöbölben. Mondtam neki, ő nézze meg, mert Guczujnak nagy- 
beteg a felesége, nem mehet, a parancsnok haragszik, ha ebben az órá- 
ban zavarják, én meg éjszakás vagyok, csak épp kiszaladtam értesíteni. 
S ezzel visszamentem. Hogy mit történt, mi nem — senki sem tudhatja. 
Csak annyit tudok, hogy reggel nem volt ott a szemlén. Ez megszökött, 
gondoltuk, mert Turka szökési tervét mi hárman találtuk ki. 

— Ha úgy tudták, hogy elcsónakázott, miért indultak el mégis keresni? 
— Fanariás mondta, hogy azért csak nézzünk utána, hogy biztos-e a 

dolog, mert őneki akkor jelentenie kell. Biztosra kell menni. Mi aztán ke- 
restük, amikor időnk engedte... mert egyéb dolgunk is volt... Nem 
leltük sehol, hát Fanariás kihívta magát. S akkor Bukatár meglátta a záto- 
nyon a csónakot... — elhallgat. 

— Tehát — maga szerint mi történhetett? 
— Az, hogy előbb beült a csónakba, aztán eszébe jutott, hogy élelem és 

bor van, de nincs pálinkája... Beszaladt a faluba... Aztán jövet jól 
meg-meghúzta az üveget, berúgott, és — bele a gödörbe. A föld repedt le- 
hetett, magára zúdította. A fejét a talicskába üthette. 

— És a csónak hogy került zátonyra? — kérdi Szeverics, mintha ez az 
egyetlen homályos pont volna csupán. Bondor gesztikulál. 

— Eloldódhatott közben, s odasodorta a víz. 
— Mért nem kötötték ki jól? 
— Bukatár jól kikötötte, de a sértett kibogozta, s amikor eszébe jutott a 

pálinka, csak lazán köthette vissza. 
„Sértett... sértett?” — mért óvakodik a nevét mondani? Gondol erre 

Szeverics, aki most nem néz Bondorra? A változatosság kedvéért ujjaival 
dobol. Idegesítené a „sértett” szó? 

Hiszen az látszik, egyre ingerültebb. Talán mert a másik olyan előzé- 
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kenyen tálalja az egyetlen lehetséges megoldást? Hülyének nézik? Vajon 
ezért? Türelmetlen? Lopja ő az időt? Ezért dobol? Meleg van? Várják 
otthon? A felesége? Aki „neki szép”? Feltorlódott a munka? S közben 
vágtatnak a világpolitikai események? Megy a vonat? Az ő vonata? Mind- 
ezek együtt — vagy csak: egy, vagy: egy-kettő csupán? 

Újra látni: Szeverics döntésre akarja vinni... 
— A talicska nem használ gumibotot, Bondor... 
Nem, itt nem lesz döntetlen soha! 
— Megölte, Bondor! 
— Hogy én? Miért? — vállat von, pislog. 
— Mert gyűlölte! Igen? 
— Nem akartam itt látni... 
— Csak a gödörben, mi? 
— Ne lássam itt... legyen messze... 
— A másvilágon, Bondor! 
— Nem, a Dunán... bárhol... szökjön... 
És Szevericsnek ismét: „nincs tovább”. 
— Megalázta magukat, Bondor! A méltóságukba mászott... s képükbe 

röhögött! Mintha valaki a seggükbe nézne, ahova maguk nem látnak, 
vagy legféltettebb titkaikba, s azt röhögné! Mint mikor gyermekkorunk- 
ban az iskolában a hátunkra aggatták a cédulát: „Nagy szamár vagyok”, 
és nem tudtuk, min röhögnek a többiek. Röhögött magukon, és röhög- 
tette másokkal is magukat. És lázított. A rabok előtt is leégette magukat. 
A rabok is röhögtek magukon! Na, hiába van úgy oda Bondor a szép fele- 
ségével, amikor az a hadnagy szalmazsákja! 

— Elég! — ordít Bondor. — Elég! 
— Nem elég! Arra gondoltak a rabok, s a többiek is: miféle impotens 

fráter lehet ez a Bondor! 
— A parancsnok impotens, az igen, de nem én! — ordítja Bondor, és 

nekiugrik Szevericsnek. Az, mintha már nagyon régóta várná... szinte 
mérhetetlen boldogsággal vágja állon a tömzsit. 

És nem szégyelli most ezt a boldogságot. Vajon miért? 
Bondor a földön fekszik. 
Szeverics a kancsó után nyúl, és arcul önti. 
Bondor ébredezik. 
— Ezt megfizeti, nagyon megfizeti. 
— Folytassam? — kérdezi Szeverics, öklét felmutatva. — Vertem én már 

ki emberekből igazat, de még hazugságot is. Folytassam? — közeleg. 
Bondor a fenekén csúszva a fal felé hátrál. Arcán — először — rémület. 
— Mindent megtehetek magával, Bondor, mindent! S ha bemegyünk a 

városba, előveszem a vasakat is... 
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— Nem igaz, nem teheti! Elmúlt az az idő! Elmúlt! Változás van... 
változás! Elmúlt! 

Szeverics megáll, ismét csak: mintha ezt várta volna. 
— El? — odaugrik és gyomrába vág, ha nem is egész erővel. 
— Ne, ne... miért? — mint szárazon a hal, csak tátog. 
Szeverics felállítja: 
— Azért... mert ehhez a változáshoz neked semmi közöd. No, ülj le a 

seggedre! Nincs mit tagadnod. Itt a Guczuj beismerő vallomása. Ez meg a 
Bukatáré. 

— Bukatár nem tudott... — szája becsukódik. 
— No látod. Köpsz te, Bondor, máris köptél. Persze, hogy Bukatár 

nem tudott mindenről. Nos, beszélj, mert én nemcsak ronggyá verlek, de 
ki is végeztetlek, ha nem vallasz be mindent... De ha kiszabadulsz is 
egyszer — nyomorékon nem jó élni, Bondor. 

Szevericsről dől a víz... szeme is, mintha sírna. 
Mély csend támad. A százados leül. 
— Tehát? 
— Ki akartuk nyírni — kezdi rekedten Bondor. — A csónakot azért ta- 

láltuk ki, hogy azt higgyék, tényleg meg akart szökni. 
— Valójában hogy történt? — kérdi immár csendesen a kapitány, mint egy 

erdő, aki viharos zúgása után most fáradtan élvezi saját szelídebb hangját. 
— Elmentünk a lakására... Guczuj meg én. De nem engedett be. Félt. 

Az ikon előtt állt. Imádkozott. Pedig mi nem úgy akartuk kinyírni. 
— Hát? 
— Mondtuk neki az ajtón át, hogy egy idegen csónak van a parton. 
Menjünk, nézzük meg. Úgy terveltük, odamegyünk, s ott a csónakba 

lökjük, s a ladikot benyomjuk a vízbe evező nélkül... vigye csak a hul- 
lám. S akkor utánalövünk, hogy jól megijesszük, hogy ne merjen vissza- 
térni. Fogják el mások, messze, nyírja ki a folyamőrség vagy a többiek... 

Kis csend. 
— Bondor, ne hazudj. Guczuj már mindent bevallott. Itt van! 
Bondor odapislog a papírra, hallgat. 
— Nézd: Guczuj részletesen leírta. 
Bondor megköszörüli torkát. A hangja halk és fakó lesz. Tán már való- 

ban túl akar jutni a nehezén? 
— Az volt a tervünk, hogy kinyírjuk, és elássuk a szigeten. Egy üveg 

pálinkával együtt... mintha részegen a gödörbe esett volna. 
— És a csónak mire kellett? 
Bondor hallgat. 
— Beszélj, ha azt akarod, hogy segítsek rajtad! 
— A csónak azért, hogy azt higgyék: vízen szökött meg, és ne keresse a 

szigeten senki. 
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— Szép sorjában, Bondor! Elejétől. 
— Bukatárt megbíztuk a csónakdologgal, meg az élelemmel, borral. Ő 

csak annyit tudott, hogy szökést kínálunk Turkának. mert úgyis mindig 
az járt a fejében. Ő el is intézte, s elment lefeküdni. Mi Guczujjal meg- 
lestük, mikor a sértett... 

