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Piros hajnal hasada, 
égi madár rettene 

ORVOSI JELENTÉS 
„Gorgo D. Gorgo elvtárs, a Munkáspárt első titkára, az Államtanács 

elnöke tüdőmegbetegedésben szenved. A betegség az utóbbi időben sár- 
gaság nyomán fellépett szövődményekkel és májelégtelenséggel súlyos- 
bodott. A megfelelő gyógykezelést alkalmazzák.” 

Érezte, hogy megy ki az életből, s amikor a fehér köpenyes, ki- 
tüzült arcú emberek hatalmas gyertyái hajladoztak fölötte, tűrő 
szenvedéssel nézett rájuk, mint aki ezután többet remél a gyógyí- 
tók irgalmától, mint saját hatalmától. Miután azonban egyedül 
maradt az alattomos csendben, szeretett volna kiugrani az ágy- 
ból, hogy üvöltve döngesse az ajtót, majd szétüssön az odasereg- 
lő akadémikusok, professzorok között, s fenéken rúgja az egész- 
ségügyi minisztert. „Egy kis daganatocska! — gondolta dühöng- 
ve. – No és nem tudják elkergetni onnan a jobb oldali kapuból, 
hogy többé vissza se térjen?! Sok tehetetlen trotli, sok tökfej, majd 
ha föltápászkodom, rendet csinálok közöttük, és kisöprök a fejük- 
ből minden szemetet!” 

Ismét elbágyadt, reménytelenül pihegett, gondolatai tétován és 
idegenkedve érintettek meg minden tárgyat, emléket, semmin 
sem akartak megállapodni, s egy idő után mindig ugyanahhoz az 
élményhez tértek vissza, amely zavaros vizű árokként meredt 
eléjük, ahol megtorpantak. Ez az élmény találkozása volt az öreg- 
asszonnyal, aki húsz esztendővel korábban egy tavaszi napon 
eléje merészkedett, hogy a fiát követelje tőle, az ő egyszülöttjét, 
akinek akkor már rég szétloccsant az agya egy piszkos kurblivas 
ütésétől... 

Ahogy később az őrtől megtudta, az az asszony szinte hajnaltól 
ott sírdogált a pártszékház lépcsőjén a hűvös ég alatt; nem lehe- 
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tett tudni, miként került oda a szomorúságnak ez a magasból alá- 
hullott gomolyagja, de ott volt. És egy idő után az őr is észrevette 
az épület jobb szárnya előtt sötétlő gubancot. Jó ideig fontolgató 
kíváncsisággal nézegette bódéjából, hogy kutya-e vagy nagyobb 
varjú/de aztán gyanakvón kilépett őrhelyéről, pár lépést tett a je- 
lenség felé, s közben a zubbonya alatt kellemesen megcsiklandoz- 
ta valami, hirtelen értelmet adva a többnapi strázsálásnak. Már 
egész szervezete készen volt, nagyot nyelt, csizmanadrágja zsebé- 
ben a pisztoly agyát markolta. Miután odaért, körbekerülte a fur- 
csa göncöt, megnézte innen is, onnan is, s mikor látta, hogy egy 
parasztasszony gubbaszt ott homlokát a térdéhez szorítva, dühös 
csalódásában szerette volna a magasba kapni tekintetének kétágú 
villájával, s messzire vetni onnan. 

– Mit keresel itt, hé?! – pillantott körül. – Hordd el magad, 
de gyorsan, hallod?! 

Csizmája hegyével megbökdöste a kóccsomót, az asszony 
azonban meg sem mozdult, csak bólogatott folyamatosan, felső- 
testét himbálva, és hangja olyan volt, mintha sírva imádkozna. 

Piros hajnal hasada, 
Égi madár rettene. 
Tekintsétek Máriát, 
Mely siratja szent fiát. 

Utána még inkább összehúzódott, csontjai halk vinnyogással 
egymásra hajoltak, mint az öreg kosár vesszői, és csak ült a lép- 
cső jégtömbjén, amelyet néha már forrónak érzett maga alatt, 
mert a kőlapok éjszaka magukba szívták a hideget rózsaszín ere- 
iken át, hogy most a fiát sirató Mária szobrává fagyasszák a sze- 
rencsétlent láthatatlan hullámaikkal. Voltak pillanatok, amikor 
Forrásné úgy érezte, hogy a szíve kihűl ruházatának langyosodó 
hamuja alatt, mint a sült gesztenye, ha szétgurul a földön, de az 
ismétlődő apró rúgásoktól megelevenedve ismét felsírt: 

Ó, fiam, fiam, 
Szerelmes szent fiam, 
Hétszer meghalnék 
Érted, ha lehetne. 
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Az őr most hátralépett, már-már keresztet vetett, de a kísértő 
szándék felismerése csak még ingerültebbé tetté. Megint szétte- 
kintett, s mert félt, hogy valamelyik emeleti ablakból figyelik ezt 
a máléberci tétlenséget, fejbőre viszketni kezdett a Lenin-sapka 
alatt. Fölemelte az asszonyt, hogy elvonszolja onnan, de amikor 
az reápillantott a ráncolt bőr alaktalan keretébe szorult kis üveg- 
darabkákkal, ismét elgyámoltalanodott, s amint megszólalt, 
hangja inkább rimánkodó volt, mint fenyegető: 

– Szedd már föl a vén csontodat, no!... Végül is mit akarsz, 
hogy erőszakot alkalmazzak? 

S mindjárt utána ijedt kíváncsisággal figyelte, vajon lüktet-e 
még élet a kóccsomóban. 

– Nem óhajtok én semmit! – hallatszott valahonnan távolról. 
– Csupán azért jöttem, hogy adjátok vissza a fiamat! Negyedik 
napja kóborolok ebben a böhöm városban, és mindenünnen el- 
kergettek, de innen nem megyek, amíg Istvánomat meg nem lá- 
tom... A pártnak tudnia kell róla, mert vezető férfiú volt ő közöt- 
tük, amíg meg nem irigyelték azt a sok eszét a lelkem gyerme- 
kemnek! 

– Zavaros beszéd ez, egy szót sem értek belőle! – mondta az 
őr. – De most már elég volt, tágulj innen, ha mondom! 

Megragadta a karjától, odébb penderítette, s még egy fenyegető 
mozdulatot is tett, mintha utána akarna rúgni, de Forrásné nem 
ment el most sem, csak tátogva billegett a lépcsőn, akár a meg- 
szárnyalt madár. Az őr várakozón nézte, hogy mit tesz ez a csán- 
gó arcú csodabogár, de újra viszketni kezdett a feje bőre a sapka 
alatt, mert sejtette, hogy látványosság nélkül nem tud megszaba- 
dulni ettől a makacs öregasszonytól, akit most meg tudott volna 
ölni. 

ORVOSI JELENTÉS 
„1965. január második felében Gorgo D. Gorgo elvtárs tüdőmegbete- 

gedés jeleit mutatta, csekély mennyiségű nyákos-véres váladék kiköhögé- 
sével. A köpetvizsgálat nem mutatott ki semmi rendkívülit. A röntgen- 
vizsgálat azonban beszűrődéses folyamatot állapított meg a jobb tüdőka- 
punál. Ugyanebben a dekádban megállapították a máj gyors nagyobbo- 
dását, amelyet kezdődő sárgaság kísért. A megfelelő gyógykezelést alkal- 
mazzák.” 
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Megszagolta az ujjait, és büdösnek érezte, s bár rövid szenve- 
dései közben ügyes kezek naponta többször is észrevétlenül ki- 
cserélték ágyneműjét, már a párnából fölszálló szag is dögletes- 
nek tűnt, mint a mocsaraknak a kigőzölgése, ahova az ő paran- 
csára mindjárt az első szakaszban tizenötezer politikai foglyot te- 
reltek ki, hogy elkezdjék a Duna-csatorna ásását. De a gépek csak 
hónapok múlva érkeztek meg, a rabok ődöngtek, a barakkok előtt 
tetvészkedtek a napon, s mikor ő a helyszínen megtudta ezt, el- 
rendelte, hogy foglalkoztassák a foglyokat, s ha más munkájuk 
nem akad, fogdostassanak össze velük vízisiklókat a békalencsés 
tavakban, aki pedig nem teljesíti a normát, s nem mutat be leg- 
alább húsz pár kígyót, attól vonják meg a cigarettát, később pedig 
a kenyérfejadagot is... Végül mégsem tudta, miről jutott eszébe a 
mocsárvidék, akárcsak azelőtt a vénasszony, aki a fiát követelte 
tőle. 

Az őr még mindig tanácstalan volt, s arra gondolt, talán jobb 
volna betuszkolni a síró nyanyát a kapu alá, mielőtt szórni kezdi 
átkait, de még arra sem maradt ideje, hogy a szándékát mérlegel- 
je, mert Gorgo D. Gorgo fekete Fordja kanyarodott be a pártszék- 
ház előtti térségre, amely el volt zárva a gyalogjárók elől. Az őr 
futólépésben sietett vissza a helyére, megállt a bejárat mellett, fe- 
jét fölvetette, de a szeme sarkából továbbra is aggódón figyelte az 
anyókát, aki megalázottságából fölelevenedve elindult kereszt- 
ben a lépcsőn, s miközben a kocsisor felé pillantott, görbe ujjaival 
az arcráncait rendezte. 

A sofőr nyitott ajtót a Vezérnek. Gorgo D. Gorgo ezúttal is 
mesterkélt fürgeséggel ugrott ki a kocsiból, s ugyanúgy indult el 
az épület felé pepita lovaglónadrágjában, barnán fénylő csizmái- 
val, fején ellenzős sapkával. Magas rangú kísérői pár lépésnyire 
lemaradtak mögötte illem szerint, csak egy alacsony, sovány, bőr- 
kabátos alak sietett előre, akinek a tarkója csupasz volt és eleven 
piros, mintha leforrázták volna. El akarta vágni a gyanús nősze- 
mély útját, de bárhogy igyekezett is, Forrásné már integetni kez- 
dett az elöl siető csizmás főtitkár felé, akit az újságokból ismert, 
és a nevén szólította. Gorgo D. Gorgo megállt, a kísérők léptei is 
elakadtak, és valamennyien meglepődve fordultak a tolakodó 
irányába, a riadtság azonban egykettőre tartózkodó idegenkedés- 
sé változott az arcukon. Az őr egyre rémültebb lett, a képe vörös 
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gömbbé fúvódott fel, aztán mintha a hólyag száján elpattant vol- 
na a zsineg, folyamatosan süvöltő hang jött ki belőle. 

Mire a Vezér közelebb ért, az, öregasszony a sietségtől és a re- 
ménykedő fölbuzdulástól kifulladt, tenyerét a szívére szorította, s 
egy ideig szótlanul ingatta könnyes arcát. Gorgo D. Gorgo intett 
a sleppnek, hogy várjon, s ekkor Forrásné ismét erőre kapott: 

– Szánjon rám egy percet, főtitkár elvtárs, az Isten is megáldja 
érte! Csak egy percecskét, nem többet!... – Pihegve fölmosolygott 
az égre, aztán folytatta: – Kilenc levelet írtam magának, de egyre 
sem kaptam választ. Pedig a főtitkár elvtárs ismeri a fiamat. Ő is 
végigjárta a kálváriát a meggyőződéséért, bizony... Nem emlék- 
szik a házunkra ott a kőországban? Egy este az én Istvánommal 
érkeztek, nagy veszedelemből menekültek hozzánk, és én túrós- 
puliszkát főztem vacsorára. Maga még nevetett is, hogy cérnával 
vágjuk a puliszkát, de később azt mondta, ilyen finomat még 
nem evett. Szállt fel a gőz a petróleumlámpa fényébe, s maguk 
valami rettentő nehezet forgathattak a fejükben, mert az álluk 
mind az asztal szélén volt... 

Ennyi beszéd után az Államtanács elnöke kissé kedélyes meg- 
hökkenéssel várta, hogy mit akar, hova fog kilyukadni ez a furcsa 
teremtés, akinek agyagkorsószerű arca most fölrémlett előtte a 
múltból frissebben és csillogó zománccal, repedések nélkül, el- 
használtság nélkül. Még hátra is lépett, úgy akarta szemügyre 
venni a nagykendős látomást, mint azokat a rögeszmés elszánta- 
kat, akik keresztbe feküdtek a kocsija előtt, vagy erőszakkal leve- 
leket gyűrtek a zsebébe a nyílt utcán. 

Miután az öregasszony elsírta, honnan jön és kicsoda a fia, 
Gorgo D. Gorgo már nem feszült úgy hátra, hanem fürkészni 
kezdte Forrásnét, meg akart bizonyosodni, vajon az-e, akinek 
mondja magát, vagy háborodott elméjű tolakodó. Várakozását 
kétkedő szánalom és valami szomorú gyanakvás váltotta fel, 
amely mindig ott sötétlett nagy, kabátgomb szemében, beárnyé- 
kolta betegesen fehér és nagyon is széles arcát, s megmerevítette 
keskeny peremű nagy száját. Mindez csak pillanatokig tartott, 
utána az épület felé fordulva integetni kezdett: 

– Hé, őrség!... 
És amikor a szolgálatos kapus elősietett, fenyegetőn beléme- 

redt az arcába. 
– Mi történik itt?! – kiáltott rá. – És mit gondolsz, miért 
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vagy te ideállítva?! Hogy a verebeket számláld?! Tessék azonnal 
gondozásba venni a vendéget! Faggasd ki, hogy éhes-e, szomjas-e, 
és ha fáradt, vezesd át a vendégszobába!... No gyerünk, ne tátsd 
a szád, mert feneken rúglak, hallod?! 

Most az asszonyhoz fordult, mintha ő akarná betessékelni az 
épületbe, de csak megérintette a jövevény vállát, s ugyanazzal a 
sietséggel folytatta útját, mint azelőtt, amikor a kocsiból kiugorva 
a székház felé indult. A kísérők pedig, akik szétszóródva, mozdu- 
latlanul álltak a lépcsőn egy félbeszakadt játszma sakkfigurái- 
ként, megkönnyebbülve föllélegeztek; az volt az érzésük, hogy 
nem csak két-három perc telt el az ostoba alkalmatlankodó fel- 
bukkanása óta, hanem talán egy óra is, s még mindig ellenszenv- 
vel pislogtak felé. 

ORVOSI JELENTÉS 
„1965. március 2-án a köpet górcsővizsgálatai daganatsejtek 

jelenlétét 
mutatták ki. A klinikai és laboratóriumi adatok alapján tüdő- és májda- 
ganat diagnózist állapítottak meg. Tekintve a megállapított betegség sú- 
lyosságát, neves külföldi szakorvosok, májspecialisták, tüdőorvosok és 
onkológusok csoportját hívták meg az országba, akik megerősítették a 
diagnózist.” 

Forrás Mária kevés ideig vendégeskedett a pártszékházban, a 
sors úgy akarta, hogy minél hamarabb beteljesedjék a végzete. A 
feleselőn sziszegő vécék előterében, ahova kérésére először is be- 
vezették, hogy tisztálkodjék és megkönnyebbüljön, friss olajfes- 
ték szaga terjengett, s minden oly ridegen tiszta és érintetlen volt, 
hogy a nikkelezett csapokról és a csempékről visszaverődő fé- 
nyek csillogásában-villogásában nem is mert az ülőkére kuporod- 
ni, inkább megtartóztatta magát. 

Amikor kijött onnan, a felügyelő kicsiny szobába kísérte, amely 
hűvös volt és szövetszagú, ő pedig a kendőjét megoldva leeresz- 
kedett az egyik tapétázott székre az asztal mellé. A sezlon fölött a 
falon Gorgo D. Gorgo mellképe függött; itt sem mosolygott, ha- 
nem szomorúan szigorú és tárgy nélküli tűnődéssel nézett le az 
emberekre és az egész országra. Negyedóra múlva ugyanaz a fér- 
fi rizseshúst hozott neki, amolyan piláffélét, de oly zsíros volt, 
hogy a rizscsomók apró szigetekként emelkedtek ki a sűrű léből. 
Szótlanul tette le a kést meg a villát a felszolgáló, egy másik tá- 
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nyéron savanyú uborkát hozott, térült-fordult, gyümölccsel, hűsí- 
tővel tért vissza, de akkor sem kérdezett vagy szólt. Még a szu- 
szogását sem hallotta az asszony, miközben fölötte hajladozott, és 
az is furcsa volt, hogy khakiszínű nadrágja fölé fekete kabátot 
vett, hogy ne lehessen tudni, civil-e vagy katona... 

Ez a némaság hamarosan rossz sejtéseket ébresztett a vendég- 
ben, mintha félig-meddig már le volna tartóztatva, s bár hajnal 
óta nem evett, a gyomra úgy összeszűkült, hogy csupán néhány 
szem rizset nyomott szét lassan és undorodva a nyelvével, s kor- 
tyintott rá egyet a gyümölcsléből. Aztán egyedül maradt. Megint 
fölnézett Gorgo D. Gorgo elvtárs képére, de bárhogy fordította is 
az arcát, a tekintetük nem találkozott, mert a Vezér figyelme más- 
felé irányult, talán önmagába. A fiát kereső anya pillantása mégis 
egyre sűrűbben röppent fel hozzá tétova kis reménységgel, hogy 
a főtitkár minden percben benyithat hozzá, hogy a fájdalma felől 
faggassa és megbátorítsa vigasztaló szavakkal ebben a bútor- és 
szőnyegszagú szobában. De a Vezér nem jött, nem jött... 

Helyette úgy alkonyat körül két rövid bőrkabátos, fiatalabb fér- 
fi zörgetett be hozzá nagy zajjal, kacagással. Még a szobából kilé- 
pő pincérfélét is dögönyözni kezdték, úgy hogy az leejtett egy vil- 
lát a tányérról; utána őt emelték fel a székről, és kétoldalt mind- 
járt belé is karoltak, mintha régóta ismernék. Mindkettőjük haja 
rövidre volt vágva, erős parasztarcuk volt, s miközben végigve- 
zették a folyosó szőnyegén, még a hangjukból is borbélyszag 
áradt. „Hai, mamă, hai! – biztatták – Mérgem la fiul dumitale!” 
Az épület hátánál kóberes terepjáró kocsi állt, őt fölemelték a le- 
vegőbe, s úgy tették le, hogy tüstént el is helyezkedhessék a mo- 
tyójával a jobb oldali padon. 