— Turka... 
— Turka — ismétli komoran Bondor — a falu felé megy. Pálinkáért 

ment... az üveg nála volt, így nem kellett a mi üvegünk. Tudtuk, min- 
dig részegen jön haza. A régi gödröknél a fűzfák közül előléptünk: én 
szemből — Guczuj hátulról. Elég részeg volt. — Mit akartok? — azt kérdez- 
te. — Aljas pondrók vagytok... nem az asszonyotok fáj nektek, hanem 
hogy én nem tartalak embernek... — azt mondta, nem akar söpredékkel 
dolgozni többé... ő nem erre született... valami ilyesmi... ő nem így 
gondolt semmit... ő nem tudott erről az egészről... azt mondta — be- 
szél egykedvűen Bondor. — Hátrált. Mi csak követtük. A kezünkben gu- 
mibot. Sütött halványan a hold. Féltünk, hogy valaki meglát, s meghallja 
a részeg dumáját, meg a pisztolyán is babrált. Guczuj odaütött, hogy hall- 
gasson már el. 

— Te ütöttél, Bondor. 
— Én ütöttem. Mert Guczuj gyáva volt, pedig az ő feleségét erőszakol- 

ta meg. Szar alak! Aztán egy gödörbe dobtuk, abban még egy ócska, tö- 
rött talicska is volt. Még jó is, gondoltuk később. Aztán rá a földet. A gö- 
dör szélén repedések voltak, a csizmával berogyasztottuk. Hullott rá a 
sok föld. Mi el akartuk temetni szégyenünket. 

Csend. 
— A kabátja? 
— Előbb letéptük róla, aztán elvittük a csónakba. Mintha ő előbb már 

a csónakban lett volna. A csónakot elrúgtuk, hadd menjen. Higgyék azt, 
hogy valahol a vízbe esett. Keressék a testét a Dunában, a tengerben. 
S elmentünk. Bukatárral megbeszéltük, ne jelentse azonnal a csónak el- 
tűnését. 

— Bukatár mit mondott erre? 
— Kérdezte, hogy miért? Mondtuk: annál jobb, minél messzebbre 

jut... Turka, mert akkor jobban rá lehet bizonyítani, hogy szökni 
akart... Bukatár elhitte... 

— A parancsnoknak mit mondtak? 
— Neki azt mondtuk, hogy eltűnt... csak ennyit... meg azt, hogy 

biztosan megszökött. 
— Mért nem említették neki a csónakot? 
— Mert akkor azonnal jelentette volna. 
— No és? 
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— Mi még körül akartunk nézni a gödör körül, minden rendben van- 
e? Nekünk más dolgunk is volt a rabokkal. Idő kellett... 

— A csónak hogy került a zátonyra? 
— Biztos nem rúgtuk be elég erősen. Idegesek voltunk... siettünk. 

Korán kellett kelni. A part mentén sodródhatott a zátonyig. Reggel a pa- 
rancsnoknak jelentettük, hogy Turka nem jött a szemlére. Otthon sincs. 
Azt mondta: fésüljük át a szigetet, hátha részeg, s döglik valahol... Ad- 
dig ő nem jelentheti... Mi csak munka után kezdhettünk keresni, de 
nem kerestük, mert tudtuk, mi van vele, hanem körülnéztünk a gödör 
tájékán...Minden rendben volt, de eléggé alkonyat volt már... Más- 
nap megint munka, s csak akkor jelentette Bukatár a csónak eltűnését, 
merthogy az ebédet abba akarta vinni, s nem volt sehol... A parancsnok 
estétől reggelig telefonált, hogy jöjjön ki valaki. Maga jött. Bukatár épp 
akkor találta meg a zátonyon a csónakot. Kezdődött a keresés! A kutyák 
jelezték. Észrevettük a nyomainkat... igyekeztünk jól összemászkálni — 
Bondor felrepedt száját tapogatja. 

— Van zsebkendője, szorítsa rá — mondja Szeverics. 
Bondor úgy cselekszik. 
— Maguk mikor tudták meg, hogy a csónak a zátonyon van? 
— Ebédkor mondta Bukatár. 
— S maguk mit mondtak neki? 
— Tanakodtunk Guczujjal, s úgy határoztunk: Bukatárt nem avatjuk 

be semmibe, mert megijedne... az ő konyhaügyei másak. Persze, neki is 
a begyében volt a hadnagy Leontináér’... 

— Hát akkor mért nem mondták Bukatárnak, hogy a zátonyról lökje 
vissza a csónakot? Akkor megmaradt volna a sikeres szökés látszata... 

— Látták a rabszakácsok is a csónakot... és... 
— És? 
— Ő, mármint Bukatár megijedt, hogy nincs a csónakba’ Turka. Arra 

gondolt, hogy beleesett a vízbe. Ezt pedig ő már nem merte volna eltit- 
kolni... Hát azt mondtuk: jelentse azonnal. Így megnyugodott, hogy be- 
csületes szándékaink vannak. Aztán később magának is szólt a csónakról. 
Mondta nekünk, hogy találkoztak az úton... Hát ennyi volt. 

Csend van. 
— Milyen ember volt Turka? 
Bondor maga elé mered. Ezt épp tőle kérdik? — talán erre gondol? 
— Miatta halt meg Vilma... A gyerek az övé volt... 
Szeverics rámered. 
— Turka akarta az abortuszt? 
Csend megint. 
Bondor hirtelen felkapja fejét, mint aki tudja: ebben az egyben győzni 

fog. 
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— Ő. Igen. Turka beszélte rá! 
Mire gondol Szeverics? Talán erre: ennek ketten tudnának csak el- 

lentmondani: a hadnagy és Vilma. De ők halottak. Hagyni kell hát... 
elégedjünk meg ennyivel... 

— Hát akkor egy marad még — mondja Szeverics. 
— Ne itt bilincseljen meg ezek előtt — riad meg Bondor. 
— Mit gondol? Most egyelőre elmehet, s írja le az egészet úgy, ahogy 

elmondta. 
— Elmehetek? — kérdezi hitetlenkedve a másik. 
— El. De vigyázzon... látta — innen nincs szökés. 
Az őrmester indul. 
— A zsebkendőt szorítsa a szájára, s mondja azt, hogy megfájdult a fo- 

ga. Menjen haza, és írjon... — kikulcsolja az ajtót. 
Hosszan néz utána, majd káromkodni kezd egyre hangosabban. Sejti- 

e, hogy éppúgy, mint a próféták réges-régen? Mocskos szavakat az égre, 
a világra, de ez néki fáj jobban, mint a mennyországnak. Aztán így fejezi 
be: 

— Menj a pokolba, Trif! Te vagy az oka... vagy te is... Miért kellett 
eszembe juttassátok... Esküszöm, soha többé ezt... először s utoljá- 
ra... 

Belecsap öklével a könyvespolc oldalába, hadd fájjon a keze. Csak úgy 
dülöngélnek a már gyéren álló megkergült brosúrák. Aztán leül, de hir- 
telen feláll, elhúzza a függönyt, kinéz. Látja, hogy nem messze Bukatár 
és Guczuj állnak; szájuk alig mozog. 

Ott távolabb Bondor mond valamit egy tizedesnek, fél arcán ott a 
zsebkendő. Guczujék felé indul. Szól nekik valamit. Az iroda felé néz- 
nek. 

Szeverics arcán felhő, szórakozottan — vagy szorongva? — nyakát tapo- 
gatja. 

Bondor még mindig beszél. 
Mit mondhat nekik? 
Aztán Bondor kifelé indul a telepről, amazok pedig lassan közelednek. 
Szeverics fél. 
Szeme a telefonra téved. Tárcsáz, beszél... a központot hívja, majd a 

megyét. Az őrmesterek az ablaknál állnak meg. Látják, hogy telefonál, 
nem lépnek be. Szeverics tovább tárcsáz. Meg lehet esküdni rá: minden 
vonal foglalt. De úgy döntött, hogy mégis mozgatja a száját. 

Úgy formálja a szavakat, hogy azok lássák. 
— Központ? Központ? Halló! Igen, én vagyok, Szeverics. Minden 

rendben! Jöhetnek! Jöhetnek! Máris! 
Azok újra benéznek. A kapitány görcsösen markolja a kagylót. 
Int nekik: elmehetnek, telefonál, oda föntre. 
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Éppen, mint akkor Fanariás. 
De ezek csak nem tágítanak. Kicsit elsétálnak, majd vissza. 
Szeverics hirtelen felugrik, lecsapja a kagylót. 
Kitárja — szélesre! — az ajtót, megjelenik, hogy lássa a telep, lássák őt a 

közben hazaérkezett rabok... Így csak nem történhet baja. 
Ő is a rabok szövetségét akarja? Vajon eszébe jut? 
Ki tudja, hányan nézik őket? Fáradt, de szemfüles rabok. 
Kezdenek mind többen sétálni az udvaron. A felmentő sereg! És ez 

most végtelenül... végtelenül megnyugtatja Szevericset... felsóhajt. 
Guczuj lép hozzá, Bukatár inkább elhúzódna. 
— Százados elvtárs! Bondor elfelejtette mondani, hogy a parancsnok 

elvtárs maga mondta, hogy aki szökni próbál, azt nem kell kímélni. És 
hát azért Turka csak szökni akart... valamikor... ha nem is most... 
valamikor csak megszökött volna... Ettől kitelt volna minden... min- 
dig a rabok oldalára állt... 

És Guczuj lázasan beszél, egyre érthetetlenebbül. Legalábbis Szeve- 
rics már nem érti, mert annak a szemébe van írva a belső homály. Egy 
mindig lehetséges függöny. Akár vasfüggöny is. Ennek csak apró ajtaján 
léphet ki egy-egy szó. Mint kakukkos órából a kakukk. 

— Azt az egyet én is tanúsíthatom, hogy a lázadó rabok mellé állt — mond- 
ja kicsit kelletlenül Bukatár, mint akitől kicsikartak egy nyilatkozatot. 

Szeverics nevetni szeretne, látszik az arcán: nevetni, nagyon. 
De elszorul a torka, mert nyel egyet, kettőt, hármat. Ennyit tud mon- 

dani: 
— Jól van. Ezt is beírjuk. Jól van. 

19. Búcsú az őrnagyéktól 
(harmadnap délelőtt) 

Elhagyott ez a ház, mint egy tanya. Körös-körül csak dudvaőrök állják, 
tüskés füvek, élősdi gizgazok. 

Alacsony ablakában nincs virágcserép, de — kárpótlásul? — egy-egy su- 
dárabb gyom szirma bekandikál a repedt üvegen. 

Itt lakik Szeverics. 
Ébredezőn, félálomban csettintgetve mormol. 
— Igen, legyen bűnöm... legyen... 
Ő maga is csak félig érti-hallja, amit mond, s később aligha tudná meg- 

idézni. Vagy mégis? 
Ha volna mondatainknak egy Felsőbb Értelmezője valahol, aki a sza- 

vak ejtésével egyidejűleg kínálná mindegyiknek okát-indokát... ha vol- 
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na... Nem, nem a létező Isten, hiszen ő maga a gondolatokat adja, ha- 
nem egy Felsőbb Értelmező, aki nem isten s nem király — vajon ő mit 
olvasna ki mondatainkból? 

A Szevericséből... 
Íme, az ember, ki ártatlanul élt, túl hiszékenyen. Oly tisztán akart él- 

ni, amilyen életnek már nincs is hitele. Hiszen bűnösök ítélnek mindig a 
bűnösökön. Ártatlan még nem ítélkezett soha. Csecsemőszagú minden 
ártatlanság, ha eltekintünk az eredendő bűntől, márpedig a kisded nem 
ölthet bírói talárt pólya helyett. Vagy az aktaszagú tisztaság — ugyan ki- 
nek kéne? A paragrafus papírja csak arra jó, hogy Pilátus kezét törölje 
véle kézmosás után! 

Mire érthette szavait félálomban ez az ember? 
Azt hittem, ez a tisztaság, ez az eszményi eszme egyedül üdvözítő? 

Krisztust is ugyanabba a vízbe — folyóvízbe! — mártotta Keresztelő János, 
mint a lélek fertőzöttjeit... Ugyanabban a bűnben mártózzunk hát, 
hogy lássuk e szörnyű viszonylagosságot... Az én bűnöm kisebb, mint a 
tied, tehát bírád lehetek... De valamennyien egyenlők abban, hogy bű- 
nösök vagyunk: ez végül is az egyenlőség alapja. S az egymásra utaltság. 
— Legyünk egyenlők bűneinkben legalább. 

Talpra szökken az ágyból, melynek neműit az őrmesternék, s Ottília 
adták össze, e „szállodátlan”. távoli világban... Azok az őrmesternék, 
akik után s kiknek férje után nyomoz... Fizeted az adót a rendőrség- 
nek, hogy aztán fiadat becsukják, s adócsalásért perbe fogjanak. A törvé- 
nyeket magunk ellen is hozzuk. 

Borotválkozik a rossz zsilettel, s a zilált foncsorú tükörnek beszél, 
mint valami vándorkomédiás, ki szerepet tanul még az árnyékszéken is. 
„Lenni vagy nem lenni”, és kéjjel nyögedez hozzá. Aztán: „A többi né- 
ma csend.” — s tán a vizet is lehúzza. 

Vonszolja az ócska pengét; csak beszédszünetben dolgozik; újra meg- 
pihen. 

— Igen, demagóg voltam, Bondor! Kolléga... demagóg, amikor azt 
mondtam: hát a bolond, s analfabéta nem honpolgár? Demagóg, hiszen 
persze hogy nem egyenlő velünk, csak a voksuk egyenlő, Bondor kollé- 
ga, csak a voksuk. Egyébként sem tudása, sem szelleme, semmi egyebe 
nem egyenlő velünk. Csak a jog lehet egyenlő, Bondor, amit biztosíta- 
nak, de sosem a képességek, a tapasztalatok, a végrehajtók s a megvalósu- 
lás... Látod, Bondor, az igazság háládatlan... Hálok itt Leontina pok- 
róca alatt, fekszem a Párászka párnáján... az Ottília lepedője is jó... Ő 
ragaszkodott a lepedőhöz: azt ő adja mindenképpen! Szóval feküdtem itt 
holmijaik körében, és nem csak ellenük dolgozom, de még meg is jegy- 
zem: a párna kemény, a pokróc szúr, a lepedő gyanús. Az igazság hálá- 
datlan... 
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Szünet. 
— Azt hittem, megöllek, Bondor. Összefogtatok a rabokkal ellenem. 
Nem az a baj, hogy velük. Nem is velük, a rabok félelmével. Hát akkor 

nem minden eszközöm tisztább, mint a tietek! Minden mocskos eszköz 
az én kezemben tiszta. Boldogságos ökölcsapás volt. Sose tagadom le! 
Nem lesz bűntudatom többé! 

A zsilettpenge újra csak megáll. 
— Hozzátok hasonlónak lenni, hogy érdemben ítélkezzem. Ej, Trif, 

puffadt, vén, májbajos hullaboncnok, a halottakon babrálva az élők lelkét 
kutatod... Az izgat, ami a testből messzire szállhat. Most már megérted: 
miért félemlítettem meg őket, akik másokat annyiszor zsaroltak, megta- 
postak? Átvettem módszereiket, vagy pedig hasonlóságommal jogot sze- 
reztem, hogy bírájuk legyek? Minimum két fogalmazás is érvényes itt, 
mint mindig. Mert: elítélheti-e az ágakat kopasztó zsiráf a csontokig rágó 
oroszlánt? Vagy a fa legyen a zsiráf bírája, a zebra meg az oroszláné? 
Mert ha a fa az oroszlánon ítél — bűntelennek látja. Ugyanígy a zebra is a 
zsiráfot... Hasonló ítélkezzék hát a hasonlón! Meglehet, szolidáris akar- 
tam lenni, Bondor: épp most vállaltam módszereitek szelidített, apró kis 
mását, amikor az nem népszerű már... A magam mentsége ez? Lehet, 
Bondor... ma már kicsit tán sajnállak is, de tegnap megnyúztalak volna. 
És ezért éppúgy nincs bűntudatom, mint bárkinek, aki indulatból ölt... 
szerelemből... Mi ez, kérdezheted? A magam védőbeszédére készülök? 
Hisz — védőbeszéd minden magyarázat. Csak éppen álruhás. 