Forrás Mária nem tudta, merre s hova mennek; hol előrebillent, 
hol hátra a gyér fényben, amely egy apró ablakon szüremlett be, 
így csak a kocsi padlózatának egy-egy fémpántos sávját látta, s 
szomorú tűnődéssel egymásra tette nagy, eldolgozott, férfias ke- 
zeit; ezek is oly kékesszürkének mutatkoztak, mintha már nem 
volna bennük élet. Sokáig egyenes úton mehettek, mert többé 
nem kellett félnie, hogy lefordul a székről, s az életén merengve 
rá-rábólintott saját mélázatára. Egy idő után, amikor a szeme kez- 
dett hozzászokni a benzinszagú homályhoz, szemben, a másik 
pad alatt jókora terméskövet pillantott meg, ellapított ökörfejhez 
hasonlót, amely bőrszíjjal volt átkötve, a szíj végén pedig hurok 
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volt. „Ejsze ilyen lehetett Dávid parittyája is!” – gondolta, hogy 
bár félénken egy szikrányi kedéllyel világítsa meg a sötét ketre- 
cet, hiszen ha jól értette, Istvánhoz mennek, de hamar ismét el- 
csüggedt, és nyekeregve elkezdte a maga siratóénekét: 

Harmadnapján megfoganok, 
Kűlapuhoz megkötének, 
Vaskesztyűkkel megverének, 
Vasostorokkal megostorozának. 

Éjfél körül, amikor a kocsi reflektorfényében sápadtan föllobo- 
gott a náderdő fala, már közel jártak a folyóhoz. Kavicsos szigete- 
ken, tócsákon vágtak át, feketebodza és szamárkenyér buja tenyé- 
szete között; bogáncsok magházai hanyatlottak hátra az ütköző 
előtt, borostás fegyencek és iszap meg korhadás szagát hordta a 
szél, mert a folyó felső szakaszán hatalmas esőzések voltak az el- 
múlt napokban. Nemsokára megálltak, hogy tájékozódjanak, s 
miközben Alexa, a sofőr vizsgálódón nézelődött az éjszakában, s 
a jobb első kereket öntözte a megszokott sunyi testtartással, a 
lámpák fényében füstként szállt a vizelet párája. 

– Hogy az ördög vinné el! – káromkodott, miután visszaült a 
kormány mellé. – Semmi kedvem az efféle munkához! 

Sógora eddig szótlanul szívta a cigarettáját, s miközben föl-föl- 
izzott a parázs az ujjai között, látni lehetett szürke és merev arcát, 
még a bőrkabátján is valami hideg, fémes kékség derengett. Az- 
után kihajította a cigarettavéget a leeresztett ablakon, kis ideig ar- 
ra fülelt, amerről a gátról leszakadó víz morajlott, s csak később 
szólalt meg: 

– Ejnye, de finnyás vagy, Alexa!... Nagyon jól tudod, hogy 
nem szeretem a lelkizést, és ha a párt arra kérne, hogy anyámat 
áldozzam fel érte, azt is megtenném! 

Alexa furcsán megriadt, ide-oda kapkodta a kormányt, hogy 
ne kelljen válaszolnia. Mindig is lappangott benne egy parányi 
gyűlölet a másik iránt azóta, hogy elvette a húgát, Lukréciát, s ha 
megbocsátottá is neki kapavágású száját és a rózsaszín fejbőrére 
tapadt gyér hajzatát, amelyet az Adonisz név rámája csak még 
nevetségesebbé tett, nem tudta elfelejteni, hogy sógora népi rend- 
őrként került a belügyhöz, s aztán egyik napról a másikra a kapi- 
tányi rangig vitte fel az öt elemijével. Ugyan ki nem tudta ezt 
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Hosszúmacskáson?... Hallgatni szeretett volna most, de végül 
mondania kellett valamit, nehogy nyúlszívűnek képzelje őt. 

– Ha teszem azt, egy angol kém vagy más hasonló alak kerül- 
ne a kezembe, megnyivasztanám, elhiheted nekem, de egy ilyen 
öregasszonyt hazaküldeni... Szóval ehhez gyomor kell, frátyé! 

A kapitány most olyan hangot hallatott, mintha böffentene, és 
előbbre nyújtotta a lábát: 

– Honnan tudhatod, hogy ki a becsületes, és ki a gazember?... 
Az ellenség néha ártatlanok képében nyilatkozik meg, sőt foghí- 
jas bábák arca mögé rejtőzik, hogy ártson nekünk. Ej, sógor, vi- 
gyázz, nehogy osztályidegen eszmék fertőzzenek meg, mert ak- 
kor többé nem ismerjük egymást! 

ORVOSI JELENTÉS 
„Gorgo D. Gorgo elvtárs betegsége tovább súlyosbodott a daganat tá- 

madó és terjedésre hajlamos jellege következtében. Erős sárgaság, máj- és 
veseelégtelenség állt be. A továbbiakban is a megfelelő gyógykezelést al- 
kalmazzák.” 

A haldokló főtitkár ezerszer is megszagolta az ujjait beteg ösz- 
töne szerint, mert a képzelt párák ismét szaggatni kezdték a 
gyomrát, szeme az okádás ingerétől megfeszült üregében, zava- 
ros könnycseppek futottak alá az arcán, s miután a tehetetlen ver- 
gődéstől kimerült, jó ideig álom és ébrenlét között lebegett. E bi- 
zonytalan állapotban egyszerre ismét eléje tűnt Forrás Mária, a fi- 
át követelő asszony, és életének utolsó óráiban hatalmas indulat 
ébredt benne, az izzó gyűlölet szinte elzsibbasztotta minden fáj- 
dalmát, és úgy érezte, felbomló teste tömött, erős, egészséges ha- 
sábbá szerveződött ebben az izzásban, s az ágy fölé emelkedve el- 
indul egy irányba indulatai szerint, mint a rakéta a maga pályá- 
ján. 

„Igenis, Forrásnak pusztulnia kellett, mint a veszett kutyának! 
– gondolta, és a szeme most ijesztően nagy lett a sötétsárga arcá- 
ban, mint a töklámpásba vágott ékek. – Míg a lerben sínylődtem, 
ő az első titkári székig verekedte fel magát, noha tudta, hogy én 
ezt nem tűröm, frakciózásnak fogom ítélni minden lépését, és mi- 
helyt fölbukkanok a mélyből, elveszett!... Talán azért raboskod- 
tam, hogy nekik kaparjam ki a sült gesztenyét, a magyaroknak és 
a zsidóknak, akik kilencszer annyian voltak a pártban, mint mi?! 
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Ha nem veretem agyon, ma ő ül a főtitkári székben, mert a mér- 
nök úr tudta, hogyan lehet közel kerülni ésszel és buzis mosollyal 
a szüzek meg a fatarók szívéhez!... De csak tápászkodjak fel, mert 
isten bizony egy bangyinát és egy büdös zsidót sem tűrök meg a 
pártban, sem az államgépezetben! Majd elvégzem én a nagytaka- 
rítást, ne féljetek!” 

Úgy felindult ezen az emléken, hogy mihelyt kimerülten le- 
hunyta a szemét, ismét kábult öntudatlanságba merült. 

Alexa oldalvást a sógorára pillantott, és a sötétben is látta, 
ahogy puhán leffeg az alsó ajka az önteltek, az oktondiakat lemo- 
solygók mosolyától. „Bizonyára előléptetésre is számít e küldetés 
sikeres befejezése után – gondolta. – Bezzeg a fosztogatás nap- 
jaiban hajnaltól sötétedésig s utána még inkább hordta a szek- 
rényeket, sezlonokat, szőnyegeket, kályhákat az elhagyott laká- 
sokból, mintha a garázdálkodóktól rekvirálta volna el a szajrét 
karján a néprendőrök szalagjával. Udvarán tornyot rakott nyúl- 
ketrecekből, amelyeket nyulastul fuvarozott haza, de annyira be- 
leszédült a rablásba, a harácsolásba, hogy egy maréknyi gabonát 
sem vetett oda a csupa csont-bőr csincsilláknak, belgáknak, s 
azok egytől egyig megfagytak éjszaka a nehéz télben, s reggelre 
úgy ellapultak a ketrec alján, mintha pogácsából volnának.” 

Meg akarta kérdezni Adonisztól, tart-e még nyulakat, hogy ez- 
zel is emlékeztesse azokra a napokra, de a kocsi most orral előre- 
bukott, és megrekedt az iszapban. Százötven-kétszáz méternyire 
lehettek a parttól, a kapitány dühösen szuszogva kiszállt, a kocsi 
mögé került, kinyitotta az ajtót. Az elgyötört öregasszony fáradt 
riadtsággal nézett a kóber alá behajoló bőrkabátos férfira. Alexa is 
kiszállt és oda került, de mielőtt kétoldalt belekaroltak volna a ki- 
emelt utasba, a kapitány intett a sógorának, hogy vegye a vállára 
a követ, aztán elindultak az éjszakában. 

Náderdők szélén, zsombékos területeket kerülgetve csörtettek 
a folyó felé. Mentek pállottan és zihálva, a tehetetlen öregasszony 
néha aléltan előredőlt, ilyenkor a magasba emelték, hogy csak a 
cipője orra szántotta a földet. De vonszolták tovább. Mentek ör- 
vényférgek, szemes ostorosok, mézgás füvek és keserűcsucsor 
között, őscsillósok, zöld varangyok, kányabangita és víziskorpiók 
között, borostyáncsigák, ebszőlő és lómenta között, magányos os- 
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torosok, gyökérlábúak, gyilkos csomorika és koldustetű között, 
békapiócák, gyűrűsférgek, tövises kökénybokor és fekete bodza 
között. 

– Héhé, mamikám, héhé! – kunkorodott elő egy idő után a 
kapitányból valami vidám rikoltás, mintha ebben az igyekvés- 
ben, előretörésben dalolni vágyott volna a lelke, vagy valami kü- 
lönös érzés uralkodott volna el rajta, amelynek okát ő maga sem 
tudta. Tévútra szaladt indulat lehetett ez, mely egy másfajta ön- 
csaló érzésben keresett kiélést, mintha a halálra ítélt öregasszonyt 
cipelve jót tenne a siettetésével, s mintha valóban a fiához igye- 
kezne vele. 

Bármi volt is az oka az idétlen kurjongatásnak, a kapitány egy- 
re szaporábban folytatta a fogoly biztatását, önmagát és a sofőrt 
is hajtva az erőltetett menetelésben. Alexa hátát a kabát tömésén 
át is horzsolta a kődarab, miközben a sötétben bukdácsolt, és jobb 
karjával igyekezett átemelni a tócsákon a nyomorultat, ezt a kis 
fekete pitypangot, aki most mégis súlyos volt, mint a véresen 
összetöppedt hús. És amikor Adonisz ismét rákezdte, hogy „ne 
félj, anyuskám, nemsokára meglátod a te egyetlenedet, és együtt 
fogtok örvendezni”, őbenne már sistergett a düh, és vicsorogva 
odasziszegte a sógorának félelme és ziháló gyötrelme alól: 

– Hagyd már abba, ember, mert nem bírom tovább!... 
Vonszolódtak a vakgőték és a tavikagylók között, a nagy mez- 

telen csigák és a tüzescsalánok között, és a két kis barázda, ame- 
lyet Forrás Mária csatos cipője húzott a földön, láthatatlan gyász- 
kocsi kerekeinek nyoma volt, és a gyászkocsit láthatatlan lovak 
húzták nyihogva és hangosan szellentgetve az iszapba ragadó te- 
rütől. Aztán már ott voltak a part fölé nyúló szirten, s bár a víz 
piszkosan örvénylett odalent, deszkadarabokat, fatörzset, szeme- 
tet forgatva, a visszaverődő éjszakai fénytől kissé mégis megvilá- 
gosodott a táj, s ebben az ónos, tompa csillogásban mindhárman 
sejtették a büdös szagot lehelő mélységet, s érezték, hogy reng 
alattuk a föld a gátról leszakadó víztömegtől. 

Az öregasszony fölnyitotta a szemét, és a két apró, kék üvegda- 
rabkában megcsillant egy távoli hegyi viskó ablakának a fénye. 

– Na! – mondta ekkor a kapitány a sógorának más hangon, 
bosszúsan, türelmetlenül. – Mit gatyázol?!... Tedd már fel neki 
azt a nyakéket! 
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De Alexa egy ideig még mozdulatlanul állt, lába elé engedve a 
követ, mintha valóban Dávid-parittyából kellene elhajítania, s ő 
egyelőre a célt mérlegelné. Aztán elhatározta magát. És a kapi- 
tány, csizmája talpát az öregasszony hátgerincének feszítve, ha- 
talmas indulattal ellökte a szennyes áradat fölé... 
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Új fáraó születése 

Utolsó óráiban a félrehúzott függöny mögött megpillantotta a 
halált, a mészfehér csontvázat, és kiszáradt szájjal figyelte, merre 
halad a rémséges alak. Az pedig szivárványos, süppedő halmocs- 
kák között lépdelt, frissen kibontott emberi zsigerek között, térd- 
ből furcsán hajlítgatva a lábát, merev és éles szögű mozdulatok- 
kal, szemének fekete üregeit a talaj felé irányította. Aztán lehajolt, 
szétnyitott ujjai rácsán valamit fölemelt, ahogy sátorozó cigányok 
halásszák ki fűzfaággal a folyó tetején úszó vágóhídi hulladékot, 
a húscafatokat fölcsapta az arcára, és elsimította a csontokon. 

Gorgo D. Gorgo rémülten ocsúdott fel. Sápadtsága halotti le- 
pelként rezzent meg az arcán, s ő rákerekítette nagy, barna kabát- 
gomb-szemét a látogatóra, aki az ágya mellett állt sötét színű téli- 
kabátban, kucsmáját a bal kezében tartva, míg a másikkal ha- 
talmas aktatáskáját fogta. „Hamudius!” – ismerte fel a jöve- 
vényt, s horkantva oldalt fordult, ahogy rémlátó álmaiban egy 
ideje támadó kutyák, bivalyok elől menekült, majd halk nyöször- 
gés közben visszakínlódta magát a hátára, hogy lássa a vendéget, 
és ne érje váratlanul semmi. „Még csak Nikoláj Hamudius hiány- 
zott, ez a halottkém, ez a szarházi! – gondolta izzadó lélekkel, 
egészen megmerevedve a takaró alatt. – Pár napja úgy kering 
fölöttem, akár a dögkeselyű, hogy aztán rászálljon a megürese- 
dett székemre! Mindent tudok rólad, te csiszlik, mindent!... Egye- 
lőre még én uralkodom a belügy fölött, még nekem tartoznak el- 
számolni!” 

Hamudius ott állt a beteg közelében, sejtette, hogy az elvtársak 
őt jelölik majd utódnak, s most megértőn, szánakozón, sőt kissé 
talán gonoszul is mosolygott, mint aki ezt gondolja: 

„Én vagyok az élet, te vagy a halál; én vagyok a jövő, te vagy a 
múlt. Mégsem rovom fel, hogy a sír szélén is kapaszkodsz és 
acsarkodsz, noha láthatod, hogy ujjaid alól kipörög a homok, s te 
alázuhansz a feneketlen mélységbe; ha még küszködsz egy keve- 
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set, jól teszed, ne is add meg magad tüstént a halálnak, barátom, 
de aztán távozz, ne késlekedj, hiszen ez a dolgok rendje, és nem 
is volna elvszerű, ha ily lepusztultan is tovább ragaszkodnál az 
élethez, amely a dialektika tanítása szerint mindig megújul... 
Amikor beléptem, megriadtál, ezt észrevettem, és tudom, hogy 
tele vagy sötét gondolatokkal irántam, az embereid ezt is jelentet- 
ték, mert érzik, hogy immár nekem tartoznak számadással. De 
csak nem neheztelsz rám emiatt, hogy nekem kell folytatnom és 
beteljesítenem felemás életművedet?... Nem lehetsz ennyire hiú, 
önző vagy szűklátókörű!” 

Gorgo D. Gorgo szigorú figyelemmel nézte Hamudiust, aki 
március közepén télikabátban, kucsmával a kezében sunyiskodik 
oda az ő kórházi ágyához, és egyvégtében mosolyog azzal az 
idétlen szájával, amely a csattanó maszlaghoz hasonló, s a szavai 
talán éppoly mérgezőek, akár az a trágyás, szemetes helyeken 
termő növény. De még mosoly közben sem arra irányul a tekinte- 
te, aki szól hozzá, hanem úgy tesz, mint a kancsal mészáros, aki 
ide néz és oda vág. Nem csoda, hogy a derék vargamester már az 
első hónapban elcsapta, mert kézzel-lábbal mutogatni, fintorogni 
szeretett ugyan a csiszlik, de ha leült a háromlábú székre, nem tu- 
dott föltápászkodni a restségtől, mintha enyvbe ült volna!... 

Hamudius gyanította, hogy a pártfőtitkár miket gondolhat ró- 
la, azt is tudta, hogy a haldoklónak már csak napjai lehetnek hát- 
ra, de a csöndesen ujjongó érzését, amelyet önmaga előtt is palás- 
tolt, időnként lehűtötte a kétely és a gyanakvás, hogy az orvosok 
tévednek, Gorgo D. Gorgo mégis talpra áll. Ilyenkor óvatosan vé- 
gigmustrálta a beteget az ágy egész hosszában; szeretett volna be- 
pillantani a májába, veséjébe, a nyirkos belek közé, hogy ő maga 
is lássa azt a daganatot, amelyről hónapok óta beszélnek a párt- 
székházban, s amelyet ő a zsigerek fölött mocorgó hatalmas ta- 
risznyarákként képzelt el, amint ollóival lassan vágja ketté az ele- 
ven izomszalagokat, hogy előkészítse az ő diadalútját... 