A telepre indul — Fanariáshoz. 
A faliújság előtt egy pillanatra megáll a tágas udvaron. Napszítta, szél 

tépte papírlap lóg a rozsdás rajzszegen. Kalandor lepke ócska gyűjte- 
ményben? Csupán egyetlen szó jól olvasható: MUNKA. Eltűnődik-e 
azon, miért épp e szót tudja kisilabizálni? A gépíró ütötte le keményeb- 
ben betűit, vagy tán ő látta túl sokszor, s így még halovány nyomaiban is 
felismerheti? Olyan mindegy most már. 

— Legyen bűnöm. Csak a bűnösség hihető — mormolja. — De téged 
azért futni hagylak, Fanariás... Pedig sejtem, sőt tudom már: lapító fel- 
bujtó vagy... Szerencsétlen őrmesterek! Titkolták felbujtójuk előtt igazi 
szándékaikat. Fogalmuk sem volt, hogy Fanariás épp az embervért akar- 
ta... Meg mernék esküdni rá... És mégis: ne tovább! Ugyan ki enged- 
né meg, hogy egy egész „vezérkart” láncra verjenek? Most ennyi is elég. 
Majd máskor, ha ugyan lesz máskor, és lesz még ő... Fanariás, és per- 
sze: én. Fáradt vagyok. 

Belép. 
— Kértem a szomszéd telepről kölcsönbe három őrmestert, és képzel- 

je, kiderült: nem kölcsönbe — örökbe adják. Azt a telepet ugyanis hirte- 
len felszámolják — a parancsnok szeme karikás; nem sokat alhatott. 
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— Bevallották. 
Fanariáson látszik, hogy tudta. 
— Hiszen annyi mindent bevallottak az utóbbi években e tájakon... 
— Nem mindenki — veti oda Szeverics. 
Fanariás, mintha nem is hallaná. 
— Végül is a maga dolga, milyen módszert használ. A régit vagy az 

újat. Bár megjósolom, hasonlítani fognak. De — az idő ítélkezik. Sohase 
mi. Mit akar tenni? 

— Hívom a rabszállítót. 
— Maga tudja. 
Szeverics arca vörösödik, de érezhetően csitítja magát. „Elégedj meg. 

Túl sok volna a jóból. Az oroszlán az állatok királya, mégis megelégszik a 
kölyökállattal vagy a gyengével, beteggel, öreg példányokkal... Az neki 
az értékes, a jó, a szép — ami elérhető... lám csak, az állatnak is van ér- 
tékítélete” — mintha ezt mondaná befelé. De, ha nem is, annyi bizonyos, 
hogy fegyelmezi magát. 

— Turka nem akart szökni — mondja végül. 
— Az ilyesmire sosincs garancia. Meg kell előznünk a dolgokat. 
— Halállal? 
— Ez filozófia. Nincsen kedvem hozzá. 
— Megyek, s elbúcsúzom a nejétől. Megköszönöm az ágyneműt. 
— No csak vigyázzon — hangjában, mintha burkolt rettegés. „A manó- 

ba, csak el ne csússzon Ottília az utolsó pillanatban.” Vagy: „Csak meg 
ne tudja, hogy szerelme szökni nem akart.” 

— Hát persze. Mentem. 
Igen — ott az a ház: az már szinte kúria a lápon! Tornácának kőoszlo- 

pai is vannak. S a padlásán a régi uraság kacatai. Aszaltgyümölcsnyire 
zsugorodott gombos vagy cúgos cipők, miegymás... Ottília ószere ez, s 
a szekrények fiókja... Honnan sodorta e holmikat ide az idő? Tán a Mo- 
narchiából? És a birtokost? 

Az asszonynak nem sokat mond már Szeverics. 
— Holnap vagy holnapután indulok. Egy rabszállító és egy dzsip jön. 

Az ágyneműt idehozzam? 
Ottília hisztériás lesz. 
— De hát én semmiről semmit sem tudok! Miféle rabszállító? 
Szeverics ránéz. 
— Turka nem akart elszökni. Mégis meggyilkolták. No, a legjobbakat. 
Ottília csak áll és bámul. 
Szeverics útközben mire gondol? 
Talán arra: miért is nem mondta meg Fanariásnak: tudom, ki bujtotta 

őket gyilkosságra! De még ők se tudtak róla. Azért nem is vádolták pa- 
rancsnokukat. Észrevétlenül szívódott fel a lelki méreg. Napról napra. 
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Ám ha így szólna — Fanariás az őrmesterekért megmozgatna mindent... 
így meg veszni hagyja őket. Erre gondol Szeverics? 

Ottília gépiesen mered a kapitány széles háta nyomán maradt üres „lé- 
gi folyosóba”. 

Lihegve érkezik Fanariás, mint aki gyorsan Szeverics után indult, de 
útközben megállították néhány szóra. 

— Mi van? Hol van? Mit mondott? Mit mondtál? 
Mint a golyószóró. 
— Meg foglak ölni — suttogja Ottília. — Az életemet elégetted egészen. 
— Hát nem miattad jöttünk ide, életem... itt mégiscsak úgy élhet- 

tünk, ahogy vágytuk... nincs a nyakunkon senki... nem néznek a 
szánkba, ágyunkba... sehova... társaloghatunk bármiről... még a vi- 
lágról is... a művészetről... Hát a városon nem untad minden barát- 
nődet, nem átkoztad a sok pletykát... kiismerhetetlenek, azt kiabáltad. 
Nem oda akartál menni, ahol a kutya se ismer, nem te mondtad így? 

— Te akartad így lerázni ellenőreidet s azokat, akik a posztodra pályáz- 
nak — sziszegi az asszony. — Nem akartál szem előtt lenni a származásod- 
dal és a zavaros nézeteiddel, elvtárs! 

— Te menekültél a múltad elől, életem, ismerd be, életem. Erkölcsi 
kérdés volt, hogy elgyere! Hogy eljöjjünk. 

— Meg foglak ölni! 
— Életem, ne beszélj így... 
— Te ölted meg, te öletted meg. 
— Nem igaz! Ő mondta? — bök Szeverics után. 
— Ő ehhez buta. Én mondom! Én! 
— Nem én tettem... de még mindig jobb így, mint ha te méreggel, 

baltával... 
— Meg fogsz innen szabadulni, Fanariás. Olyat teszek, hogy megszaba- 

dulsz innen. A szégyennel öletlek meg! Hogy menekülhess innen! 
Kirohan a virághervasztó forróságba. 
Fanariás zúgó fejjel követi. 
Kiszakadó szívvel a kert alatt rohannak. 
Látja, amint az asszony a töltésre ér, s mintha csak fürödni készülne, 

egyenként dobálja le ruháit... 

20. Trópusi látomás 

— Trópus! — sóhajtja valaki még a gödörből, és a tán utolsót tomboló nyá- 
ri napra felnéz. Imbolygó szúnyogfelhő száll a láp fölött, libegve, akár 
egy lepkeháló, és eltűnik a nád közt. 
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Árnyékba húzódik a gyík. 
A vízirózsák tündérkertet kínálnak megannyi szárnyas kis bogár- 

nak. 
Van a szigetnek pontja, ahonnan jól ellátni a tenger, a sirályok 

felé. Ott legalább egy-egy loccsanás csap szelet, ha néma is a tenger. 
— Trópus! — mondja másodszor is, de már egy új hang, a miniszte- 

ré, hiszen a közeli-távoli nagy vadon egy-egy egzotikusnak tetsző virá- 
ga még kínálja is a szót. 