Mikor az illetlen, hosszas hallgatás már feszélyezni kezdte, 
megszólalt: 

– Nagy fájdalommal tölt el bennünket a hír, drága Gorgo D. 
Gorgo elvtárs, hogy egészségi állapotod nem teszi lehetővé rész- 
vételedet a Központi Bizottság plenáris ülésén és a Nagy Nemzet- 
gyűlés munkálatain. Elvtársi szeretettel gyógyulást kívánok ne- 
ked... 
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A főtitkár egy ideig figyelte hidegen fürkésző pillantását, aztán 
azon erőlködött, hogy a fejét kissé feljebb csúsztassa a párnán, s e 
kínos törekvés közben olyan mozdulatokat tett, mintha az állával 
félre akarná lökni Hamudiust az ágyától. Utána azt mondta: 

– Hagyd a Központi Bizottságot meg a Nagy Nemzetgyűlést, 
le van tojva!... Arról beszélj, miként vélekedsz te a betegségemről. 
Örülnél, ha mielőbb felépülnék?... 

Szándékosan nem nézett Hamudiusra, s míg hátrabillent fejjel, 
pihegve várt, ezeket gondolta: 

„Amilyen alázatos, éppoly gyalázatos!... Kár, hogy nem csavar- 
tam ki idejében a nyakát! Jobb lett volna a nyílt háborút vállalni, 
mint a színes barátságot!... Pedig hallottam róla egyet-mást még 
inaskorából. Még ahhoz is lusta volt, mondják, hogy megszur- 
kozza a fonalat, vagy beáztassa a talpat, s a cipészmester inkább 
szánalomból vette magához, amikor a nagydarab apja beszuszo- 
gott a kölyökkel a műhelybe. Hanem az öreg Hamudius is meg- 
érte a pénzét, sosem párolgott ki a szesz a fejéből, s nem csoda, 
hogy a harmadik fiúgyermeket is Nikolájnak jelentette be a köz- 
ségházán. Testvérei azonban később Nyekulicsnak, majd Priku- 
licsnak szólították, hogy megkülönböztessék a többitől. De olyan 
is volt ő, mint a tisztátalan, a Nekurát, aki a hiedelem szerint mi- 
helyt átbucskázott a fején, macskává, nyúllá, kecskévé változik át. 
Nekulájból ilyenkor bizonyára kutya lett, hiszen a műhelyből 
meglépve sokszor négykézláb körbe-körbe forgott a házőrző ku- 
vasz előtt, és rozsdás, töredezett fogait mutogatva morgott, herre- 
gett, amíg a mester elő nem rohant a lábszíjjal...” 

Hamudius megijedt a nekiszegezett kérdéstől, nem tudta, mit 
feleljen a haldokló fölépülésének lehetőségéről meg arról, hogy ő 
óhajtja-e őszintén a gyógyulását. Mikor belépett ide, még azt hit- 
te, a Vezér hagyakozni fog, reá testálja a párt vezetését, még ha a 
maga komisz, faragatlan modorában is. De ehelyett, íme, gyűlö- 
lettel pillant felé, szavaiból is messzire süt, csupán azért, mert ő a 
fiatalabb, az erősebb, ő a kiválasztott. Vagy talán nem volt neki 
elég húsz esztendei hatalom és dicsőség, mialatt a gyárkéménye- 
ken is az ő neve tündökölt?... Mit akar még? Hogy uralma száza- 
dokig tartson? Furcsa és elvtelen dolog az ilyesmi, méltatlan egy 
igazi kommunistához, egy pártvezérhez, akinek még a végórái- 
ban is bölcsnek, szerénynek kellene lennie... 
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Tudta, hogy Gorgo várja a választ, s kevés merengés után siet 
ve rendezte át határozott beszédre az ajkát, amely mintha ízekből 
lett volna összehegesztve, így aztán az eleven piros lemezek a ha- 
ragvás pillanataiban el sem fértek a szájában, egymásra torlódtak, 
és a hang sziszegve, sisteregve tört elő mögülük, a gátlástól las- 
sanként fölfokozva a kezdeti indulatot. Most azonban Hamudius 
tudta, hogy az efféle kitörésnek nincs helye, inkább számító türe- 
lemmel átmosolygott saját zavarán, úgy tett, mintha nem értette 
volna meg a csapdát vető kérdést, s megismételte jókívánságait: 

– Elvtársi szeretettel gyógyulást kívánunk neked, drága Gor- 
go D. Gorgo elvtárs. Ez a párt minden tágjának, minden dolgozó- 
jának, egész népünknek a kívánsága és forró óhaja... 

– A tied is?! – kérdezte a főtitkár ridegen, türelmetlenül, fejét 
még mindig hátratartva. Aztán valami belső görcstől összerán- 
dult, majd ismét kinyújtózott, s erőtlenül lehelte: 

– Már nem bízom senkiben és semmiben. Benned sem! Érzem, 
hogy minden rohad, bűzlik körülöttem... Nem szenvedhetem 
ezeket a szagokat! 

Vékonyra apadt fehér kezét a takaró fölé emelve megnyomta a 
falicsengőt, s a következő pillanatban már fiatal, telt keblű szőke 
ápolónő suhant át a termen s végre tárta az ablakot. 

Hamudius letette táskáját a szőnyegre, s mindig gyulladásos 
apró szeme ide-oda ugrált a gyér és ragacsos pillák mögött, mint 
vadkacsa a nádasban a puska távoli dörrenésére. A fogyatékos 
emberek kíméletlen bosszúja kezdett hullámzani benne, amíg 
már-már az öntudat szintje fölé emelkedett, de volt adottsága ah- 
hoz, hogy a cél érdekében végül is megtartóztassa magát. Hallga- 
tott tehát, csak valahol mélyen, az indulatos lelke alatt görögtek a 
szavak, akár felhőszakadás után a kövek a meredek utcák vizes- 
árkaiban. 

„Nem csodálom, hogy végóráidban szagok gyötörnek, hiszen 
uralkodásod alatt sok minden oszlásnak, romlásnak indult körü- 
lötted! Tízezer politikai fogoly hullájának a bűze szivárog az 
ágyadig a félbemaradt Duna-csatornától. De már attól is gyomor- 
fölzaklató párák kínozhatnának, hogy szétveretted Forrás István 
koponyáját abban a kocsiban, amelyet a pártgarázsban még tíz 
esztendő múlva is büdös kocsinak neveztek, mert nem volt annyi 
víz a Dâmboviţában, amennyi az emlékezetből kimoshatta volna 
a kárpitozásra szökkent vér és agyvelő szagát. Légy hát megfon- 
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volt a kifejezésekben, vagy talán elfelejtetted, te süsü, aki fékező- 
nek is hitvány voltál, hogy miként kártyáztad meg Lüke Vaszival 
és Póker Nusival, akiket később szintén kicsináltál, annak a For- 
rás Istvánnak a meggyilkolását, mert rühellted a bangyinokat, és 
féltetted a hatalmadat? És milyen méltó hóhért találtál a terved- 
hez Pentya Bodorenko személyében, akiről később megtudtad, 
hogy az NKVD építette be a pártapparátusba. Ez a kétméteres ko- 
porsókereskedő azonban megtévesztett téged mély Saljapin- 
hangjával és fekete öltönyének pácolt dohány- és oroszkölni-illa- 
tával meg azzal, hogy jöttödre mindig a fal mellé húzódott a Köz- 
ponti Bizottság folyosóján, és mosolyogva meghajolt előtted, 
mint az okos bolondok. Olyannyira bedőltél neki, hogy a gazda- 
sági osztályvezetőből atyaistent akartál csinálni, és el is tüntetted 
egy időre az épületből. Amikor aztán egy napon ismét előhívtad, 
azt hittük, hogy addig valami titkos dobozban rejtegetted, óriási 
skatulyában, ahol Pentya Bodorenko elvtárs, ez a kétméteres her- 
nyó begubózott, s most íme, álmélkodtató külsejű lepkévé lénye- 
gült át, egyenruháján aranyló hímporral, s megszámlálhatatlan 
rojttal és bojttal, ahogy belügyi ezredeshez illik. Bár az is lehet, 
hogy a hadtörténet katonaviseletei sorában ez teljesen egyedi öl- 
töny volt, mert hasonlót sem azelőtt, sem azután nem láttam... 
Ilyen mundérhoz méltó volt az első megbízatása is: likvidálni a 
legegyszerűbb módon Forrás Istvánt, s az egyenruhás bakó mo- 
solyogva, készségesen bólintott, mint aki azt gondolja: nicsevo! 
– semmiség az egész! S elvégezte az ugyancsak szagos munkát.” 

Gorgo D. Gorgo az ablaknyitásnyi szünetben sem feledkezett 
meg a kérdéséről, hogy Hamudius is óhajtja-e felgyógyulását, de 
sértő kifakadása után, bizalmának a megvonása után nem erősza- 
kolta a választ: félelme s gyanakvása azonban nem szűnt meg, s 
kevés hallgatás után hirtelen valami mohó kíváncsisággal ismét a 
látogatóra nézett: 

– Ki mond búcsúbeszédet a koporsóm fölött?! 
Egy pillanatra megéledt a titkos kárörömtől, hogy megint za- 

varba hozta ellenfelét, s mintha még az arca is kissé színessé vált 
volna. Hamudius meglepődésében elejtette a kucsmáját, aztán rá- 
érősen hajolt le utána, fölvette, hosszan nézett bele, kissé szédül- 
ten és méltatlankodó arckifejezéssel. Az volt az érzése, hogy a 
haldokló ütötte le a süvegét, s a váratlan kérdésre sokáig nem felelt. 
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„Hallgat a szarházi! – gondolta Gorgo D. Gorgo, s továbbra is 
ugyanazzal a feszült és fokozódó érdeklődéssel figyelte az UTÓD 
minden mozdulatát. – Nem szól a gazember, de nála a némaság 
veszélyesebb, mintha ordítana, mert ilyenkor az agya megfeszí- 
tetten dolgozik és ontja a sötét gondolatokat, akár a kőzúzó ma- 
lom az andezit fekete darabjait... Így hallgatott néha, amikor poli- 
tikai biztos volt a hadseregben, de közben mindent látott, min- 
dent hallott, még az elejtett telefonszámlákat, autóbuszjegyeket is 
fölszedte, s a számokat egy noteszbe jegyezte, mert sosem lehet 
tudni, ugye, mikor veszi hasznát egy számnak, egy adatnak... Így 
küzdötte előre magát araszonként, szinte észrevétlenül, amíg el- 
ért ide a kórházi ágyam mellé, lesni, hogy mikor csukódik le vég- 
leg a szemem. Most itt alázatoskodik a lábamnál ez a mindenféle 
hájjal megkent csirkefogó, akinek csak a tisztességes munkához 
nem fűlött soha a foga. Mikor a mestere elcsapta, leakasztott egy 
pár új csizmát a rúdról, és kivitte a vásárba, hogy aztán a csendő- 
rök az ő nyakába akasztva körülkísérjék a városon mint a tolvaj- 
lás eleven reklámját. Egy öreg kéregfalvi orvos beszélt neki, Gor- 
go D. Gorgónak Nikoláj múltjáról: »Egész családját ismertem, fő- 
titkár elvtárs; a gyerek hebegős, balkezes és bevizelős volt, az ap- 
ja, de még inkább a nagyapja erre hajló ága szerint. Valahányszor 
meghűlt, a végbele arasznyira kicsüngött, s az anyjának forró tég- 
lára kellett ültetnie őt. Szerette a pénzt, összelopkodta és elrejtette 
az apróbb, fénylő tárgyakat, s ami a legfurcsább, még a cukorká- 
nál is jobban szerette a friss élesztőt, amelytől a hasa egy kicsit 
mindig föl volt puffadva. Kikotorta a lábasból a rántást és forrón 
bekapta, ha nehéz idő jött, nyüszített, mint a kutya, s zavaros ál- 
maiból fölébredve sokáig kotorászott a vacka körül. Pajtásai nem 
szerettek játszani vele, mert ha, teszem azt, bigézésben vesztett, 
bottal kergette szét vagy akár főbe is csapta őket. Én magam ak- 
koriban gyakran mondogattam: ha ez hivatalhoz jut, hatalmasan 
fölgerjed majd az egészséges és épeszű emberek ellen, mindenki 
ellen, aki nem veti alá magát az ő makacs, beteges akaratának.« 
No tessék – gondolta a haldokló –, és mi befogadtuk, akár a 
népkonyha környékén bóklászó-szimatoló kutyát, akinek indula- 
tát, haragvását és harapását amolyan osztályjegynek tartottuk, 
holott már akkor meg kellett volna nyivasztanunk ezt a prikuli- 
csot!” 

Fölemelte a fejét, de aztán vissza is ejtette a párnára. 
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– Miért nem válaszolsz? – kérdezte. – Talán nem tudod, kit 
bíztak meg a gyászbeszéddel? Ha elfelejtetted volna, megmon- 
dom: téged! Egy vázlatot már be is mutattál a propagandaosztá- 
lyon, és a beszéd így kezdődik: „Gorgo D. Gorgo elvtárs szíve ak- 
kor szűnt meg dobogni, amikor a Párt vezetősége vele az élen új 
távlati terven dolgozott...” Milyen megható, mindjárt elsírom ma- 
gam. „Vele az élen!” Mintha kíváncsi lettem volna a ti vélemé- 
nyetekre is, sok tökfej! Gondolom, időközben elkészült a teljes 
szöveg, csak nem pepecselsz vele egy hétig? Halljam hát: elkészí- 
tetted vagy nem? 

Hamudius régi szokása szerint rendezgetni kezdte az ajkát, de 
amikor megszólalt, nem nézett a haldoklóra: 

– Te tanítottál meg arra, Gorgo D. Gorgo elvtárs, hogy a mar- 
xistának előrelátónak kell lennie, mindenre föl kell készülnie, 
hogy semmi ne érje váratlanul... 

– És te most alaposan fölkészültél, ugye? 
– Magad mondtad és nem is egyszer, hogy semmit sem hagy- 

hatunk az utolsó pillanatra, hiszen egyikünk sem örök életű... 
A haldokló lehunyt szemmel feküdt, és arra gondolt, hogy az 

utód ismét csapdát akar állítani neki, ezúttal a hízelgő szavaival, 
de valamelyest mégis megenyhült. Kevés idő múlva azonban hir- 
telen eszébe jutott, hogy a költők, írók is elkészítették csipkés so- 
raikból az ő szemfedőjét, nehogy a könnyeiktől ne lássák majd a 
betűket a hitványok, s valóban sok lantos eltemette őt már az 
utolsó orvosi jelentés előtt. Egyikük még kis magyarázó szöveget 
is kerített a gyászdal elé, s így kezdte: 

„Sokszor szolgált ő költeményeim tárgyául, de illő szerénységgel tit- 
kolnom kellett, hogy Róla van szó. Megírtam azt is, hogy egy időben 
mindennap láttam munkaidő végén lejönni a Központi Bizottság nagy 
épületéből. Ma is előttem a kép: 

A szárnyasajtó nyílik, 
és kilép rajta a friss, zömök alak 
az áprilisi ég kék zászlai alatt. 
Tíz lépcsőn lefele siet, és nem is pillant körül, 
homlokán még ügyek kis felhője ül. 
Oly megszokott, mindennapi látvány ez itt, 
a férfiú, aki három óra tájt távozik...” 
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Megint sokáig csengett a csend a falak között, aztán Hamudius 
kíváncsiságot színlelve, tétován, halvány mosollyal szólalt meg, 
csak hogy szóljon valamit: 

– Tájékoztattak a választások eredményéről? Már 18 óráig le- 
szavazott a választók 99,30 százaléka... A konstancai parti rádió 
egész sor rádióprogramot vett fel a nyílt tengeren tartózkodó ha- 
jóinkról, és kiderült, hogy a legénység egyhangúlag a Népi De- 
mokrata Front jelöltjeire adta le szavazatát. Derék matrózaink 
vannak, ugye?... 

Miután ismét ő lépett, bár kényszerhelyzetben s inkább véde- 
kezve, mint támadón, mégis megkönnyebbült, mert úgy érezte, 
időt nyert és nincs oka nyugtalankodni a sértések miatt. 

„Micsoda alak! – gondolta megvetően. – Többet árul el ön- 
magáról végóráiban, mint egész életében. Amíg mellette dolgoz- 
tam, valahogy elfért tőlem, hiszen én voltam a szemétkihordója, 
engem küldött le mindenüvé, ahol a helyzet kezdett szagos lenni, 
én kellett hogy kiárusítsam a zsidókat, a szászokat, a svábokat, 
mégpedig nem is olcsón, reám bízta, hogy »testvéri egyesülés« 
ürügyén számoljam fel a bozgorok főiskoláit. Ezért tűrt meg a kö- 
zelében, s lám, most minden szava egy-egy éles kődarab, amelye- 
ket egyre ingerültebben hajít felém... Fáj neki, hogy nem valame- 
lyik elvénhedt, szuvas fogú trotli-bolsi jön a helyébe, hanem én?... 
Kár, hogy kissé nem siettettem a halálát, de így még jobb, hálából 
gyönyörű temetést rendezek neki, amilyent Sztálinnak rendeztek. 
Ahány gyári duda van az országban, mind elbőgi magát, meg- 
szólalnak majd a folyami és tengeri hajók szirénái, megállnak a 
vonatok, gépkocsik, megállnak a gyalogjárók, megáll a nap is az 
égen; de ennek előtte jó néhány mondatot eltüntetek a búcsúbe- 
szédemből, például az ilyeneket: »Az egyszerűség és a szerény- 
ség mintaképe volt«, »Hasonlíthatatlanul közel tudott kerülni az 
emberekhez«, » Nekünk, akik harcostársai voltunk, különösen ne- 
héz elviselni az Ő örök távozását«, »A magasrendű elvszerűség 
és a politikai tisztánlátás példáját mutatta«, »Tanítása tovább él«. 
Ugyan, ugyan! Mindez máris nevetségesen hangzik, semmi szük- 
ség rá...” 

A beteg még mindig lehunyt szemmel feküdt, Hamudius azt 
hitte, már el is szenderedett, s magában így szólt hozzá: 

„Szobrod lesz Bukarestben és Kolozsváron – bár igaz, hogy 
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csak mellszobor –, öt sugárutat és öt intézményt nevezek el ró- 
lad, emlékérmet veretek az arcmásoddal, megíratom az élet- 
rajzodat, kiadatom a műveidet, de ezzel aztán vége is, többet ne 
várjanak tőlem! Utána csend következik, szakállnövesztő csend, 
majd egy napon összehívom az állambiztonsági kádereket, odaci- 
tálom Dörgicset, a belügyminisztert, és azt mondom: »Elfog ben- 
nünket a keserűség, elvtársak, mert hosszú időn át hozzászok- 
tunk a gondolathoz, hogy nálunk nincs semmi rehabilitálni való! 
De a szép álomból föl kell ébrednünk, eljött az óra, amikor meg- 
kérdezhetjük: kik pusztítottak el ezer meg ezer embert a Duna- 
csatornánál meg másutt? Kik ölték meg Forrás Istvánt, hát Petre 
Roşcanut? És hogyan végeztek velük? Talán törvényes ítélet alap- 
ján? Vagy galádul meggyilkolták őket? Nem undorító inszcená- 
lásról van szó, elvtársak?... Forrás Istvánt agyonverték egy gép- 
kocsiban, amikor pedig a Roşcanu-ügy került napirendre, Gorgo 
D. Gorgo a pártnormákkal ellentétben beavatkozott a vizsgálat 
menetébe, és utasításokat adott, hogy milyen vallomásokat csi- 
karjanak ki a tanúkból. Az a vizsgálat tehát, amelyet Alexandru 
Dörgics folytatott és terjesztett a Politbüró elé, kínzással és erköl- 
csi nyomással kikényszerített nyilatkozatokon alapult, szándéko- 
san arra törekedve, hogy azok a vádlott kivégzéséhez vezesse- 
nek... Ez a szomorú helyzet, elvtársak.«” 

A haldokló megébredt, de csak annyira, hogy egy keskeny, sö- 
tét csík látszott a szemhéja alatt. Nézte Hamudiust, aki az imént a 
választásokról beszélt neki, mintha halálos ágyán őt a matrózok 
szavazása érdekelné meg a százalékarány. 

„És lám, most megint hallgat. Mindig így tett. Vagy megkerüli 
a kérdést, vagy hallgat. És ilyenkor a legveszélyesebb, mert nála a 
hallgatás is cselekvés, és ő mindig tudja, miről hallgat. E percben 
talán arról, miként veszi majd át a hatalmat, miként kapar el en- 
gem, hogy aztán mindent eltüntessen, ami reám emlékeztet... 
Megható fogadalmat tesz a koporsóm fölött, aztán jön a nagy 
csend, a nagy hallgatás... Nem lesz nehéz dolga, hiszen ezernyi 
építőtelepen emelkednek már a falak, készen kapja a gyárak, 
kombinátok kicsiny másait, amelyeket én álmodtam meg. Ő fejezi 
be a Duna-csatornát is, reá száll minden dicsőség, az ő nevét zen- 
gi majd az ország, ő lesz az első szocialista fáraó, ez a kapzsi, ön- 
fejű, tülekedő disznó... Nézd, hogy rendezgeti megint az ajkát, 
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mint zabon abrakolt csődör a fenekét ürítés után... Amikor a 
susztertől hozzánk került, azt mondta, a csendőrök zúzták szét a 
száját, mert pofázott velük, de ez hazugság volt: az Öreg Hamudi- 
us csúfolta így meg: öklével csapott az üvegre, amikor rajtakapta, 
hogy a pálinkáját kortyolgatja. Az is éppolyan erőszakos, kímé- 
letlen, harácsoló alak. Ha nem fordultam volna meg náluk, el sem 
hinném, de láttam, ahogy a száját eltátva, méltatlankodón tekint 
szét a lakásban, ahogy hangosan szuszog, és időnként azt kérdi a 
zsörtölődő asszonytól: »Most mit akarsz, hogy odaüssek? Tőlem 
aztán hamar megkapod, tudod jól.« Közben egyik tenyerével el- 
födi a kicsiny asztal felét, a lábához állított vederből kancsóval 
meri a hitvány csigert, amely lilásfekete, mintha bodzabogyóból 
préselték volna. Vászonnadrágján nagy foltok sötétlenek, akár a 
száradt vér; minden kortyintás után cuppant, és úgy mozgatja az 
ajkát, mintha ki akarná köpni a bort, ehelyett azonban ismét meg- 
meríti a kancsót, mígnem este a székről mindjárt az ágyba dől... 
Nikoláj maga mesélte, hogy régebben egy szekeret is fel tudott 
húzni a kaptatón ez a hatalmas ember, ez a szesszel fűtött moz- 
dony, s igaz is lehetett, mert amikor a fiát beválasztották a Köz- 
ponti Bizottságba, noha már elitta az eszét, hatalmas erő szaba- 
dult fel az öregben, szeme, az a véres-zavaros lében lebegő két 
hólyag vadul forogni kezdett, s az öklét rázogatva, mezítláb ro- 
hant végig a községen. »Mától kezdve egy tű érőt nem tarthattok 
meg az én tudtom nélkül, megértettétek?!« – ordította, és az ud- 
varokra betörve leakasztotta a szegről a hámot, maga után von- 
szolta az ekét, boronát, vállára kapta a jármot. Mindent áthurcolt 
a maga portájára, ami megfogható volt. Husánggal hajtotta ki a 
marhákat a pajtából, medvemancsával szétfeszítette a kukorica- 
kasokat, és az aranyló csövek zuhataga alatt is egyre csak ordíto- 
zott, hogy ő itt az egyetlen jogos tulajdonos. Megriadva kiáltoz- 
tak, ide-oda szaladgáltak a férfiak, jajveszékeltek a fehérnépek. 
Már a rablás első órájában felhívtak a tartománytól, hogy íme, mi 
történik, én pedig azonnal utasítottam Hamudiust, hogy szedje a 
lábát, és meg se álljon a szülőfalujáig, mert az apja űzi az eszét, és 
megbotránkoztatja az egész országot! Mikor Nikoláj odaérkezett, 
az öreg a község közepén imbolygott csergékből, párnákból, lepe- 
dőkből föltornyozott eleven kazalként, Hamudius csak a járásáról 
ismerte fel, hogy az apja az, s közelről bekiáltott hozzá: »Vigye 
vissza a zabrált holmit, mert megkötöztetem, mint a bolondot, 
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hallotta?!« Ekkor a rekviráló megállt, és a fehér torony lassan a 
hang irányába fordult, aztán eldőlt, szinte maga alá temetve a föl- 
dühödötten érkezett látogatót. »Te mersz nekem leckét adni tisz- 
tességből, te tolvaj-gazember?! – köpködte az ajkára tapadt pihé- 
ket a papa, s a szeme vadul ugrált. – Mondd, ki küldött ide, te 
legionárus? Azt hiszed, nem tudom, hány pénzt érsz?!«” 

Hamudius most megint azzal a szelíd kíváncsisággal pillantott 
a pártvezérre, mintha valóban hinné, hogy választási tájékoz- 
tatója legalább egy kicsit fölélénkíti a haldoklót, de őt magát sem 
érdekelte, és továbbgondolta a rehabilitálások nagyjelenetét, ame- 
lyet már régóta mindennap egy-egy elképzelt frissebb részlettel 
színezett ki, fokozva annak drámai hatását: 

„Az én csillagom azon a napon jön fel igazán, amikor előve- 
szem a nagyseprűt, és még a nép emlékezetéből is kisöpörlek a 
bandáddal együtt, akihez Dörgics, a belügyminiszter is tartozik. 
És nem is Forrás István lesz a nagy adu, hiszen ő magyar szárma- 
zása miatt nem veszélyeztette a pártvezérségedet, az igazi nagy 
adu Petre Roşcanu lesz, akit te már negyvennyolcban kibuktattál 
a pártvezetésből. És miért? Mert gógyi volt a fejében s nem féke- 
zőolaj, mint neked, te süsü! Másokat susztereztél: »Csizmadia csi- 
rizes, töke-fasza penészes!«, de vizet se vihettél volna annak a de- 
rék embernek, aki csak egyszer mondta neked jókedvében, nagy 
fényes kacagással, amikor fölöslegesen buzgolódtál, hogy »fütyöl 
a vonat, indul a bakterház!«, s azóta már a tekinteteddel is meg- 
ölted volna. Fáztál tőle, mert képzett üdvégy volt és politikus, és a 
király nem téged bízott meg a fegyverszüneti szerződés aláírásá- 
val, hanem őt, s az augusztusi fordulatban sem volt szereped, de 
neki volt. Így hát hiába integettél a sárga zászlócskáiddal a tola- 
táskor, a szerelvény mégsem arra ment, amerre te irányítottad! 
Nos, ezt nem tudtad lenyelni, pajtás, csapdát vetettél hát neki, ki- 
nevezted román nacionalistának és letartóztattad. Attól kezdve 
ceruzacsonkjaiddal mind írtad, írtad éjjel és nappal, hogy mivel 
gyötörjék, kiket tartóztassanak még le, kiktől csikarjanak ki terhe- 
lő vallomást ellene, de ez a derék ember nem vállalta a szerepet, 
mint az a nyomorult Rajk László, így hát nem lehetett nyilváno- 
san vádat emelni ellene. Emiatt aztán előszobázni kezdtél a 
Kremlben Dzsugasvilinél, hogy engedélyt kapj egy nagy hazafi 
kicsinálásához, ott kushadtál, amíg rád büdösödött a gatya, s 
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már-már vinnyogtál, hogy »Sztálin bácsi, tessék megengedni, 
hogy egy kicsit főbe lőjem azt a gonosz nyugati, Tito-bérenc ügy- 
nököt, aki megkeseríti az életemet, mert a fenekében is több ész 
van, mint nekem a fejemben«. Nem ment az ügy, a bajuszos is 
földobta egy szép napon a talpát, s akkor sietni kellett, sietni. 
Gondoltál hát egyet, leváltottad Tea Harryt, a belügyminisztert, 
és helyette Dörgicset tetted oda, aki hamar véget is vetett a hat- 
esztendei tétlenkedésnek! Így történt aztán, hogy 1954 tavaszán 
rövid hivatalos komüniké jelent meg a román sajtóban: »Az április 
6-13. között lefolytatott per során bizonyítást nyert P. Roşcanu haza- 
áruló tevékenysége. Halálra ítélték. Az ítéletet április 17-én végrehajtot- 
ták« Bizony, nem késlekedtek vele! És a kivégzés maga is hogy 
árulkodik a fékezőre! Sátáni módon rávette a szerencsétlent, hogy 
írjon kegyelmi kérvényt, hátha a halálbüntetést végül mégis élet- 
fogytiglanira változtatja a kormányfő, és Roşcanu lelkileg-testileg 
összetörten épp a papiros fölé hajolt, remegő kezében a tollal, 
amikor odalépett hozzá Dörgics, és tarkón lőtte. Fúj!!!” 

– Mi van, te is utálkozol? – szólalt meg hirtelen és számonké- 
rő eréllyel Gorgo D. Gorgo. – Csak nem gondolod, hogy belőlem 
árad ez a büdösség, amely az én gyomromat is szüntelen fölka- 
varja? De mindegy most már, hogy mit gondolsz, mert jót nem, 
az biztos... Menj hát, menj, letelt az idő, pihenni akarok!... 

Hamudius megkönnyebbülve, halkan fölsóhajtott, mintha már- 
is künn volna a friss levegőn, a haldokló pedig mindjárt utána el- 
szundított. Veséjének lukacsos szűrőin a mérgek fölszivárogtak 
az agyába. Ismét rémséges látomása volt, a Halál az ablak mögött 
egyre gyakrabban fordult feléje, s ő csak most látta, hogy nem is 
a kórház udvarán járkál és vizslat a kaszás, hanem az üvegfalú 
raktárban, s lehajolva harmatosan friss emberi zsigerek között 
kutat. Most már látta, hogy a kis halmok nem egyebek, mint tisz- 
tán lebegő gyomrok, vékony- és vastagbelek, harmatoslila májak, 
jó illatú, lombos tüdők, amelyekre neki oly nagy szüksége volna. 
Valahányszor a Halál fölegyenesedett, arca mind teltebb lett a rá- 
tapasztott hústól, izomtól, s egyszer csak ismerősként vigyorgott 
a haldokló felé: Petre Roşcanu volt. A homlokán át lehetett nézni, 
mint egy darab vascsövön. „Indul a bakterház, Gyorgye!” – kiál- 
totta, s álmában a haldokló is fölkiáltott. Miközben fokozatosan 
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elvesztette eszméletét, hogy többé sose térjen magához, érezte, 
hogy fölemelkedik, kilibeg a nyitott ablakon, s egészen elvéko- 
nyodva átpréselődik azon a lyukon, amelyet a golyó nyitott áldo- 
zata koponyáján... 
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Ember, ne mérgelődj! 

A rehabilitálás napjaiban minduntalan visszatért Filiusz József 
tanár úrban a szabadulás emléke attól a pillanattól kezdve, hogy 
kilépett a börtönkapun. Egy ideig tehetetlenül állt a fény- és szik- 
raözönben szemét lehunyva, s egyetlen valóság e kábulatban az a 
szag volt számára, amely az öltönyéből áradt: a penésznek, do- 
hosságnak és mindenféle testi tisztátalanságnak a párája. Mihelyt 
kissé magához tért, belső zsebéből remegő kézzel vette elő irattár- 
cáját, amelynek tartalma fölpuffadt és ragacsos lett a börtön ruha- 
tárában, akár az esős éjszakákon tenyésző gomba, és abból is 
ugyanaz a szag: zsebmetszők, csavargók, késelő cigányok és gyil- 
kosok condráinak szaga csapta meg. Nézte az irattárcában éve- 
ken át lapult fényképet, s kissé meghatódott a szétálló fülű, hal- 
vány arcú fiatal tanár láttán. 

Később, miközben a személyvonat himbáló ritmusára fáradtan 
gyökintgetett, minduntalan a ravatalozó, az a fából összetákolt 
kamra tűnt eléje, ahova a rabkórházban kiszenvedett foglyokat 
vitték, s ahol végigfektették őket a meredek hídláson, mint tímá- 
rok a sózott nyersbőrt. A fegyencek be-bekukucskáltak a deszkák 
résein... 

Legutóbb Andruskát, a moldvai kántor-látnokot szemlélhették, 
aki Krisztus képét vélte megjelenni a pakurával bekent templom- 
ajtó üvegén, s fejenként tíz lejért mutogatta a csodát. Súlyos vese- 
vérzésben halt meg, büntetésének kitöltése előtt egy héttel, mi- 
után a börtönőrök leteperték és összerugdosták, mert váratlanul 
szűkölni, vonítani kezdett. A Megváltót fölidéző kántor feje még 
ott a hídláson is hátrabillent, elvértelenedett, ráncos álla mintha 
olvadt gyertyából lett volna összegyúrva, görcsbe merevedett uj- 
jait nem volt ki idejében szétnyissa. Napokig feküdt ott, mindenki 
többször is megnézhette, patkányok surrantak el a lábánál, s ha 
láthatta magát a túlvilágról, egyetlen vigasza az lehetett, hogy a 
közeli templomocskában már kétszer is szolgáltattak halotti mi- 
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sét azóta, hogy őt idehozták, s egy másik kántor mély hangú kö- 
nyörgése talán az ő bűnein is enyhített. „Lehetséges, hogy valaki 
a szabadulása előtt egy héttel meghaljon?! – kérdezte egy ala- 
csony, vékony arcú rab, akinek a sapkája a fülére esett, s aki há- 
rom évet kapott, mert az Egyesülés ünnepén a királyi himnuszt 
énekelte az utcán. Ahányszor bepillantott a kamrába, keresztet 
vetett, s riadtságában mindig a többiekhez fordult: látni akarta, 
vajon ők is megbotránkoznak-e az eseten. – Már csak egy hete 
volt hátra a szabadulásig, értitek?!” – nézett rájuk szigorú vára- 
kozással. 

Volt a cellában egy Konstanca környéki böhöm török is, Ismail; 
őt tizennyolc évre ítélték, és úgy esett bűnbe, hogy a szomszéd 
disznója épp a ramadán, a szigorú hosszúböjt idején szabadult be 
az udvarába, mintha a keresztény szándékosan meg akarta volna 
csúfolni őt hitében. Ismail annyira felbőszült ezen, hogy vasvillát 
ragadott, és a malacozó koca hasába döfte, amiből verekedés lett. 
A haragra gerjedt török végül berohant a konyhába, egy régi jata- 
gánnal jött elő, amelyet trancsírozásra használt, és ellenfelének a 
nyakára sújtott vele, halálosan. 

Ismail megkeseredett és elvadult a rabságban. A börtönőrök 
tudták, hogy mindenki fél tőle, megtették hát szobaparancsnok- 
nak. És a töröknek volt gondja rá, hogy basáskodjék, amikor csak 
teheti. Még lova is volt: alacsony, de szívós cigányfiút tört be ma- 
gának, akit otthoni paripájáról Mircsának nevezett, s ha körbe 
óhajtott menni a cellában, csak füttyentett, és a lova odakocogott 
hozzá, még le is hajolt, ő pedig a nyakába ült kezében a szegzőár- 
ral, s miközben lába a földet érte, tekintete fenyegetőn meredt 
ide-oda. Zsarolta rabtársait minden módon, némelyiknek oly kö- 
zel vitte a szegzőárat a szeméhez, hogy a többiek is beleborzad- 
tak, s ha fiatalabb bűnözőt löktek be a cellába, még aznap meg- 
rontotta... 

Legendákat tudtak róla a fegyencek. Mesélték, hogy egy római 
katolikus püspök is lakója volt ennek a cellának, míg el nem vit- 
ték egy másik börtönbe. Gyöngének látszott, tenyérnyi piros arca 
volt, és a tekintetéből magabiztosság és a hit örök kedélye sugár- 
zott. Egy napon, amikor egyik rab sem akarta kivinni a küblit, a 
főpap, miután fölmosta a cella padlóját, odament a förtelmes 
edényhez, és némán cipelni kezdte. Meg-megroggyant és térdre 
bukott, mint Krisztus a kereszt alatt, de újra meg újra föltápász- 
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kodott. Ismail egy ideig némán figyelte ezt a küzdelmet, aztán 
mintha észbe kapott volna, hogy a szent életű ember őt is meg- 
alázza szótlan áldozatával, váratlanul föllobbant benne a harag, 
előkapta a szegzőárat, és fenyegetően körbeindult. „Ha még csak 
egyszer is a püspöknek kell eltakarítania a szarotokat, vakon bo- 
torkáltok majd ki innen! – sziszegte oda a többieknek, de azok 
csak álltak tanácstalanul. – No gyerünk, ragadjátok már meg azt 
a rohadt küblit, az anyátokba!” – dörrent rájuk. 