A költő bágyadtan gúnyos e délelőtti órán. 
— Trópus... méltó szó a római-dák fajhoz! A klíma hozza vissza 

nékünk, mit elrabolt sok-sok barbár vándor tőlünk... 
— Ez a hang egy judaizáló román hangja — mondja a miniszter. 

S hogy e kijelentés ne maradjon félszárnyú, a másik gödör is beszél- 
get. 

— Van ellenszer... Előkelő származás ellen előkelő származás dár- 
dája és pajzsa. 

Ott a szocdem nyomdafőnök, ki elfordulván a kiábrándító napi po- 
litikától maga is nyelvész lett — most így szól. 

— Fogalmuk sincs, hány magyar szó sumér-akkád eredetű... ezt 
még bizonyítani fogják. Az egész emberi kultúra bölcsője ott rin- 
gott... — elhallgat, de meggyőződése mély: egyszer ezt még bizonyí- 
tani fogják. 

Az őrmesterek is hűsölnek valahol: ilyenkor éden költözik a göd- 
rök mélyére; cigarettafüst száll... 

Halk beszéd: 
— Valaki újságdarabot talált. 
— És? 
— Berija imperialista ügynök. Ő lett a soros áruló. 
— S ez jó nekünk? Vagy a mi főnökeink óvatosabbak s ravaszab- 

bak, s itt nem csinálnak hazai Beriját? Merthogy nem „másolunk”, 
„eredetiek” leszünk... 

Kelemen és Bisztriczán társalognak. Kelemen megmutatja az apró 
újságdarabocskát. 

Bisztriczán tovább morfondírozik. 
— A mi vezetőink vagy késni látszanak, de ez a kérdés valójában 

kivárás, hogy mi lesz... Vagy pedig valóban teljes a tudatlanság. Se 
így, se úgy nem sietik el a leleplezéseket. 

Kelemen, mintha azt mondaná: „ez a belügye, Bisztriczán, nincs 
mit hozzátennem” — s szövegét nyelve hallgat. 

— Lehet, hogy nekik lesz igazuk: várni kell? — fejezi be Bisztri- 
czán a lojálisan hangzó monológot. 

A költő, aki már szintén tud Berijáról — derűlátó sorokat szaval: 
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S akkor majd megjön az ősz is: 
levelek szállnak messzire, 
mint a politrukok s a darvak... 

— Mi a címe? — kérdi a miniszter, mint aki főként címükről szereti 
megítélni a költeményeket. 

— A politrukok lassan délre szállnak... — mondja előzékenyen a cin- 
gár „lantverő”. 

— Nem igaz! — hallják a Dühösképű hangját. 
— Mi nem igaz? — horkan fel a kopaszodó poéta. 
— Egy délibáb... ott... 
Valamennyien odakapják a szemüket. 
Villámló női test. Anyaszült meztelen rohan a töltés oldalán — a magas 

fűben — egy elhagyott gödör felé. 
Alázuhan. 
A rabok közül néhány, aki látta, felkiált. 
— Meghalt! Elájult! 
Ezt valójában az őrmestereknek mondják: legyen ürügy a közeledésre. 

Benépesül hát a gödör partja. Mintha sír széléről bámulnának eleven 
hús-vér koporsót, amelynek formája nagyon is kellemes. 

Ottília fölnyitja szempilláit. Szégyen nélkül bámul vissza, akár a ha- 
lott. Szeme üresen is él. Talán azt látja: föld és férfiak zúdulnak... 

Egy rab talicskáját, egy másik lapátját hajítja el, úgy rohan oda. 
— Dobjátok el mankóitokat! — kiáltja, mint egy szent gyógyító, a költő. 
A savanyú képű új őrmester lélekszakadva jön, szinte dühöngve taszi- 

gálja el őket. 
— El innen, szégyentelenek! Zárkát kapnak, el innen! Verés lesz a vé- 

ge. 
— És boldogok, akik látták... — mondja a költő már ismét a gödörből. 

Mintha kriptából hallatszanék a hang. 
Fanariás szinte leszánkázik a töltés oldalán, de onnan már rogyadozva 

jön. 
— Én megértem... olyan ez, mint a tejláz... a nejemnek is volt... — 

vigasztalni akarja az őrmester, de a másik fulladozva kiabál rá: 
— Hozzon egy pokrócot! Akárhonnan! 
Az új őrmester máris siet, szemét mélyen lesütve. 
Az őrnagy könnyei a verejtékkel csurognak. Ki tudná, melyik másik? 
Melyik ömlik a másikba itt? 
— Életem... ilyet tenni... velem... 
— Elmész innen, Fanariás. Most már elengednek — mondja az asszony 

lentről tompa hangon. — Szedd össze a ruháimat. 
— De hát... 
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Fanariás még így is felméri, mit jelentene, ha ő ott a töltésen most 
megjelennék... 

— Majd én! — bukkan föl egy ifjú feje a közeli gödörből. 
— Rohadt! — Fanariás a pisztolyához kap. Az ifjú rémülten alábukik. — 

Mindenki a gödörbe — ordítja az őrnagy, s lélegzete majdnem fennakad. 
— Légiriadó! — hallatszik a suttogás; a gödrökbe huppan a kubikos se- 

reg. 
Már sehol egy ember... Moccanatlan ez a némaság. 
Fanariás felkapaszkodik a töltésre, szedegeti a holmikat. 
Ottília közben felül, didereg. A mély gödör a forróságban fagyot is le- 

hel. 
A parancsnok aláejti a gödörbe a szoknyát, blúzt, a szandált... 
— A nadrágom, hova lett? 
Fanariás hangja halk és szinte sírós. 
— Hagyd most már, életem. Mondj le róla, kérlek... 

Megérkezik sietve a savanyúképű egy lópokróccal. 
— Szerencse, hogy megjött az ebéd... A kamion... 
— Gyalog megyünk... — vág a szavába Fanariás. 
Fölsegíti asszonyát a gödörből. Ottília ajka szederjes. A pokrócot vállá- 

ra teríti. 
— Várjanak, míg elmegyünk. Majd sípolok, ha előjöhetnek. 
A házaspár másik irányba indul. A nádas felé... ott mennek majd a 

töltés tetején át, ahol már nem érhet nyomukba egyetlen tekintet nyíl- 
vesszője sem. 

Épp akkor mennek át a túloldalra, mikor az egyik rab a költőnek dia- 
dallal mutat meg valamit. Csipkebugyi; az asszonyé. 

A fölhólyagzott ujjak rátapadnak. 
— Párizs, Párizs... — mormolja a poéta. 
Végül a sípszó: a savanyúképű az égre néz, utánozva az ikonok szent- 

jeit. 
A vasat is verik már. 
Nem! Nem volt unalmas délelőtt! 

21. Három teherautó 

Hajukat szél borzolja, pendelyüket fel-felrántja ez az orcátlan szél. Van, 
aki odakap, s van, aki a természetnek enged. 

A bútorok tetején három fiatalasszony ül. 
Három kamion egymás után: ilyen messziről szinte harmonikázva, 

hernyóalakban kúsznak. 
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Az első kocsi sofőrje mellett a savanyúképű ül. 
— Nem mennek üresen vissza. Az ő bútoraikat viszik... 
— Remélem, akad, aki le- és felpakoljon, mert az én kacsóm egy kicsit 

kényes — mondja a sofőr, s ujjait, zongorista módon, lebegteti fél kezén, 
és közben vigyorog. 

Talán, mert elképzeli, milyen „lelkesen” rakják majd a rabok a bútoro- 
kat, a dunyhát és a párnát... 

Mica halad el a töltés tövében. 
— Ez az a bolond lány? — szól a sofőr. — Ahhoz képest príma egy fe- 

hérnép... 
— Mihez képest? — mordul a savanyúképű, aki nem szereti az efféle 

beszédet, és nem is élvezi a sofőr konfidenciáját. 
A gépkocsivezető-azonban erre már nem válaszol, mert Mica feléjük 

int. 
— Látják a vízenjárókat? 
De azok nem láthatják. 
Csak a lány, aki már a mocsár szélén lépked. 
Arcát berácsozza e mezítlábas szabadság: sűrű nádszálak árnya. 
Ott távolabb egy-egy pehelykönnyű, apró madár, mintha valóban ví- 

zen járna. Pedig csak az erősebb szirmot, úszó laput, a felszín alatti gyö- 
kereket használja, miként foghíjas pallót — röppenve, ugrándozva — meg- 
annyi játékos gyerek... 