Tehát rehabilitálták... 
Visszakerülhet az emberi sorsok számára kiszabott keskeny pá- 

lyák egyike elé, hogy újra nekiszaladjon az életnek, az elvetett 
kocka szerint, újra átélve mindenféle borzongást a szakadékok és 
vizesárkok közelében, a nyársaló karók erdeje és a sötét csapdák 
közelében. De vajon ki veti el megint a kockát, kinek a kezére kell 
ezúttal figyelnie? Vagy ez talán csak folytatása az előző játszmá- 
nak, minden előre el van tervezve, s akkor is beteljesedik rajta a 
törvény, ha engedelmeskedik, vagy akkor is, ha szembeszegül a 
sorssal?...És mit jelent az, hogy REHABILITÁLTÁK? Milyen más 
szó van még erre? Mentesítették „büntetett előéletének” hátrá- 
nyai alól, helyreállították becsületét, jó hírét, úgy, hogy most 
mindkettő éppoly tündöklő, mint azelőtt volt? Visszahelyezték 
jogaiba, amelyek tőle elidegenedve, árván tengődtek hat eszten- 
dőn át, amíg ő ült ha csak oda nem szegődtek egy másik sze- 
mélyhez, hogy annak a jogait szaporítsák, ahogy a szegény em- 
ber báránya bégette be magát az idegen nyájba, hogy ott elve- 
gyüljön... 

Mit képzeljen hát arról, hogy visszahelyezik jogaiba? És miféle 
jogokba? Hiszen ha becsületes volt, és jó hírneve volt, nem lett 
volna szabad semmiképpen rabkosztra jutnia, ha pedig ugyanab- 
ba a ruhába kell belebújnia, amelyet a börtönraktárban őriztek, a 
semmiből a semmi állapotába kerül, sőt annál is rosszabb hely- 
zetbe, mert öltönye az évek során nyirkos lett és dohos, még az 
irattárcája is penészesen föltáskásodott, akár a leprások arca, az ő 
szomorú személytelenségét jelképezve. Más szóval, ha jóvá akar- 
nak tenni valamit, ne helyezzék őt vissza régi jogaiba, abba a la- 
kásba, amelynek ajtaján, ablakán bármikor ismét be lehet hatolni, 
hanem biztosítsanak neki új jogokat, bármily egyszerűek legye- 
nek is azok szabásuk szerint, csak ne kelljen rettegnie, hogy már 
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akkor is repedni kezd rajta a jogoknak ez az öltönye, ha lehajol, 
hogy az igazságnak egy-egy darabkáját fölvegye a taposó lábak 
elől... 

– Cinikus állat vagy, és a makacsságodba fogsz beledögleni! 
– mondta neki Malaci, az állatorvos, akit már „rehabilitáltak”, s 
aki végül rábeszélte, hogy jöjjön fel ide, és addig ődöngjön a forró 
olaj- és égettzsír-szagú bulvárokon, a törvényszéki folyosókon 
meg mindenféle más folyosókon, amíg papírt nem kap róla, hogy 
rendben a szénája s folytathatja tanári munkáját. – De ha neked 
életcél meggebedni ebben a tetűporos budiban a ládák, vasak kö- 
zött, le vagy tojva!... 

Malaci vele trógerolt egy ideig a raktárban meg a rámpán, de 
amikor beállított hozzá a szózattal, már a könyvelosztónál ügy- 
ködött. Odabenn is élelmesebb volt nála, talán sunyibb és számí- 
tóbb is, semmitől sem gurult be, és a képén mindig különös mo- 
soly derengett, a beletörődő megvetésnek és a fölénynek az a rej- 
tett mosolya, amely a fegyőrök dühös nekilendülését is egy 
„anyád kínja”-káromkodássá szelídítette, s lassanként valami 
tiszteletet ébresztett iránta, amit sokan a besúgás jutalmának te- 
kintettek, pedig nem volt igaz. Örökké emésztő vad éhségében is 
csak egyetlen ocsmányságot követett el, amitől a fiúk fintorogtak 
vagy köptek, ha szóba jött, s ez is még a legelején történt, amikor 
a sertéshizlaldába vitték őket munkára. Hatalmas koca feküdt vé- 
gignyúlva az egyik ól hídlásán, a betűző nap szinte lángba borí- 
totta ezt az ütemesen pislogó óriási félgömböt, az pedig jólesően 
röffentgetve szüntelen mozgásban tartotta az emlőin csüngő kis- 
malacokat, amelyeket csak még mohóbbá tett az eleven tejforrá- 
sok ide-oda hullámzása. Ekkor azonban különös dolog történt. 
Ney Laci odaugrott az idilli látomáshoz, és a sapkájában rejtege- 
tett üvegcseréppel fűrészelni kezdte a csecstől elszakított egyik 
malacka nyakát. Közben hörgött, morgott, majd rettegő buzgal- 
mában olyan hangot hallatott, mintha nyüszítve fölsírna. Így ne- 
vezték el Malacinak, s napokon át megvetően figyelték, amint a 
zsíros-nyálkás húsdarabkákat rágcsálva alig észrevehetően moz- 
gatja az ajkát, mintha rágógumihoz jutott volna... 

Mikor először tűnt fel a rámpán, Zsika, a vistai raktáros, akinek 
azelőtt két gyerekét is tanította biológiára, nem hagyta, hogy a ta- 
nár úr a felhalmozott árura üljön, hanem a saját fenekétől váslalt 
hokedlit hozta elő a kuckójából, és áhítattal helyezte el a raktár 
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közepén, a sózott bőr- és naftalinszagú térben, amelynek hideg 
homályában csupán a festett tűzcsapok vöröslöttek élénkebben. 
Malaci jobb kezének kisujjával a raktáros felé intett, hogy rend- 
ben van, köszöni, aztán őhozzá fordult, akinek lába szárán egy 
bádoggöngyöleg ágyékig hasította fel a nadrágot. 

– Azt hiszed, valaki is sírva fakad attól, hogy Filiusz József ta- 
nár úr megszakad a cipelésben? Sokan megmondták már: ez a 
korszak nem a mártíroké! 
Ő úgy tett, mintha semmit sem hallott volna, s körbekerülte a 

rehabilitált embert, akinek a haja hátul tarkóig föl volt nyírva, s a 
kurta hajszálak alól rózsaszínen tűnt elő a fejbőr, mint a malacpe- 
csenye. A cigarettát is úgy tartotta, mint a krétát valami állatorvo- 
si előadáson, alig törődött vele, hogy itt nem szabad dohányozni. 

– Végül is – mondta – mindenkinek a saját töklámpása vilá- 
gítja meg azt az ösvényt, amelyen járni óhajt, mégis jobb volna, 
ha felhagynál a trógerolással, és az ügyedet intéznéd... Mit vigyo- 
rogsz és mit mustrálgatsz? Talán tollas a hátam? 

– Dehogy! – felelte ő, Filiusz. – Csak nézem, hogy rehabili- 
tálás előtt vagy utána esett meg rajtad ez a birkanyírás. Meg az- 
tán eszembe jutott a régi aforizma is, valahogy így szól: „Hogyha 
barátaimon segítek, oly boldog a szívem, és ez elszomorít, mert tudom, 
így nem erény.” 

– Menj a francba! – fordult el fél fenékkel a széken Malaci a 
galambszínű öltönyében, az égszínkék műanyag nadrágszíjával 
és a rózsaszínű tarkójával. – Többé a kisujjamat sem mozdítom 
érted! Mi közöm a nyomorodhoz, nem igaz? 
Ő pedig még mindig vigyorgott: 
– Ne beszélj így velem, hiszen én szocialista munkás vagyok, 

tehát nem azonos azzal, akiről Marx beszél, és aki csak a munká- 
ján kívül érzi jól magát... Vagy talán rám tudnád fogni, hogy ott- 
hon én is akkor vagyok, amikor nem dolgozom, és amikor dolgo- 
zom, nem vagyok otthon? 

– Marha! – mondta Malaci. – Te bárhol légy is, félnótás 
vagy: neked elmentek otthonról! 

Azzal fölállt s otthagyta, nem is sejtve, hogy ő már másnap vo- 
natra ül, bár minden remény nélkül. 

És most itt volt FENT, ahol július végén még az árnyék is raga- 
csos, és a vonaljegyektől, tökmaghéjtól tarkított járda olyan, mint 
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a fekete mézga, szinte visszafogja az ember lépteit. A hűsítősbu- 
tik előtt némán tátogó emberek várták a szörpöt, amelytől a szá- 
juk megtelt poshadt ízzel, s az arcukon csalódásként vonaglott 
végig az undor. De a sor nem fogyott, mert az emberek a rossz- 
ban jobban hisznek, mint a jóban, s ez türelmük és nyugalmuk 
alapja. 

Csak a hét-harmincötös esti gyorsra kapott jegyet, s így kény- 
szerűen ődöngött a bulvárokon, táskájában Vivaldi Négy évsza- 
kával, a jugoszláv tintahalkonzervvel, a doboz ananásszal meg a 
fél kiló citrommal. A sok kilincselés után megéhezve dühös ösz- 
szevisszaságban evett mindent: ikrasalátát és békacombot, hal- 
csorbát és korpacibere-levest, moldvai fasírtot zöldkaporral és 
szenen sütött potykát, nemzeti tokányt és sült kolbászt puliszká- 
val. Később őt is megkísértette egy hűsítősbutik, beállt a sorba, és 
izzadtan sodródott előre az ígéretes rés felé, amely mögött testes 
asszony mozgott fehér köpenyben. Miután megitta a bordó színű 
szörpöt, Filiusznak úgy tűnt, mintha langyos lében föloldott ka- 
kucsnit nyelt volna. Ellépett a bódé közeléből, s ekkor a járda mel- 
lett sötét színű Volgát pillantott meg, amely akkor állhatott meg, 
mert a sofőr épp a járdán sietett keresztül. 

A kocsiban ülő férfi a szétnyitott újság bal szárnyát a volánra 
terítette, s bár a hőség ellenére sötét öltönyben volt, friss figye- 
lemmel időzött el a címeknél, némely cikkbe sietve beleolvasott, 
még biccentett is egy aprót, mielőtt újabb lapot lendített volna át 
a kormányon. Mindenféle tanulmányoktól kikalapált nagy pa- 
raszti feje volt gyér kis hajzattal, és a környezetről és saját fontos- 
ságáról megfeledkezve, olvasás közben bal kezének hüvelykujját 
az orrlikában felejtette. Egy alkalommal, amint épp fölnézett és 
oldalt pillantott, Filiusz azt az embert ismerte fel benne, aki ügyé- 
nek a végállomásán foglalkozott vele, s nem csalódhatott, mert 
már észrevette, hogy a magas beosztású hivatalnok jobb szeme 
kissé lejjebb áll, mint a másik, s nem is azonos értelem vagy érze- 
lem fénylik bennük: ez szomorúbb volt, tűnődőn mérlegelő, s 
mintha kétkedést fejezett volna ki, szemben a másik hideg ébersé- 
gével, s neki nehéz volt eldöntenie, melyikbe nézzen inkább, no- 
ha alig váltottak néhány szót egy félóra alatt. A főhivatalnok fió- 
kokat húzott ki, olykor csak az ujjával odabökve mutatta, hol ír- 
tam alá, súlyos felsőtestének imbolygása közben udvariasan mér- 
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sékelte szuszogását, majd fölállt pénztárnok módjára, mint aki a 
végére ért egy elszámolásnak. 

Az eltelt idő alatt Filiusz többnyire a zöld könnyben remegő 
jobb szemhez szólt, úgy érezte, ebben fejeződik ki ügyintézőjének 
igazibb lénye, s nem is követi a másik mozgását, sőt mintha fity- 
málná annak rideg készségét a maga nyugodtan fontolgató ter- 
mészetéhez viszonyítva, ahogy a szemhéj félig lebocsátott redő- 
nye alól figyel. Fázástól vagy reumától merevedhetett meg az a 
kis rugó, amelynek a „rolót” mozgatnia kellene – gondolta Fili- 
usz –, vagy börtönben sérült meg, az illegalitás éveiben; már 
pusztán azért is több megértést remélhet tőle, s a főkáderesnek ta- 
lán lesz végül egy-két bocsánatkérő, vigasztaló, bátorító szava is 
számára. De nem volt, csak ennyi: „Noroc bun!”, s bal szemének 
sűrű pillogásával, mint apró lökésekkel kituszkolta őt az almavi- 
rágmintás fotelek közül, a feketére pácolt íróasztal elől. „Noroc 
bun” – ismételte, s már el is bocsátotta, hadd jöjjön a második, a 
harmadik, a tizedik a maga sorsszáma szerint, ahogy a titkárságon 
be volt jelentve, s neki csalódottan kellett látnia, amint a hibás 
szem szomorú tehetetlenséggel hagyta, hogy a másik vigasz nél- 
kül meredjen rá új élete küszöbén, az egyes kocka elején, ahova 
visszazuhant, s ahol a küzdelem elölről kezdődik az „Ember, ne 
mérgelődj” játék szabályai szerint... 

Pedig mondania kellett volna valamit, bármilyen hülye szöve- 
get, kezdhette volna így, tekintetbe véve másik szemének megér- 
tő figyelmét is: „Nézze, Filiusz elvtárs, ezt a szörnyűséget egy 
másik garnitúra követte el maga ellen és sok más társa ellen, és 
miután megbélyegeztük annak a korszaknak a rondaságait, 
igyekszünk enyhíteni kálváriáján, testi-lelki fájdalmain. Ön még 
fiatal, ne csüggedjen hát el, térjen haza békésen, és én biztosítom, 
hogy hamar találnak az ön képességeinek megfelelő munkakört. 
Fel tehát a fejjel, és búcsúként most hadd szorítsam meg bátorítón 
a kezét!...Node várjon csak: hol ebédel, és van-e pénze útiköltség- 
re? Ha megvár, együtt ebédelhetünk, és a sofőröm majd kiviszi 
az állomásra, jó lesz?...” 

Mily nevetséges, sőt ingerlő, hogy örökké volt benne, a cseléd 
fiában, az árvában valami kis pislogó remény, talán már akkor is, 
amikor nyaranta ott ült a mészárszék lépcsőjén a lelakatolt ajtó 
előtt, az átmelegedett kövön, a kopott és mégis durva mészkőla- 
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pon, amely olyan volt, mintha Jóapám naponta őrölt csonttal be- 
szórta volna, hogy ne kopjék. Ott gubbasztott az ujjaival játszva, 
még beszélt is hozzájuk. Egymáshoz közelítette s megint szétug- 
rasztotta őket, míg nevelőapja odabent a hátsó szobában aludt, 
csizmásan végigheverve a díványon, horkolása fölverte a legye- 
ket, és mozgásban tartotta a száradó bőr, az avas marhafaggyú és 
a fürtökben csüngő bél szagát. „Ejnye, hát nincs kistestvéred, 
hogy az ujjaiddal játszol?” – kérdezte egy ízben valami úriem- 
berféle, sétapálcás, bajuszos öregecske, akinek ördögbőr nadrágja 
volt, s mindjárt ő maga is babrálni kezdett arany óraláncán, mint- 
ha szintén kedvet kapott volna az ilyen magányos játékhoz; aztán 
egy pengőt adott Jóskának, hogy vegyen rajta medveszart, s mi- 
közben továbbsétált, még mindig mosolygott és a fejét ingatta. 

Mennyi kés, mennyi szekerce, bárd, edény volt ott a betonszí- 
nekben meg a Merza műhelyében! És minden fazékban, lábas- 
ban, hordócskában főtt, erjedt, pácolódott valami, de ő bele se 
mert pillantani a baljós és kozmás szélű kis kráterekbe, amíg meg 
nem kellett fognia egyiket-másikat, hogy kéz alá vigye a sürgető 
hangra, néha magára löttyintve a vért, a fősajt kocsonyás levét 
vagy az olvadt zsírt. A nagy tölgyfaasztalnál, ahol a hurkafélék 
készültek fénylőn kunkorodva a homályban, neki kellett redőzni 
a belet, nehogy a töltőről lecsússzék, s ahol fölhólyagzik, tűvel 
megböknie aggódó figyelem közben, mert ha hurkot vetett vagy 
elszakadt a bél, Jóapám belemarkolt a tálba és szembecsapta egy 
tányérnyi őrölt hússal, amely eltemette az ő kicsiny arcát úgy, 
hogy tátogott, prüsszögött és köhögött, miközben a bors-, papri- 
ka és fokhagymaszagú hideg réteget levájta az arcáról Merza ka- 
cagása mellett. „Ne csúfságoljon ezzel a gyerekkel! – mondta az 
asszony, kötényébe törülve a kezét, és elhúzta onnan őt, az árvát. 
– Ha útjában van, csapja meg úgy, hogy többé ne legyen gon- 
dom rá, megértette?!” 

De a férfi nem törődött vele sem, csak kacagott nagy zengő ka- 
cagással, tonnás kacagással azon az igyekezeten, hogy a kölyök 
még a füléből is szedegeti a tölteléknek valót. 
Miután visszaemlékezett erre a történetre, már tudta, hogy 
Merza alakját az édes-kesernyés önsajnálat idézte fel benne, 
amely titokban úgy kell a léleknek, hogy meg sem tud lenni nél- 
küle: ez a szándékos öngyötrés, amelyet mazochizmusnak nevez 
a lélektan, s amely saját anyagából igyekszik behegeszteni a lélek 
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sebeit; de ha a gyötrelemben nem volna izzó elégtétel is, az önki 
egészítés lehetetlenné válnék. Bizonyára ezért kívánt az imént 
többet attól a központi főkáderestől is, mert szenvedését képzelt 
elégtétellel enyhítette. De akár meg is tehette volna, amit gondolt 
róla, ha azonban ez mégis sok volt, a rehabilitáló kitalálhatott vol 
na egy olyan szöveget, amelyhez nem szükséges befektetés, csu 
pán néhány percnyi szerep. Kezdhette volna így: 

„Ön, kedves Filiusz József, 1998 napot ült, egy emberélet tized 
részét szenvedte át tiszta levegő, friss víz és friss kenyér nélkül 
könyvek és asszony nélkül, az ébredés öröme és az elalvás édes 
zsibbadtsága nélkül, miközben reményei romjain átértékelte a vi- 
lágot, egyre gonoszabbnak ítélve azt, s önmagát is hozzátorzítva 
a veszendő világhoz... Pedig maga jó ember volt, jó és hiszékeny, 
még barátai is mulattak ezen, és összekacsintottak a háta mögött 
Mindent tudunk, mindent, még házasságának fölháborító részle- 
teit is, s a legnagyobb bűn ön ellen az, hogy az 1998 nap, ellentét- 
ben a büntetés céljával, gyanakvóvá és cinikussá tette önt, s ami- 
óta a börtönből kijött, minden szava, minden gondolata egy-egy- 
szög a társadalom bőre alatt. Hiszen okkal érzi úgy, hogy semmi 
sem csúfolhatja meg jobban az embert, mint a későn jött elégté- 
tel!...” 