22. A betegség 

Fanariás az ágyban; bőre vörös, fel-feljajdul, bár szemérmesen. Kirpán a 
lázát méri meg. A kérdő szempárnak válaszol. 

— Ideggyulladás — s máris adja az injekciót. 
— Ez mi ellen? — gyanakvóan bámulja az őrnagy. 
— Jajgatás ellen... — mosolyodik el Kirpán. — Morfium. 
Kicsit később komolyan folytatja, mint aki tudja, mikor kell ütni a va- 

sat. 
— Hanem morfium már alig van, kéne kérni, parancsnok úr... és sok 

más egyebet is. 
— Mitől kaptam? — tér ki Fanariás. 
— Fertőzés... reuma... hűlés... mérgezés... alkohol... még 

nem tudom. Sok minden lehet. A nejének írok egy receptet. Egy óra 
múlva megint jövök — indul, megáll. — A morfium a legfontosabb. 

— Végig? — borzong meg az őrnagy. 
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— Nem... lesz majd masszázs és iszap is... de most még morfium 
kell. 

Nagyon a lelkére köti. Arca olyan, mint egy gondoskodó atyáé. Vajon 
kinek szól ez: csak tán nem parancsnokának? 

— B-vitamin is kell — hallja kintről az orvos hangját. — Csókolom a ke- 
zét — s csukódik az ajtó. 

— Életem! 
— Rögtön, csak elteszem a receptet. 
Kis csend. 
— Elmentek már? 
— Kik? 
— Hát a régiek... 
— Nemsokára indulnak... 
— Gyere csak... 
Ottília végre belép. Útra készen. Eleganciája régies, talán a szekrényfi- 

ókból s padlásról való, de mégiscsak — elegancia. 
— Hát te? — Fanariás álla majdnem leesik. 
— Te nem mehetsz ki elbúcsúzni tőlük. Majd én. A receptedet is oda 

kell adni az új „konyhásnak”... — a levegőnek ád puszit, és máris kisur- 
ran az ajtón. 

— Életem! Életem! — az erőlködéstől kizuhan az ágyból. — Nehogy 
megszökj! Megátkozlak! — majdnem beletörik foga, úgy szorítja. — Jó al- 
kalom a betegségem, igaz? Miért nem lőttelek le, miért... ott a gödör- 
ben... szitává... a rabok szeme át- meg átjárta testedet... Rostává 
néztek, gyalázatos... ribanc... 

Nagy nehezen felkapaszkodik, s kinéz az ablakon. A kamionok tetején 
Párászkát és Leontinát látja. 

— Túléltek mindenkit, nőstények... az Úristent is... Nőstények, át- 
kozottak! 

Mintha megátkozná e kéjsóvár világot, amely lassan szakadékhoz ér. 
Mintha új, kegyetlen, ostorozó Savonarolákra volna szükség — úgy áll ott 
szinte égre tárt karokkal. Ki lesz itt az úr: a szoknya vagy a nadrág? Vége 
az atyai világnak! Az élvezet kéjlevébe fullad a világ. A hímeket felfalják 
az imádkozó sáskák nőstényei. És a húsevő virágok, melyeknek sikamlós 
sziromajkán úgy csúszik alá a férfi, mint a gyanútlan kis bogár... Nem 
szent semmi többé: anya és gyerek... 

Hol van már az őrnagytól a hála ideje! A dadogós köszönet kora. Ami- 
dőn megáldott minden asszonyt, akitől ajándék volt az ölelés. Átok lett az 
imádság? Káromkodás a himnusz? 

Erre gondol? Vagy csak nézi a két asszonyt a kocsi tetején. 
S azok arcán most nincsen győzelem. 
Párászka szeme másról beszél: „Mi voltam, s mivé lettem?” 
 
 
 

211 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 

Leontina homloka is riadt: „Sose lesz nékem ilyen kényelmes embe- 
rem.” 

A kocsi elindul. 
Fanariás bámul utánuk, mint aki búcsúzik. Szinte maga se tudja, mi- 

ként csúszik le pizsamája. 
Fekszik, s bámulja ölét. Saját ölét. 
Mint valami kopár, letarlott hantot. A tehenek lelegelték? 
Ottília közben se lát, se hall, kis bőröndjével siet az úton. Az utca vé- 

géhez: ott a gyülekező. 
A nagy zárt, sötétbarna kocsi mellett kis terepjáró: a szokott spenótszí- 

nű. 
Az asszony egyelőre csak a dzsip sofőrjét látja: falatozik az árnyékban, 

árokparton. 
Ottília leteszi a dzsip tövébe a kis bőröndöt. Rajta kopott utazócédu- 

lák: ... ELENC... PARI... Micsoda abszurd földrajz! Velencét elnyel- 
te a Duna, és ide ömlött a Szajna is! Hogy az asszonyé-e ez a kopott jó- 
szág, vagy örökölte a „régiektől”, ezt soha nem tudhatja meg itt senki 
már. 

Az új „konyhás” őrmester közeleg. Pufók, pirospozsgás — lénye megle- 
pő, derűs. 

— Itt a recept, váltsa ki. Nekem még maradnom kell, sok a dolgom... 
— Meglesz, elvtársnő... — s már-már paródiás akkurátusan négybe 

hajtja, tárcájába helyezi. 
Szeverics bandukol a három őrmesterrel, mintha azok kísérnék őt. Be- 

szélgetnek. Semmi bilincs, se harag — sehol. 
— Gondoskodom, hogy minden enyhítő körülmény kiderüljön...— 

mondja Szeverics, s van ebben valami egy választási programbeszéd 
hangsúlyaiból. 

— Segíteni fogok maguknak. 
Komolyan beszél-e? S hisznek-e neki? De mi mást tehetnének... a 

remény... a bizalom — ez az utolsó szalmaszál. 
A kocsikísérő őrök leugranak, kinyitják az ajtót. 
Bent Bondor azt mondja Szevericsnek. 
— Köszönöm, uram, hogy nem szégyenített meg a rabok előtt. 
— Az csak természetes, Bondor — és minden hűhó nélkül kezére rakja 

a bilincset. 
Guczuj háborog. 
— És ő marad, megint marad, a világ végéig. Ő papolt nekünk a méltó- 

ságról. 
Minden bizonnyal Fanariásra gondol. Végül is összerakták volna ma- 

gukban a képet? 
— Mindennek eljön az ideje — mondja Szeverics, és Bukatárra néz. 
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De a konyhás csak hallgat, mint az ökölvívó, aki nehézsúlyúak vitáján 
van jelen, ám ő néma: lepkesúlyban indul. 

A kapitány kiszáll, a dzsip felé tart. 
— Bevisznek engem is? — kérdi Ottília. 
— Már hogyne vinnénk. 
— Rengeteg B-vitamint kell vennem... — magyarázkodik... — renge- 

teget — kapaszkodik bele a szóba újra. 
— Milyen volt ő? — kérdi hirtelen Szeverics nagyon halkan. 
— Hogyhogy milyen? 
— Úgy értem... szóval egyáltalán: milyen? — a százados már-már za- 

vart lesz. 
Ottília egy magas bokor árnyékába húzódik, Szeverics követi. Így a 

még mindig majszoló sofőrtől is távolabb kerülnek. 
— Szegényem... — pillogat sűrűn Ottília —, másképp nem tudta meg- 

vetni a világot, csak ha minden gyűlölt ember asszonyával lefeküdt. Őket 
kínozta, s közben önmagát. Kereste az ingoványt, sarat: őt ez furcsa mó- 
don fölizgatta... és a porban, iszapban ő is jobban csilloghatott persze. 
A lázadás, a politika — minden csak az ágyban zajlott szegényemnek. 
Nem, nem volt erkölcstelen, csak más erkölcsöt ismert, de annyi ereje 
már nem volt, hogy ki is fejtse. Volt is bűntudata, nem is... sokat meg- 
engedett magának... El akart menni a végletekig. Látni, mi lappang a 
többiekben. Meg akarta ismerni embertársait: kikkel és kikért dolgozik? 
Miféle jövendőért? Kiké ez a jövő? Van-e nagyobb ostobaság! Én még 
önmagamat sem ismerem. Meglepetés vagyok magamnak... — Egy fale- 
velet vesz ajkai közé, azt rágja, nagyon kecsesen. — S csak addig élhetünk 
valóban, míg önmagunk számára is meglepetés vagyunk... csak addig 
tartogathatunk embertársainknak is meglepetést... De ez a nemzedék, 
amelyhez ő tartozott, korán kiismerte önmagát. S azt is, hogy gyenge. És 
ez a baj... ez volt itt a baj. Önemésztéssel nem lehet legyőzni a vilá- 
got... — bólogat, majd pillantása ki tudja, merre fut. — Ezt mint afféle 
anyáskodó, idős volt barátnéja mondom, akivel néha megosztotta tit- 
kát... 