Arra gondolt, hogy Malaci röhögve csapkodná a térdét, ha tud- 
na erről a képzelgésről, de később, amikor helyet keresett egy 
nyárikertben, hogy kiszakadjon az út forgatagából és a járdákon 
fel-alá hullámzó tömegből, már nem érezte nevetségesnek, amit a 
felemás szemű hivatalnok képzelt beszédében mondott el őróla; a 
fák gyér és hervadt lombjai mögött, a fény, a mititejfüst és a zsí- 
ros pára mögött a Magheru sugárút egymásra torlódó szürke bér- 
házai látszottak, s itt körülötte úgy tolongtak az emberek a csi- 
korgó kavicson kezükben a söröskorsókkal, mintha olvasztóke- 
mence közeléből kapkodták volna el telelöttyintett s még izzó po- 
haraikat, s most szaladnak vele az asztalok felé, hogy még na-; 
gyobb hőséggel töltsék meg a kifakult ernyők alját, s magukba; 
döntsék az italt, mielőtt megdermed. 

De miért lenne nevetséges, amit a felemás szemű hivatalnok 
beszéde gyanánt fogalmazott meg? – tűnődött el a sörből hör- 
pintve. – Ha a hazug, kitalált vádak annyi gonddal, aggodalom- 
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mal készülnek, mondhatni dühösen elfogult ügyszeretettel a le- 
tartóztatástól az ítélet kimondásáig, akkor a kiengesztelő szertar- 
tás is eltarthatna hetekig, és aki megköveti az ártatlanul szenve- 
dőt, annak szelíden, kedvesen, bocsánatkérően kellene viselked- 
nie, s főként türelmesen, még ha számára ez teher is. Mert végül 
is a megkövető s vigaszt adó miért ne lehetne éppoly tevékeny, 
mint a kétségbeesésbe taszító, hiszen a hamisan vádló a semmire 
épít, míg a másik a bizonyosságra. És ha a vád, az ítélet hivatalo- 
san hangzott el, akkor az engesztelő áldozat miért ne történhet- 
nék hasonlóképpen, tömeg előtt, ahol a rehabilitált a főszereplő, 
ahol mindenki érte könnyezik, őt nézi áhítattal, miközben az 
igazságosztó földig érő fehér ingben, hajlongva vezeti a szertar- 
tást, mondjuk Haydn Teremtés-oratóriumának hangjai mellett, az 
ünnepség végén pedig őt, Filiusz Józsefet trónusra ültetik, amely 
fölött aranybetűkkel ez áll: 

JOGAIBA VISSZAHELYEZVE! 
Lehet, hogy ő valóban cinikus marha – gondolta később Fili- 

usz az ernyő alatti fülledtségben –, de az ő cinizmusa nem görög 
eredetű, nem Antiszthenész iskolájában tanulta meg, hanem Pre- 
cup kapitány vallató szobájában, ahova két hónapon át naponta 
beidézték, néha kétszer is. Iskolának azonban iskola volt ez is, 
különös osztályteremmel, lappantyú nélküli törpe padokkal, 
amelyekbe a vékonydongájúaknak is be kellett kínlódniuk magu- 
kat, s miközben a fenekükön mind beljebb és beljebb csúsztak, a 
mellük ropogott, akár a száraz vesszőkosár, s el-elállt a lélegze- 
tük. Egyszerre voltak ezek az ülőhelyek vádlottak padjai és kín- 
padok, de még inkább kalodák, ahonnan vallomás után is nehéz 
volt kiszabadulni. 

Mielőtt betessékelte ebbe a lélekóvodába, a tiszt, lépésnyire le- 
maradva tőle az ajtó előtt, végigmustrálta. „Látom, nem hozott 
ruhaneműt magával – mondta –, viselkedjék hát úgy, hogy éj- 
szakára ne kelljen ittmaradnia!” 

Az agyafúrtan berendezett kicsiny osztálynak jobb kézről ha- 
talmas ablakai voltak, de sötét függönyvédők takarták, talán hi- 
vatali szemérmetességből, hogy a nap se kukkinthasson be a vál- 
ságos percekben. A vallató kapitány fiatal volt, sápadtan vékony, 
lányos arcára kétoldalt mintha szemöldökceruzával rajzolták vol- 
na oda a fülhajat, nyaka, keze, csuklója is fehérnek látszott, ellen- 
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tétben az egyenruhába öltöztetett, képzett mészároslegényekkel, 
akik szuszogva jártak fel-alá, s szemüket bosszúállón villogtatták. 
Ez a tisztecske, aki nemrég végezhette a jogot, olyannak tűnt, 
mintha hosszas betegségből gyógyult volna fel, s a lábadozás ér- 
zékenységével ülne most ott az emelvényre állított asztalnál, és a 
kék szemében szigorodó figyelem inkább kamaszos szerepjátszás 
volna, mint fenyegetés. 

„Ki határozta el, hogy épp ő foglalkozzék velem – tűnődött 
pár pillanatig Filiusz –, s vajon milyen szempontok alapján? Ő 
van újabban ráállítva a tanügyre s a kultúrára?... Vagy pusztán 
azért ül most velem szemben ő és nem más, mert ez a kapitány 
fiatal becsvággyal tör eredményre, s jól ismeri a türelemjáték fo- 
gásait is?... És mit jelent az, hogy Precup? Ha igévé változtatom a 
nevét, s azt mondom: a precupeţi – üzérkedik, a magyar kupecnek 
is köze lehet ehhez. Nos mindjárt kiderül, hogy valóban lélekku- 
fár-e. Egyelőre ott ül az emelvényen, s néha még a komorsága is | 
valami tárgy nélküli könnyű tűnődéssé oldódik... Mire gondolhat 
e percben? Beázott éjjel a lakása, viselős feleségének a napokban 
kell szülnie, s ő most szigorúan mérlegeli, hogy esetleg kislánya 
lesz, amit a kollégák későbbi ugratása miatt máris sértőnek érez? 
Esetleg az én ügyem, ez a semmi kis Filiusz-ügy árnyékolja be a 
kedélyét, amellyel nem fogja kitüntetni magát, s amelyben nincs 
ügyesen szőtt mese vagy megtervezett izgalom, mint az ő bűn- 
ügyi történeteiben?! Hiszen titokban mindenikük ír politikai kri- 
mit... De az is lehet, rossz álma volt: az érettségin nem tudott 
megmukkanni sem, gyötrődve ébredt, kiszuszogott a konyhába, 
hideg ásványvizet ivott, s utána megkönnyebbülten feküdt visz- 
sza; reggel azonban, mikor gyötrő élményét elmesélte, mondjuk 
Florescunak, az alezredes a szemébe nevetett, és azt mondta, vi- 
gyázzon, mert ez már az impotencia kezdete...” 

Mikor idáig ért Filiusz a képzelgésben, a kapitány fölugrott, 
olyan mozdulattal, mint amivel a hóhér rúgja ki a sámedlit az el- 
ítélt alól, miután a nyakába helyezte a hurkot, odarohant őhozzá, 
és az asztalról fölkapott nikkelezett vonalzó élével ütemesen 
csapkodni kezdte a fejét, a fülét, majd az orrát. „Te gazember, 
ugye te biztattad fel a tanulókat október huszonharmadikán, 
hogy gyászszalagot tűzzenek a mellükre és kivonuljanak a teme- 
tőbe?! Beszélj, a kurva anyádat, mert fölaprítalak, mint a szafalá- 
dét!... Kellene nektek Erdély, mi?!... Miféle horthysta bandákkal 
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állsz összeköttetésben, ki uszít benneteket, te zsivány?!” – üvöl- 
tötte. 

Filiusz József elfáradt. Kiitta a sörét, és verítékezve tápászko- 
dott fel az asztal mellől; sok volt már a kilincselésből, a szédelgés- 
ből, a gyötrelmek újraéléséből az ájulatos kánikulában. Átvágott 
bőröndjével az úttesten, hogy villamosra szállva kimenjen az ál- 
lomásra, de még át sem ért a túloldalra, amikor ugyanazt a fekete 
Volgát pillantotta meg, amelyet korábban látott, és a kocsiban is- 
mét ott ült a sötét ruhás férfi, a főkáderes, aki a rehabilitálását in- 
tézte. Egymásra pillantottak, s ekkor Filiusznak úgy tűnt, hogy a 
főkáderes kissé nyugtalanul veszi elő zsebkendőjét, lehajol, bele- 
hullatja az eddig zöld lében mozgó üveggolyót, majd ijedt és buz- 
gó erőlködéssel visszahelyezi üregébe azt a szemet, amelybe ő 
pár órával korábban annyi reménykedéssel nézett... 
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Ne építs magadnak 

légtömlöcöket 
 
 
 
 
 
A tisztviselőtelep apró, szürke homlokzatú villácskái sok he- 

lyütt gyümölcsfák lombjai közé rejtőztek, mintha restellnék, hogy 
pénz híján a háború óta nem tudtak szépítkezni: rejtegetni igye- 
keztek mohás cseréptetőiket, repedezett erkélyeiket, amelyek né- 
hol aknarobbanástól szétnyílt koponya szeszélyes vonalaira em- 
lékeztettek. Szégyellték vedlett falaikat, a magasban kettészakadt 
s most rozsdásan csüngő csatornáikat, ezeket a csonkolt, elüszkö- 
södött lábakat. Közülük a legtöbb egyszerre vénült meg a gazdá- 
jával, aki immár semmit sem tehetett érte: az ereszekről foltokban 
vált le a vakolat, alóla csomókban csüngött ki a nád, mint a régó- 
ta kirabolt és felborított vadkacsafészkekből. Az eresz alatti csa- 
tornákban tápláló iszapra talált megannyi vadnövény magja, s az 
emberi tehetetlenség szomorú zászlóiként lengedeztek a szélben. 
Némelyik ház esőzések idején magára vizelt, akár a dülmirigyük- 
kel beteg Öregek, s ilyenkor csüggesztő szagot árasztott maga kö- 
rül. 

„Ez a vége embernek, épületnek, egyszóval mindennek!” – 
gondolta Rózsa Kázmér tanár úr, amikor egy kora őszi napon a 
szemerkélő esőben hazafelé közeledett, megállt a síró ecetfa alatt, 
s a lába elé tekintve meglátott néhány sárguló levelet. Ekkor szin- 
te elnevette magát, mert olyannak vélte azokat, mintha okkersár- 
ga festékbe lépett mázolóinasok tapicskáltak volna körbe a gya- 
logjárón, a fa alatt. Mindez azonban csak pillanatnyi átderengés 
volt megállapodott szomorúságán, mert ahogy továbbindult ved- 
lett disznóbőr táskáját lóbálva, még csüggedtebbnek, még fárad- 
tabbnak látszott: sötét kalapjának vörhenyesre fakult karimája az 
évek során hullámos lett, s alkalmazkodni igyekezett gazdája vo- 
násaihoz, mintha hosszú ideje ezt a kalapot még éjszaka is arcára 
borította volna. Csak a tekintete őrizte még tanári múltjának kúl- 
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túrélményeit, hiszen mielőtt elvesztette volna a katedráját, eszté- 
tikát adott elő, ismerte a XX. század fő irányzatait irodalomban, 
zenében, festészetben, és beszélt néhány nyelvet. Csak apró ké- 
kesszürke szeme élte még a maga önálló életét, mindent megvizs- 
gált vele, ami eléje került, gyorsan, áthatóan, s máris kialakította 
a maga véleményét. 

Most ismét megállt, mintha eszébe jutott volna valami fontos, 
amiről megfeledkezett, s töprengőn maga elé motyogta: „Az ide- 
gen katona léptétől remeg a könyv is...” Ki mondta ezt? Hol ol- 
vasta? És miért épp ez jutott most eszébe? Végül bosszúsan le- 
gyintett, de mielőtt továbbindult volna, beidegzett szokása sze- 
rint körülpillantott: vajon nem hallotta-e meg valaki töprengő 
szavait, s ha meghallotta, vajon nem értette-e félre azokat?... De 
senki sem járt az utcán, csak az eső csepergése hallatszott, amint 
a járdaszéli fák lombjára szitált. „Íme, már ott tartok, hogy hango- 
san beszélek magamban – gondolta. – Mi lesz ennek a vége, 
barátom?” 

Mikor a kapuhoz ért és elővette kulcskötegét, tekintete végig- 
futott a talajban idővel félretaposott kőlapokon, aztán elidőzött a 
ház lábazatának néhol föltáskásodott és levedlett szegélyén, hogy 
aztán bátortalanul a magasba emelkedjék, az idegen lakó emeleti 
lakásáig, amelynek ablakai a borús idő miatt ki voltak világítva. 
Ekkor egyszeriben összeszorult a torka, és furcsa émelygést érzett 
a mellében. Fölötte néhány hónapja egy állambiztonsági altiszt 
lakott, de nem neki fizetett, hanem a lakáshivatalnak, s Rózsa ta- 
nár úr tudta, hogy az ő két szobáját is meg akarja kaparintani a 
családi házból, csupán arra vár, hogy Mami lehunyja a szemét... 

A kicsiny villát az Erdélyi Bányaipari Központ vette az özvegy- 
nek kárpótlásként, amikor dr. Rózsa György mérnök bezuhant a 
liftaknába önhibáján kívül. Az elözvegyült fiatalasszony azokban 
a hónapokban bénult meg, egész lényét megviselő gyásza után, s 
még betegebb és elaszottabb lett, miután egyetlen fiát, akinek a 
professzora, a nemzetközi hírű Solymai Béla nagy jövőt jósolt, 
menesztették a Bolyai Egyetemről „politikai okok miatt”. Egy 
rostáló csoport előtt kellett ugyanis megvallania a tanügyi reform 
után, hogy miként áll a hit dolgában, és ő azt válaszolta: hitbeli 
meggyőződését nem tagadja meg, bármi legyen is az ára. Rövi- 
den akart beszélni, de amikor látta, hogy a vizsgáztató bizottsá- 
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got Rendes elvtárs vezeti, az a fekete képű, jámbor, de nevetsége- 
sen buta ember, akit a Vörös Zománc edénygyárból helyeztek az 
egyetem pártalapszervezetének az élére, a bosszúság arra késztet- 
te, hogy valóságos kis teológiai előadást tartson, mintha őhozzá 
szólna: 

„Én, barátaim, hiszek, de nem abban az Istenben, akit a karika- 
turisták manapság bütykös lábujjakkal, epebetegen ábrázolnak, 
hanem egy magasabb elrendezési elvben, amely a mindenséget 
irányítja. És e meggyőződésemben először miért ne hivatkoznék 
Voltaire okos szavaira, aki azt mondta: Miként az óra feltételezi az 
órás létét, hasonlóan a világegyetem is feltételezi Isten létét. Egyébként 
a hit a héberben annyi, mint bizonyosnak lenni, a görög pisztisz 
kifejezés viszont hűséget jelent. Mikor tehát az ember hisz, ra- 
gaszkodik Istenhez való tartozásához, s e hűség különbözőkép- 
pen nyilvánul meg. Ha távol van Istentől, erős honvágy lepi meg, 
s az ősi hazához való ragaszkodást nevezi Jézus az igazságosság 
utáni éhségnek és szomjúságnak. De a honvágy sóvárgást, fájdal- 
mat okozhat, s így a hit is, amíg az ember nélkülözi Isten közelsé- 
gét, és a Hegyi beszédből ennek a nyugtalanságnak a nagy meg- 
értése szól: Nem hiábavaló, hogy ti mind nappal, mind éjjel ettől a kín- 
tól emésztődtök. Tartsatok ki még egy kissé, s akkor szenvedésetek vi- 
gasztalást nyer, éhségetek csillapul, szegénységetek gazdagsággá válik.” 

Vallomása megütközést keltett, csak néhány kolléga mosoly- 
gott kárörvendően a padra hajolva a bizottság zavarán. A hitval- 
lót nem bocsátották el azonnal állásából, mert Solymai Béla fe- 
nyegetőzött, hogy ebben az esetben ő is visszavonul és kitelep- 
szik az országból, de egy-két kifakadása után, amelyet a besúgók 
szorgalmasan följegyeztek, mégis módját ejtették, hogy tanárse- 
gédjét útra tegyék. Utána betegnyugdíjából meg abból élt, hogy 
diákokat készített elő felvételire, de aztán híresztelni kezdték a 
városban, hogy megfigyelés alatt áll, minden léptét lesik, s nem 
tanácsos kapcsolatot tartani vele, mert ez még az előkészített diák 
vizsgájára is kihathat... Alattomos jóakarói még ennyivel sem ér- 
ték be, s szétkiáltozták, hogy Rózsa tanár úr homoszexuális, s va- 
lóságos orgiákat tart a lakásán a hasonneműekkel. Így aztán az a 
néhány tanítványa is elmaradt, aki följárt hozzá a Tinódi utcába, 
és Rózsa tanár úr esténként az olvasástól kimerülve, arcát a te- 
nyerébe temetve a könyvei közt arra gondolt, mily súlyosan vét- 
kezett volna, ha megnősül és családot alapít, hiszen sorsnak, te- 
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hernek az is épp elég, hogy bénult édesanyját gondozza, őt gyá- 
molítja, aki tehetetlenebb és makacsabb néha egy gyereknél is. 

Most, miután hazaért, kirakta kevéske szerzeményét, az egyet- 
len citromot meg a fél tábla vajat, néhány véres csontot meg pár 
szál veteményt, a konyhában sietve megmelegítette a tejbegrízt, 
baracklekvárt öntött rá, s már igyekezett is a két nagy szobát egy- 
be nyitó ajtó felé. Néhány pillanatig kissé meghatódva s ugyan- 
akkor aggódón figyelte, hogy Mami miként viseli el az évtizedek 
óta tartó szobafogságot. 