A sofőr a zsírpapírt, amiben az elemózsiája volt, éppen zsebre vágta. 
— Mehetünk, főnök? 
— Azt hiszem, igen. 
— Csak még egy csepp vizet iszom. 
Ottília a hátsó ülésre ül, Szeverics előre. Az asszony tekintete körbe- 

szalad a tájon. 
— Ott mennek Leontináék... istenem! 
S a töltésen a szél a porból megint alkothat valamit. 
Lélekszakadva jön Mica, kezében kis lapos csomag, vászon a borítója. 
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A parancsnokné elfordítja fejét, szinte tüntetően, így vallja be akaratla- 
nul is: igazi ellenfelét ismerte meg ebben a bolond lányban. 

— Ez meg micsoda? — kérdi Szeverics. 
Mica gyerekesen titkolódzva, forró leheléssel súgja a fülébe: 
— Az ő ikonja. Visszavettem. Minek ezeknek? 
— De Mica... 
— Pszt... — megfogja a kapitány kezét, ismét sugdolózik. — Olyan 

vagy, mint ő. Szakasztott olyan. Csak hát te — győztél. — És kis szünet 
után. — Ha erre jársz, ne kerülj el. Vagy ha a feleséged elhagy — még 
mindig fogja a kezét. 

A sofőr száját törölve beugrik a kocsiba, indít. Mica szinte megtántoro- 
dik. 

Életében először felejt el integetni. 
A kocsi kavarta szélben Ottília parfümje száll... vagy a ház régi asz- 

szonyáé, ki tudhatja azt már? De akkor is... végre parfüm lebeg a ho- 
mokszemcsék között, mint szürke verebecskék sűrű seregében egyetlen 
büszke sólyom. Szárnyát szélesre tárja most e parfümsólyom, hisz még 
nem lát lent semmi zsákmányt. 

Illatát érzi Mica, a kócsag, a kanalasgém, tán még a nádiveréb is érzi. 
Épp ekkor szólal meg hátrahajolva Szeverics. 
— Elvégre... magukat innen mégiscsak ő szabadította ki... És per- 

sze maga... 
S a Párászkáék autója után bámul, hosszan, mint aki saját szavain eltű- 

nődik. 
— Rengeteg B-vitamint kell vennem — suttogja újra az asszony, s a 

könnye elered a szélben. 

23. Kiáltás a lápon 

Este van. 
A borbély dögönyözi-gyúrja a fekvő parancsnokot, kinek keze úgy ka- 

paszkodik a matracba, mint birkózóké a szőnyegbe, ha testüket az ellen- 
fél fölrántani akarja. 

— Látja, ilyen erőskezű őrmesterek kellenének — henceg kicsit a bor- 
bély. 

— Máris úgy beszélsz, mint ők — mordul rá nyögve Fanariás. 
— Tanul egymástól az emberfia. Tetszik látni, az én apám azt mondta — 

no ő még intelligencia volt — szóval azt mondta: mit csinál egy pohár tej- 
ből egy kiskanál ecet, és mit egy pohár ecetből egy kiskanál tej... Nem 
ugyanaz! Nem egyformán hatnak... 
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—Elég volt! 
Fanariás mintha úgy időzítené, hogy mondata a masszázsra és a be- 

szédre egyidejűleg vonatkozzék. Igaz, a borbély megtehetné, hogy csak 
az egyikre értse, s így a beszédet abbahagyva a masszázst folytatná, vagy 
beszélne, de kezét immár levenné a testről. Ám úgy látszik, e befejezés 
neki is konveniál, hisz az idő már későre jár. 

Kint várja egy őrkatona. 
Elmenőben még körülnéz, s azt kérdezi: 
—A nagyságos asszonynak nincs szüksége valamire? Úgy értem: haji- 

lag — a borbély tapogatódzása nyilvánvaló. 
—Nincs... — feleli kurtán a parancsnok. — Várj csak. 
Az reménykedve áll meg, hiszen pletykaanyag kéne az „ellenzéki lapnak”. 
—Mintha a múlt éjjel kiáltást hallottam volna a láp felől. Mintha vala- 

kit üldözött volna valaki... lehet, csak képzelődtem. 
—Mi onnan nem hallhatunk semmit — mondja a borbély. 
—No menj — s amikor az már eltűnt, utánamondja: híreszteld csak, hí- 

reszteld. 
Mintha ez éppen neki lenne jó. 
Csend lesz immár, nagy, esti, ürességes csend. 
— Ottília, életem — suttogja Fanariás. — Ugye visszajössz? 
Az ablakon most valaki kopogtat. 
— Légy átkozott, Fanariás! — a fiatal nő hangja, mintha kicsit meg len- 

ne vastagítva. — Két emberemet is elvetted tőlem. De gyere, hálából meg- 
mutatom a lápon Ottília sírját! Elment a városba, aztán visszatért, s a mo- 
csárba halt. Gyere utánam, őrnagy! 

Fanariás felkapja a ketyegő vekkert, de meggondolja magát, és piszto- 
lya után nyúl. 

Futó, távolodó léptek. 
Az őrnagy suttog. 
— Megint és megint... Mikor hagyod abba? Igen... te vagy minden- 

nek az oka...egyedül te... 
És nem oltja el a villanyt. Most fényben alszik a rabok parancsnoka is, 

akár amott a szögesdrótokon túl a talán álmukban újfent több nyelven 
szólaló rab lelkek, kik még játékaikban is csupán örök rabok. 

24. Békahalál 

Gyorsulnak a szelek. A homok amonnan újra vándorol. 
Nyárvégi, alkonyati udvar. A telepé. 
Kirpán és Tiller baktatnak lassan a kórház felé. 
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Kirpán: — Tudja, mikor legutóbb Kelemen lázas beteg volt, mit mon- 
dott el nekem? 

Tiller: — Mit? — s kicsit feszülten megáll. 
Kirpán: — Hogy neki tulajdonképpen az az öreg, az a vén bolsi, aki fel- 

akasztotta magát Sztálin halála után, rokona volt... 
Tiller: — Micsoda?! — egészen döbbent az arca, majd enyhül. — Persze, 

rögeszme — rokonok. 
Kirpán: — Nem! Nem! A Kelemen anyja Penyige lány! De az öreg e ro- 

konságról mit se tudott. Az ezredes pedig, érthetően, sohasem ápolta a 
rokonságot. A családnak különben is ez egy másik ága volt. Elmesélte, de 
elég szövődményes. A Gothai Almanach se ilyen bonyolult. 

Tiller csak áll az udvar közepén. 
— Az ember lelkének titka olyan, mint a bohóctrikó — mondja. — Lát- 

tam egyszer egy bohócot, aki legalább harminc csíkos trikót húzott le ma- 
gáról. Az ember mindig azt hitte, na ez az utolsó, több már nem is lehet 
rajta... és még mindig volt... még mindig... A porondhoz közel ül- 
tem és láttam: most már csak a bőre következhet. Valóban! De kiderült: 
festett, csíkos zebrabőre volt. Világszám, igaz? 