Özvegy Rózsa Györgyné a tolókocsiban ült a nappali szoba kö- 
zepén sötét ruhában és kis fehér csipkegallérral, mint nagyasszo- 
nyok a festményeken. Ő uralta ezt a szobát, ahogy mozdulatlan- 
méltóságosan látszólag a semmibe meredt, de sejteni lehetett né- 
ha, hogy ez a mozdulatlannak tűnő szürke háttér benépesedik 
előtte mozgó, színes alakokkal és tovatűnt lehetőségekkel. Arca 
nem tükrözte sokféle betegségét és szenvedő rokkantságát, de kö- 
rülötte mindenen érződött az elöregedettség: a régi asztalon és a 
fotelek zsírfoltos huzatán, az ómódi ikerágyon, a függönyökön s 
az ablak alá helyezett kis kanapén, amelynek rugói, megszaba- 
dulva foszlott kötelékeiktől, ernyedten csüngtek szinte a parket- 
táig, amelyet ugyancsak évek óta nem súroltak fel s nem keneget- 
tek tápláló zsírokkal. 

Rózsa tanár úr megigazította a zakóját, mosolyra állította be az 
arcát, és máris sietett hozzá a tálcára helyezett tányérral. 

– Ugye, nem unatkoztál, Mamikám? Ugye, hamar visszatér- 
tem? És képzeld, még citromot is hoztam neked! Egy gyönyörű, 
aranysárga citromot, és meglátod, rögtön betölti a szobádat a cso- 
dás, egzotikus illat, édes Mamikám... 

De a vénasszony nem felelt: csak figyelte némán, ahogy Káz- 
mér a tányért egyensúlyozza a tálcán, aztán fölvetette a fejét, ké- 
kes ajka szigorú-számonkérőn megvonaglott, s az imént még si- 
ma arc csupa ránc lett. 

– Banánt nem hoztál, fiam? Most azt óhajtanék... 
Rózsa tanár úr ijedten megrebbent, és utána elkezdődött az is- 

mert játék: olyannak tekintette az édesanyját, mint egy gyereket, 
hol gügyögve, selypegve szólt hozzá, hol meg részvétet igyeke- 
zett kelteni önmaga iránt, hol felbőszült, s fenyegetőzni kezdett, s 
ilyenkor a hangjából, a mozdulataiból kiérződött az önmagát föl- 
áldozó nőtlen férfi kissé elnőiesedett jelleme, hajlama a nagyfokú 
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érzékenységre. Ezúttal azonban úgy gondolta legjobbnak, ha 
gyermekként viselkedik a gyermekkel: jámborul elmosolyodott, 
egy kiskanál tejbegrízt közelített édesanyja szájához, s csak utána 
válaszolt: 

– Banánt, Mamikám? De hiszen a banán ilyenkor csak akkora, 
mint a kisujjam, és zöld. Mihelyt azonban megnő és útra kél, én 
leszek az első, aki elébe sietek egy kosárral; de addig is hunyd be 
szemed, tátsd ki szád, mert istenek eledelét hoztam; olyan finom- 
ságot, hogy be sem lehet telni vele, és az ilyen édes kicsi öreg- 
asszony, mint te, nemcsak megpapálja, hanem utána még ágasko- 
dik is a tányér felé: „Még kérek, még kérek!” 

Mami azonban nem figyelt fia szavaira, csak kapkodta ide-oda 
a fejét. Végül elhárító undorral legyintett: 

– Tudom, hogy tejbegríz, sziruppal leöntve! Vidd innen, mi- 
előtt fölfordulna tőle a gyomrom! 

De Rózsa tanár úr türelmes volt: 
– Ezúttal tévedsz, Mamikám!... Ugyanis baracklekvárral szol- 

gáltam fel neked az ínycsiklandozó tejbegrízt, és szavamra, úgy 
megerősödsz tőle, hogy kiugrasz a tolókocsiból, és táncra per- 
dülsz, mint egy tündérkirálynő! 

– A baracklekvártól is undorodom, mindig a macskamézre 
emlékeztet! 

– Legalább kóstold meg, könyörgöm! 
Az asszony még mindig lehunyt szemmel ült. 
– Mondtam, édes fiam, hogy nem kérek belőle! 

Rózsa tanár úr most már elsápadt. 
– Mit kívánsz tőlem, Mamikám? – kérdezte fojtott hangon. 

– Hogy a lábad elé boruljak és úgy rimánkodjam? Nos, ha ez az 
óhajod, ezt is megteszem, tessék: összetett kézzel eléd térdelek, 
csak szánjál meg, és legalább néhány kanálkával fogadj el ebből a 
finomságból... 

Mivel egy nagyjelenetet akart bemutatni, valóban odatérdelt a 
tolókocsi elé, és imára kulcsolta a kezét. De a beteg már szokva 
volt a mindennapi színészi játékhoz, sőt ezúttal mintha elégedet- 
len lett volna a hatással, mert egy idő után hideg tárgyilagosság- 
gal szólalt meg: 

– Húslevest kívánok, fiam... Olyan békebeli húslevest, amely- 
nek a tetején aranyló zsírkrajcárok lebegnek. Úgy érzem, attól 
tüstént megélednék, édes fiam. 
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Ez ismét váratlanul érte Rózsa Kázmért, s a nevetséges és gyer- 
meteg szerepbe hirtelen belefáradva megbántottan nézett fel tér- 
deplő helyzetéből, egy szenvedő kutya óvatos hűségével. 

– Békebeli húslevest, Mamikám, aranyló zsírkrajcárokkal? Hi- 
szen, ha lehetne, már hoznám is; előbb a forró velőt pirítós ke- 
nyérrel, utána pedig a forrón párolgó, balzsamos levet. De 
tudod-e, hogy manapság az emberek kisszékeken és szétnyitható 
ágyakon virrasztják át az éjszakákat a mészárszékek előtt egy-egy 
mócsingért? 

Az asszony egy pillanatig úgy meredt maga elé, mintha a fia 
szavait mérlegelné, utána lemondóan elcsempült a szája: 

– Ha ekkora áldozattal jár, akkor hagyd el, fiam. 
Rózsa úr ekkor föltápászkodott, többé nem volt ura önmagá- 

nak. Hátratett kézzel körberohant az asztal mellett. 
– De hiszen épp az, hogy ilyenkor már nem tudom hagyni, ezt 

Mami is tudja, mégsem kímél! A múlt héten, amikor a rózsakol- 
bászt áhította meg, reggeltől estig lótottam-futottam, ismerősök- 
nél zörgettem, hitvány emberek előtt megalázkodtam, hogy ami- 
kor végül tálcán behozom az álmok álmát puliszkával, maga 
szinte kiüsse a kezemből: „Vidd innen, a szagát se érezzem!” 

Rózsáné Kázmér földúltságán látta, hogy ismét megbántotta őt, 
de nem tudta felfogni, mi rosszat is tett, s elpityeredett. 

– Legyen még egy kis türelmed hozzám! – szipogta. – Nem- 
sokára úgyis meghalok. 

Máskor e szavak egykettőre lehűtötték Rózsa tanár urat, elhall- 
gatott, vagy legyintve a szobájába vonult, most azonban ki akarta 
élni a dühét. 

– Nem hal meg, ilyesmi eszébe se jusson! – fakadt ki, és a 
hangjából már-már előkunkorodott a férfiatlan sírás. – Én pusz- 
tulok el hamarabb, ha így folytatja, de bár fordulnék is fel, hogy 
tolókocsin kísérje a koporsómat, és utána egy idegen rimánkod- 
jék magának a tányérral és a kiskanállal a kezében! De lehet, 
hogy nem is fog rimánkodni, ohó, várjon csak! Lehet, hogy erő- 
szakkal magába tukmálja majd a legundorítóbb falatokat, és ak- 
kor visszasírna majd engem! 

Rózsa tanár úr olyan hangot hallatott, mint a fakopáncs, ami- 
kor nevet, s az anya, mivel a halál említése mindig visszarázta a 
tapintható valóságba, sírni kezdett: 

– Ne beszélj így, édes fiam, mert vétkezel ember és Isten ellen! 
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Hogyan is képzelted, hogy meghalhatsz előttem? Akkor inkább a 
mai napon szólítson magához az Úr! 

A tanár elhallgatott, érezte, hogy indulatában túl messzire 
ment, és szégyenében, zavarában még egy könnycsepp is megje- 
lent a szeme sarkában. Aztán egy tétova mozdulatot tett, s már 
kinyújtotta az öregasszony felé a kezét, már mosolygott: 

– Ne sírj, Mamikám! Mire való sírni? Ettől csak még inkább le- 
gyöngülsz, te aranyos kicsi Öregasszony! 

Közelebb lépett, megsimogatta, gyöngéden nézte, és az agg nő, 
miközben érezte, hogy elmúlt a baj, és újra átárad belé a szeretet, 
mint a hirtelen kiengesztelődött gyerekek, már-már boldog volt, 
és tolókocsijának kerekén is ezüstösen villantak meg a küllők. 

– Képzeld, az éjszaka édesapáddal álmodtam: megzörgette az 
ablakot, bekukkintott hozzám, és azt mondta: „Ha idegenek ke- 
zére adjátok a házat, a síromban is megfordulok!” 

Rózsa tanár úr ekkor kissé ismét felindult, az őrmester terjesz- 
kedési vágya jutott eszébe, szeretett volna vallani róla, de meg- 
gondolta, gyöngéden átölelte anyját a vállától, s ravaszkodva, hí- 
zelgőn kezdte: 

– Én meg álmomban kicsi voltam, olyan négy-öt éves forma, 
te magad pedig szép fiatalasszony, mint az egykori fényképei- 
den: sötét ruhád a földig ért, nyakad körül kis fehér gallér tündö- 
költ; később a térdedre ültettél, és meg akartál etetni spenóttal, de 
én fintorogtam, rúgkapáltam, amíg meg nem fenyegettél, hogy 
világgá mégy. Akkor sírva fakadtam, kikaptam a kanalat a ke- 
zedből, és mind megettem a főzeléket, még ki is mártottam a tá- 
nyért... 

Az özvegy most meghatódva, de kétkedő-emlékezőn mosoly- 
gott. 

– Ezzel mire célzol, te huncut? 
Rózsa tanár úr ekkor fölvette az asztalról a tányért, s anyja szá- 

jához közelített egy kanálka ételt. 
– Légy hát te is szófogadó, mint a kisfiad, aki íme, nem hagyta 

világgá menni az ő aranyos Mamiját! 
Az özvegy megadón kitátotta a száját, de alig nyelt egyet, két- 

ségbeejtően köhögni, fulladozni kezdett, és Rózsa tanár úr riadt- 
megszégyenülten várta, hogy mi fog még történni az étvágytalan 
beteggel. 
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Később visszatért a dolgozószobájába, megállt a közepén, és 
hosszan, vizsgálón nézte a körbefutó polcokon a megfogyatko- 
zott, foghíjas könyvsorokat: mitől válhatna meg fájdalom nélkül, 
miután az ezüstkanalakat, tálcákat, gyertyatartókat rég elhordo- 
gatta, mint Goriot apó a lányai iránt érzett esztelen szeretete 
kényszerére. Arra gondolt, ha létezne könyvpestis, az sem bánha- 
tott volna el kegyetlenebbül az ő kedvenceivel... Hurcolta a létrát 
innen oda, fölmászott a legfelső polcokig, kezébe vett egy-egy kö- 
tetet, lefújta róla a port, majd gyöngéden visszatette a helyére. 

„Melyiket áldozzam fel a békebeli húslevesért, amelynek a tetején 
aranyló zsírpettyek lebegnek, melyikről mondjak le a gyarló test 
pillanatnyi kívánságának enyhítéséért?... Shakespeare, Goethe, 
Balzac, hívjátok össze a bölcsek tanácsát, és könnyítsétek meg a 
döntést!” – gondolta ott fenn a létra tetején, amikor hallotta, 
hogy valami döndül fölötte. Talán az őrmester járkál részegen a 
szobájában... Bár a tanácstalanságtól szédült volt, mégis hirtelen 
megvilágosodott előtte a mondás lényege: „Az idegen katona 
lépteitől remeg a könyv is...” 

Ebédre öklömnyi sovány marhahúsból s néhány szál zöldség- 
ből is eléggé ízletes húslevest főzött, s a tetejére kiskanálnyi olajat 
csöpögtetett, amely aranyló foltocskákban terjedt szét. E kegyes 
csalás után, amint elindult édesanyja szobája felé a tálcán párolgó 
csészével, máris elkezdte hangos, étvágycsináló beszédét. 

– Negyedik Henrik francia király sem főzethetett ennél csodá- 
sabb húslevest, Mamikám! – mondta egy boldog szakács hang- 
ján. – Érzed ezt a csodás illatot? Mintha tavaszi futózápor vonul- 
na át valami egzotikus erdőn!... És a mi levesünk nemcsak étel, 
hanem jelkép is, fogyasztása pedig ünnepi szertartás, kiengeszte- 
lő áldozat, tömjén, mirha és más gyantaillatú fűszerek forró párá- 
jában!... És mindjárt látni fogod, édes Mamikám, hogy a kakaska, 
mint mesebeli társa, ontani kezdi begyéből az aranykrajcárokat, 
és mi gazdagok leszünk!... 

Már ott állt a tolókocsi előtt, amikor észrevette, hogy az öre- 
gasszony nem szundít, mint ahogy távolabbról látta, hanem mel- 
lére ejtett fejjel, élettelenül fekszik a tolókocsiban. Ez annyira 
meglepte, hogy kiejtette a tálcát a kezéből. 

– Miért hagytál itt, édesanyám?!... – kiáltott fel. – Hiszen az 
egész világirodalmat föláldoztam volna érted, csak tovább élhess, 
édes Mamikám! 
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A sétatéri csónakház környékén, közel a szökőkúthoz, ahol kő- 
oroszlánok köpködték a vizet a némán sikoltozó hableányokra, 
hatalmas ecetfa hűsített árnyékával néhány padot. Rózsa Kázmér 
tanár út tavasztól őszig itt találkozgatott néhány barátjával, mivel 
azonban édesanyja az utóbbi időben napról napra gyengébb lett, 
ő csak vásárolni járt ki a közeli piacra meg az üzletbe, és elmaradt 
a társaságtól, az Öregek Padjától. 

Most, hogy épp kinyomtatták a szomorújelentéseket, fájdalmá- 
val legelőbb ide a sétatérre indult, szétosztani néhány borítékot 
Már négyen ültek a kaviccsal fölszórt kis térség mögött, amelyet 
apró fenyők és díszcserjék vettek körül: Pásztor Bertalan, a költő, 
aki mindig prémes felöltőt viselt, s nem tudni, miért, csupán a bal 
kezére húzott kesztyűt, mintha másik kezének ujjaival a szavak 
szellemtestét akarná tapogatni; mellette Andorka Andor festő 
szemlélődött némán, az egymásba hullámzó színeket figyelve, tő- 
le jobb kézre Zimics Ödön irodalomtanár a politikai vezércikke- 
ket helyettesítő zsurnálversek szégyenteljes elszaporodásáról tar- 
tott rövid előadást, míg Balogh Sándor nyugalmazott karmester 
állát sétabotja fogantyújához szorítva láthatóan egyedül a maga 
gondolataira figyelt, jobb kézről a tó egy része látszott, és evező 
párok csónakjai haladtak el mindkét irányba, amikor ötödiknek 
Dengezics Aurél, a nagydarab, félkopasz gyógyszerész érkezett 
oda a barátokhoz. 

– Megengedik, uraim, hogy helyet foglaljak én is az istenek ta- 
nácsában? – kérdezte szuszogva, az örökvidám emberek hang- 
ján, akiket semmi sem zaklat fel s nem ér váratlanul. 

– Előbb a padtól kérj engedélyt – mondta Zimics, az iroda- 
lomtanár. – Neki kell elviselnie ezt a szörnyű terhet! 

Ezen mindnyájan hangosan nevettek, egyedül Balogh ült to- 
vább is mozdulatlanul, kissé mélakórosan, apró fagyöngy-szemét 
mereven a kavicsos sétányra szegezve. Csak később szólalt meg: 

– Rózsa Kázmérnak is itt kellene már lennie, hogy megbeszél- 
jük az érettségi találkozót. Mi történhetett vele? 

Dengezics mélyről felsóhajtott, de megint tréfára vette a dolgot: 
– Ja, barátaim, manapság egyre nehezebben mozdul ki az em- 

ber a fészkéből. A bölcsek szerint különben minden bajunk abból 
ered, hogy nem tudunk megmaradni lakásunk négy fala között. 

– Az már szent igaz! – bólintott rá Pásztor Bertalan üres pi- 
páját szortyogtatva. – Mikor megkérdezték Fordtól, nem döglik-e 
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be előbb-utóbb az autóipar, szembekacagta a riportert: „Ön, ked- 
ves barátom, nem ismeri az embereket, még nem tudja, hogy egy 
adott pillanatban mindenki másutt óhajt lenni, mint ahol van, 
amikor pedig eléri az áhított célt, azonnal ismét visszavágyik 
oda, ahonnan elindult!” 

Ismét fölcsapott a nevetés a padok körül, míg Zimics, az iroda- 
lomtanár figyelmeztetőn föl nem tartotta az ujját: 

– Ti tréfáltok, de ezt a szerencsétlen Rózsát a kényszerűség 
húsz esztendeje tolókocsiban ülő édesanyjához köti, akit etetnie, 
gyámolítania kell, mint egy gyermeket! És a tetejébe mindenün- 
nen kirúgva tengődik abban az elátkozott házban, s ma itt áll el- 
öregedve, remény nélkül, család nélkül, anélkül, hogy egy tanul- 
mányt is közölhetett volna a saját nevén. Pedig huszonöt évesen 
már tanársegéd volt, és Solymai, a professzorunk nagy jövőt jó- 
solt neki. Ez a pálya azonban kettétört, mert ötvenhatban kimon- 
dott néhány igazságot, ami a szívén feküdt, és ezt sosem bocsá- 
tották meg neki, sőt a katedráját is elvesztette. Ma is emlékszem, 
mit mondott azokban a napokban: „Az irodalom nem színes ron- 
gyokban tetszelgő céda, hogy érdekből minden elfajult célt és 
eszmét kiszolgáljon; a szolgaság pedig akkor is szolgaság, ha for- 
radalomból vagy netán felszabadításból született.” 