A konyha sarkán a két új őrmester: a savanyúképű és a pufók áll. 
Nagyban beszélgetnek. 

— Minden jót, doki! — fogadja a köszönést a Pufók. — Képzelje, végre 
megjött a gyógyszerszállítmánya... épp most akartam magához bemen- 
ni. 

— Hál’ istennek! — mondja halkan Kirpán. — Mindent küldtek? 
— Ahogy láttam, mindent. 
— Morfiumot is? 
— Azt is — bólint a pirospozsgás. 
— Reggel megyünk érte a kikötőbe — szól közbe a savanyúképű is. 
— Hála Istennek... — mondja még egyszer Kirpán doktor. 
A két őrmester lassan indul a parancsnoki iroda felé. 
Ott bent Fanariás ül asztala mellett. 
Arca mélyen elgondolkodó, s egyben mereven figyelmes. 
Az üvegburát bámulja, és a békát. 
Gyorsan felugrik, a polc könyveit félretolja: mögöttük ott rejtőzködik 

valami. A Sztálin-szobor. 
Fanariás kezébe veszi, végigsimítja, mintha csak a port törölné róla. 
Áll az üvegbura felett. S mintha keze csupán egyszerű emelő volna, 

ami itt köveket ránt a magasba, amit másutt lerak... a burára ejti a szob- 
rot. 

A két őrmester a csörömpölésre rohan be. 
Üvegcserepek... szobor... és egy halott béka. 
— Mi történt, parancsnok elvtárs? — kérdi aggódva a savanyúképű. 
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— Ráesett... a szobor... ráesett... Hazamegyek... fáj a fejem. Vi- 
gyázzanak a telepre... 

— Ne küldjük oda Kirpánt? — kérdi a pirospozsgás. 
— Ne... csak fáradt vagyok... aludni akarok... — indul. Megáll. — 

Maguk nem hallják? Én néha kiáltásokat hallok a láp felől, segélykiáltá- 
sokat... Azt hiszem, idegenek... Mert nem tudják a jelszót. 

Elmegy. Azok döbbenten bámulnak utána. 
Otthon Fanariás megmossa kezét. 
— A béka vére... — suttogja. 
Már sötét az este, lassan kúszik fel a halovány hold. 
Ruhástól dől a pokróc alá. 
Csak ő tudja, hogy — vár, vár, újra csak várni fog. 
Az óra ketyeg, s ez majdnem elaltatja Fanariást. 
Az őrnagy megtapogatja pisztolyát. 
— Gyere, megmutatom Ottília sírját! Gyere! — hallja a hangot. Ó, mi- 

lyen gyerekes! De Fanariás ezt — bizonyára — nem érzi most... Csak 
nőstényhangot hall, és megfojtaná? Neki már nincs gyerekhang, nincsen 
csínytevés? Neki minden halálos bűn, ami megzavarja? Ha egy gyermek 
enyvvel kenné be székét — hogy tombolna érte Fanariás! 

Felugrik. Kint futó léptek... 
Az őrnagy liheg egy karcsú árnyék után. 
A hold eléggé világít. Távol kutyák csaholnak. 
A faluban is rég kigyúltak a lámpák. 
A parancsnok most leroskad, mint aki nem bírja tovább. 
A futó léptek zaja is elnémul: az árnyék bevárja üldözőjét. 
Az őrnagy ismét meglódul, az árnyék ugyancsak; nem engedi, hogy a 

távolság csökkenjen vagy nőjön. Nagyjából egyenlőnek kell maradnia. 
Megállás, nekilódulás: újra s újra. 
Ez itt már a nádas. 
Fanariás a partján. 
A holdfényben, mintha egy kis madár táncolna zsombékról zsombék- 

ra. Vízenjáró?! 
— Nézd a lúdvércet! Alatta itt a sírja! — hallja Fanariás a hangot, most 

már egészen közelről. 
Valóban: mintha bolygó tűz gyúlna a közeli zsombékok dombocskái 

közt, s a karcsú árnyék körükben hajlandoznék. 
A lidérc fénye, ez a tán foszforos láng, úgy csap ki a vízen, ahogy tü- 

körről verődik a nap. 
Vagy csak ők ketten látják itt és most ezt ilyennek? 
— Gyere, fújjuk el a gyertyát! — szól a hang. 
S lehajol az árny, a karcsú árny, és igen: ott elalszik a bolygó tűz, hogy 

kicsit odább meggyulladjon. 
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— Mica... — hörgi Fanariás. — Mindennek te vagy az oka. Nőstény! 
— Nézd meg, itt a sírja. Ideölte magát... 
Fanariás eszeveszetten lő. Kétszer is. 
Az árnyék alázuhan. Csend. A kutyák is mindenütt elhallgatnak. 
Fanariás mohó kíváncsin szalad s ugrál a part menti zsombékhalmo- 

kon. 
Ott fekszik a test... egy már-már apró szigetnyi dombocskán kiterítve. 
— Itt van eltemetve... — suttogja a lány. 
— Hát élsz? — és Fanariás ugrik. 
Mintha csak libikókajáték volna: amint az őrnagy csizmája s ő maga is 

egész súlyával a zsombékra toccsan, a lány, akár egy őzike, átszökken egy 
másikra, és onnan ki, a partra. 

Fanariás pedig csúszik, csúszik, nyögve, kapaszkodva. Saját súlya húz- 
za lefelé. A gyökerek... 

Egy békát lát Fanariás a víz színén... 
Utánanyúl, mintha egy díszes kapu zöldes rézfogantyúja volna, amibe 

kapaszkodni lehet, hogy megnyíljék az ajtó. 
S a háládatlan elúszik, elugrik, eltűnik! 
Lent, a gyökereknél már lakoma készül. 

25. Jól van 

Vasárnap. Már kora őszi ez. 
A balerin és a fiú a töltésen, civilben. A pufók őrmester megy velük. 

A balerin most táncolni kezd, meg-megperdül, karját kitárja. 
— Ne bolondkodjék, művész úr, majd otthon. Vagy ott se — morogja a 

pozsgás. 
— Szabadulok! Szabadulunk! — mondja mámorosan az apró szélnek. 
— Na látja — mondja a pufók. — Maguk azt mondhatják, hogy szabadul- 

nak, mi meg csak azt, hogy áthelyeznek. S még maguk panaszkodnak... 
Mica integet nekik, de nem látják, s a lány türelmét vesztve máris meg- 

fordul, mert embercsoportot lát jönni ellenkező irányból. Új rabok. A sa- 
vanyúképű és egy másik kíséri őket. Az előbbi fanyarul mesél. 

— Épp reggel kapta meg a levelet a feleségétől, de már nem olvashatta 
el... Kirpán iszapot ajánlott néki... na tessék... 

Mica egészen a töltés odaláig merészkedik, már onnan integet. 
— Menj innen, Mica! — így a savanyúképű nagyon mogorván. 
— Jössz te még az én utcámba! — kiáltja duzzogva a lány, de azért csak 

integet, integet utánuk, hiszen ő integet itt minden múlónak s minden 
eljövőnek. 
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Hanem azok távolodnak, és a Mica keze fárad. 
És — elmentek. Mind elmentek. S helyükbe újak jöttek. 
Új, poros arcú politikai tisztek. És új őslakók, a szögesdrótok őslakói. 

Találgathatják ismét, mi lesz megannyi friss esemény után. Hogy alakul a 
helyzet, miképp vándorol a sorsuk... 

De azt csak Mica és néhány öreg bámulhatja hosszan, ráérősen, mi- 
ként húz el a költöző madársereg a sárga lombok alól. Miként röppen út- 
jára — délnek, délnek — a vadlúd, s annyi nádi madár. Mert a rabok na- 
gyon sietnek a töltéseken. Az őrmesterek is. Siet az idő. 

Mica viszont a pillanatok ritka unalmában le-leül a nádas szélére oly- 
kor. 

Látja, amint piros homlokával, sárga csőrével lassan elúszik a vízityúk, 
s teste ringásától feje bólogat, csak bólogat, vérforraló vigasztalással, de 
mégis igézőn — mintha azt mondaná: 

- Jól van, jól van, minden, minden jól van. 