Egészen kivörösödött, sokáig fújta az orrát, nehezen tudott ma- 
gához térni. 

– Pedig milyen szép estéket töltöttünk nála! – mondta An- 
dorka Andor, a festő. – Sokszor ott virradtunk meg a könyv- 
tárában vitatkozva, néha meg veszekedve; aztán szép lassan el- 
maradoztunk. Ahogy bővült a társaság, úgy kezdtünk félni, hogy 
kibic is akad közöttünk, aki nemcsak a cigarettánkat szívja el, de 
jobb híján majd azt fogja jelenteni, hogy a Himnuszt énekeltük, és 
Erdélyt követeltük vissza... 

Ismét elhallgattak, utána Pásztor Bertalan föltartotta kesztyűs 
kezét a fényre, mintha a fölbomlott varratot vizsgálgatná, végül 
rábólintva az iménti megállapításokra, maga elé dünnyögte: 

– A hazugság velünk evett és ivott, harangok zúgtak csupa 
megszokásból!” Pedig mily oktalanság a balsorsért önmagunkat 
kínozni, és önként vállalni gyötrelmeinket. Noha az is igaz, hogy 
amikor a bölcs megkérdezte egy atyafitól, miért sír, hiszen ezzel 
semmit sem változtat meg, a gyötrődő ember így felelt: „De hi- 
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szen épp amiatt sírok!” Mégis állítom, barátaim, hogy Rózsa lég- 
tömlöcöket épít magának!... 

Zimics tanár úr e szavaktól ismét tiltakozó türelmetlenséggel 
feszengett a padon, végül így szólt: 

– Nagyon is valóságos tömlöcök azok, mert miben hihet még 
egy ilyen szerencsétlen?... Ó igen, ismerjük a szép biztatásokat, 
hogy az igazán erkölcsös ember minden sorsfordulatot méltóság- 
gal visel el, sőt idézhetném Senecát is, aki szerint több dolog ret- 
tent bennünket, mint amennyi szorongat, és gyakrabban szenve- 
dünk a hiedelemtől, mint a valótól. Ezek azonban csak félelem- 
űző szavak, ráolvasások, s nekem néha az a sejtésem, hogy még a 
rákos daganatok is a szorongásnak valami nyákos, undorító s 
mindmáig ismeretlen anyagából táplálkoznak, hogy aztán eleve- 
nen fölfaljanak bennünket.... 

Balogh Sándor, a karmester mind gyakrabban ingatta a fejét a 
sétapálca fogantyúján, végül fölkiáltott: 

– Hát akkor nincs remény?! Kössük fel magunkat az első fára, 
testvéreim? Szép öregséget értünk meg, mondhatom! 

Erre egy ideig senki sem válaszolt, féltek a szokványos szavak- 
tól, a hazug önvigasztalástól, amelyről már volt némi tapasz- 
talatuk. Kevés hallgatás után Pásztor Bertalan mégis megkockáz- 
tatott ennyit: 

– Hiszen épp ez a század egyik fő témája, amelyet talán még 
érdemes volna megírni: mi az az erő, amely táplálja s életben tart- 
ja a reményt? A mi öregségünkről pedig hogyan vélekedjem? A 
szép öregség fájdalomtól mentes, későn beköszöntő öregség. Aki 
ugyanis gyorsan megöregszik, nem boldog öreg, mint ahogy az 
sem, aki lassan öregszik, de szenved... 

Lassan már-már belezsibbadtak a sors kérdéseinek részletezé- 
sébe, amikor Andorka Andor váratlanul Dengezicshez fordult: 

– Úgy ülünk itt, pajtás, mint gyászhuszárok a bakon! Nincs 
más téma a világon, csak az öregség, a halál meg a hiábavalóság? 
Mondj már valami vidámat, te heccmájszter!... 

A gyógyszerész kissé önhitten már előre mosolygott saját törté- 
netén, de még várt egy keveset. 

– A napokban egy újabb hazai történelmi filmet néztem meg 
– kezdte azután. – Olyan volt ez is, akár a többi: csupa fegyve- 
res vitéz, csupa roham és harci zaj, csupa égzengető csatakiáltás, 
szakállak, szablyák és csillogó csákók kavargása, lovak nyihogá- 
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sa. Nem tudom, melyik hadtörténész ismerte volna fel ezeket az 
öltözékeket, amelyek talán sosem léteztek, akárcsak a pántos lak- 
kozott cipők a népi táncosok lábán. Mindez azonban még semmi, 
mert vetítés közben meghökkenve láttam, hogy egy csapat el- 
szánt vitéz behátrál a kukoricásba, s ekkor szinte fölkiáltottam: 
tüzet szüntess, bajtárs! Hol volt az időszámítás előtti első század- 
ban kukorica ezeken a tájakon, hiszen Kolumbusz Kristóf is csak 
másfél ezer év múlva született meg, hogy fölfedezze Amerikát?! 

Az öregek dülöngtek a padon a kacagástól, Balogh úr zsebken- 
dővel törölgette a szemét, amikor észrevették, hogy Rózsa Káz- 
mér közeledik a sétányon, a gesztenyefák között fájdalma terhé- 
től roskadtan. 

– Árva lettem, drága barátaim! – mondta a tanár úr halkan, 
sápadtan, megviselten, amikor a közelükbe ért. – Nincs többé, 
kit gyámolítanom. Nincs többé értelme az életemnek!... 

És odabukott az öregek mellé, akik együttérzőn mind felálltak. 

A haláleset után a tanár urat rémlátások gyötörték. Föltépett, 
lebegő idegeinek a gonosz játéka volt ez, s annál védtelenebb volt 
velük szemben, mert voltak pillanatok, amikor ő maga sem tudta, 
hogy árvasága fáj-e inkább, vagy édesanyjának az elvesztése, 
akin az ismerősök szerint végre megkönyörült az Isten, feléje 
nyújtva a kezét, hogy testének és lelkének több évtizedes bénult- 
ságából, a tolókocsi nikkelezett koporsójából fölemelje oda, ahol 
megszűnik minden fájdalom... 

A gyászoló hallotta mindezt, s üde fuvallatként suhant át lel- 
kén egy-egy vigasztaló szó, de amikor a sétatérről hazaindult, és 
a kapuban meglátta, hogy odabent az udvar mélyén tömött, feke- 
te füst csap a magasba, azt hitte, ez is az ő fölzaklatott lelkéből 
gomolyog elő, hogy folytatódik az ördögi játék, a bűnt a bűnhő- 
dés követi, mert talán mégsem tett meg mindent idejében a gyer- 
meteggé vált beteg szeszélyes és váratlan óhajainak teljesítéséért, 
olykor türelmetlen és nyers volt iránta, sőt még lázadozott is elle- 
ne magában... 

De az a pokoltűz most oly eleven volt és oly valóságos, hogy a 
zárral babrálva elejtette a kulcsköteget, hiszen tisztán látta, amint 
odabent a füstoszlopok és a lángok közelében félmeztelen katona 
forgatja vasvillával az égő hulladékot, a limlomot, amely folya- 
matosan zuhan alá a padlás nyitott kerek ablakából. A kiskatona 
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arcán a korom verítékkel keveredett, mellén meggyűlt és odara- 
gadt a pernye ebben az alvilági játékban, miközben ő buzgón táp- 
lálta a tüzet, és a máglya pereméről mind beljebb hányta a csípős- 
büdösen senyvedő bőrt, vásznat, gumifélét, olajfestékkel mázolt 
bútordarabokat. 

Rózsa tanár úrnak egy idő után az a képzete támadt, hogy 
édesanyját hamvasztják el az ő kérése és engedélye nélkül, hozzá- 
tartozván ez is az újabb önkényeskedéshez, s már látni vélte, 
amint Mamit fölültetik a lángokban összehúzódó izmai, talán 
még a karját is mindjárt széttárja, dühösen szétvarizsálva a tüzet; 
izzó cipőcskék, apró mellények, meséskönyvek színes csóvái 
szállnak majd szerteszét, fölgyújtják az egész környéket. Már-már 
eszelősen föl akarta lármázni az utcát, hogy tűz van, tűz van, 
hogy változó idők jelei mutatkoznak az emberek előtt, de miután 
fölkapta a kulcsait, és ott állt a máglya közelében, csupán annyi 
tellett tőle, hogy az indulattól és a füsttől elfulladva odakiáltson a 
katonának: 

– Kicsoda maga, és hogyan merészel tüzet gyújtani az udvaro- 
mon? Követelem, hogy azonnal oltsa el! 

A katona jóindulatú értetlenséggel hagyta abba egy percre a 
munkát, sapkájával megtörölte a homlokát, közben még mosoly- 
gott is a házigazda elképedésén, de utána sietősen megmarkolta a 
villa nyelét, mintha félne, hogy az őrmester odafentről látja a tét- 
lenkedését, holott parancsba volt adva, hogy sietni kell. 

– Nu ştiu ungureşte! – vetette oda a vállát megvonva, – Nu 
cunosc această limbă! 

Ekkor a magasból újra egy ölnyi holmi hullott alá erőteljesen és 
határozott hajítással, mintha a láthatatlan merénylő szándékosan 
a tulajdonosra akarná szórni, s Rózsa tanár úr most már tudta, 
hogy átgondolt, durva önkényeskedésről van szó, amelynek a 
kiskatona is alá van rendelve, s fölsietve a lépcsőn az emeletre, a 
padlásajtó felé igyekezett. A lakat le volt verve, s amikor óvato- 
san bedugta fejét a kétarasznyi résen, előbb csak annyit látott, 
hogy villanyfénnyel kevert por száll a cseréptető alatt, amelyben 
két, ugyancsak félig meztelen katona tevékenykedik: egyikük 
nyírágseprűvel, gereblyével gyűjti össze a limlomot, a másik ölbe 
kapkod belőle, amennyit tud, s már igyekszik is a padlás- 
ablakhoz. Ők is piszkosak voltak és izzadtak, arcukról, nyakuk- 
ról, vállukról tépett gyászfátyolként csüngött a pókháló. Aztán az 
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őrmestert is megpillantotta Rózsa tanár úr, aki pizsamára vett 
nyári zubbonyban, házipapucsban állt a háttér homályában, s fo- 
nott korsóból itta a bort. Mikor elvette szájától a hatalmas palac- 
kot, s letette a lába mellé, látszott rajta, hogy kezd kapatos lenni. 
Egyre vidámabban biztatta a legényeket: 

– Gyerünk, fiúk, gyerünk! Lele Maria olyan fokhagymás halat 
ígért vacsorára, hogy egy veder bort is megisznak majd rá azok a 
dundi, örökké szomjas potykák! Mozogjatok hát, a tetű egye meg 
a nyakatokat, takarítsátok el mielőbb a bozgorok ezeréves múltját, 
mert jobb, ha tőlem tudjátok meg, erre az ezer esztendőre a leg- 
büszkébbek a nyamvadtak, és ha szóba kerül, szaros karóval sem 
lehet fölérni az orrukat! No de velem örökké kifogják, hamar be- 
verem a pofájukat, nem az ezer év miatt, ó, nem!... Csupán ami- 
att, mert örökké kérkednek, hogy nekik papírjuk van erről az ezer 
esztendőről, és nagyon sok erdélyi helység neve is ősi ittlétüket 
bizonyítja. Hallottátok ezt?! „Igen, de azokat a településeket ti bo- 
tyezáltátok át a magatok zagyva nyelvére, hogy a kutya kölyköz- 
zék a lelketekbe!” – mondom ilyenkor, és ha némelyiket beidéz- 
tetem, nem ússza meg egy seggbe rúgás vagy egy átszálló nélkül, 
az száz százalék!... 

A takarító katona most nekitámasztotta a gereblyét a gerendá- 
zatnak, és poros, szárazságtól, időtől fakult festményt vitt oda a 
feletteséhez gyermekes örömmel: 

– Ni, mit találtam, őrmester elvtárs! Vessük ezt is tűzre, vagy 
állítsam a többi kép mellé? 

Az őrmester ismét kortyintott néhányat a korsóból, pirosló ar- 
cán fokozatosan derengett fel a mosoly, amint a festményt szem- 
lélte, aztán olyat cuppantott, mint amikor a befőttesüveg tetején 
fölszakad a lantornapapír. 

– Micsoda egy cucu, az anyja mindenit!... Ettől sem sajnálták 
ám az abrakot a kurva osztrák-magyarok!... De ki lehet az a nyal- 
ka huszár, aki ezt a fehér paripát táncoltatja? És odanézz, a hát- 
térben valóságos zászlóerdő, csupa piros-fehér-zöld zászlóból, az 
anyjukat! 

Miután a cipekedő katona megint kilökött az ablakon egy nya- 
láb hulladékot, odasietett, és cinkos kíváncsisággal figyelte ő is a 
festményt. 

– Ez a huszártiszt mintha hasonlítana a háziúrhoz, akivel a 
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múltkoriban, hurcolkodás közben itt az udvaron találkoztunk. 
Nem gondolja, őrmester elvtárs? 

A másik katona buta s kissé mégis önhitt vigyorral bökött a ló 
felé, mint aki tud valamit a honfoglalókról: 

– Vajon ennek a nyerge alá is tettek nyers húst puhítani, őr- 
mester elvtárs? 

Az őrmester ködös-kedélyes tekintettel tűnődött: 
– Nem hinném, héj!,.. Ez még akkoriban volt szokás, amikor a 

bangyinok Ázsiából idejöttek. Különben is a császár nem tűrte 
volna az ilyesmit, mert a német gyomor bizonyára hamar fölfor- 
dul a romlott hús szagától. – Ismét fölemelte a korsót, jót húzott 
belőle, majd újra leengedte a lábához. – Állítsd oda a többi „do- 
kumentum” mellé! – mondta a száját megtörölve a keze fejével. 
– Egyébként ez a tanár rendes szivar, de ő sem a mi fajtánk. Ő is 
csak jövevény, és én az ilyeneknek azt szoktam mondani, mint 
Szent Péter a koslató angyaloknak: „Vagy ki, vagy be!... Vagy 
szedd a sátorfádat, és meg se állj Budapestig, vagy húzd össze 
magad kicsire, és hallgass, mert román kenyeret eszel!” 

Rózsa tanár úr feldúltan lépett be a padlástérbe, már az ajtóból 
is sejtette, melyik festményen tanakodnak. Az őrmester észrevet- 
te, hogy közeledik, és a kezét előrenyújtva, kissé ingatagon ment 
feléje. 

– Tanár úr, drága tanár úr! – kiáltott fel hamis elragadtatás- 
sal. – Örülök, hogy láthatom önt, hiszen mindig is tiszteltem a 
tudását; a tanult ember tanult ember, bárhogy vesszük, nem 
igaz?... Épp önről beszéltem az imént ezeknek a fickóknak, és azt 
mondtam, még a testvéreimmel sem jövök ki olyan jól, mint az én 
drága szomszédommal. Ezt mondtam vagy nem, fiúk? – fordult 
a két katonához, majd ismét rámosolygott a tanárra. – És hogyne 
vélekednék így, amikor eddig egyetlen sértő szó sem esett közöt- 
tünk, annyit sem mondtunk egymásnak, hogy állj innen odébb!... 
Tudom én, tanár úr, mit jelent a műveltség, ó, de mennyire tu- 
dom, és azt hiszem, ha kettőnkön múlna, román és magyar örök 
testvériségben élne ezeken a tájakon... 

A tulajdonost meglepte a szavaknak ez a híg, langyos áradata, 
de a pusztítás, amelyet maga körül látott, még inkább megdöb- 
bentette a gyász óráiban. Mintha nemcsak az anyját veszítette 
volna el, de a mackó, a háromkerekű kisbicikli, a piros pettyes 
labda és az első iskolásfüzet is végképp tovatűnt az időben. Az 
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eléje ereszkedő ködön át nem is látta a feléje nyújtott kezet, amely 
lassan lehanyatlott. Az őrmester zavarában odakiáltott a padlást 
kirámoló katonának: 

– Hé, Fănica! Szaladj le és kérj egy tiszta poharat a feleségem- 
től, hadd kínáljam meg a tanár urat egy kis Küküllő-mentivel! 

A katona elsietett, hallatszott, amint aládübörög a lépcsőn, Ró- 
zsa tanár úr azonban még mindig remegett az indulattól. 

– Mi történik itt, őrmester úr? Milyen jogon hatoltak be ide, és 
dúlták fel a padlást? Sőt, nemcsak feldúlták, de ki is szórták a hol- 
mimat, és fölgyújtották! Hiszen ez nemcsak törvénysértés, hanem 
kegyeletsértés is. Eddig valóban békesség volt közöttünk, de ez- 
úttal panaszt kell tennem a feletteseinél, mert durván visszaélt a 
hatáskörével, és önkényesen járt el! 

Az őrmester nem volt szokva az ilyen számonkérésekhez, de 
még kapatosságában is úgy tett, mintha kedélyes meglepődéssel 
hallgatná a tanár fenyegető szavait, utána azonban mosolyogva 
legyintett: 

– Ne srófolja fel magát, tanár úr, nem éri meg, higgye el! Egy- 
szerűen az történt, hogy utólagos jóváhagyásával egy kis rendet 
igyekeztünk teremteni, de még ennek is előzménye volt: ugyanis 
itt járt a tűzoltóparancsnok, és tízezer lejre meg akarta bírságolni 
önt, én azonban széttéptem a jegyzőkönyvet. „Álljon meg a me- 
net! – mondtam. – Ez egy rokkant, nyugdíjas ember, bele is 
pusztulna a hatalmas tehertételbe! Inkább vállalom én magam, 
hogy a legényeimmel összegyűjtök és megsemmisítek minden 
gyúlékony anyagot!” 

Rózsa tanár úr, aki jóhiszeműségében a hazugságoknak is min- 
dig elhitte legalább a felét, most megingott a váratlan érvektől, és 
még zavarban is volt. 

– Ez igazán kedves öntől, őrmester úr, de még ha így történt 
is, talán illő lett volna az én jelenlétemben tenni rendet, nem gon- 
dolja? 

Az őrmester még mindig részegen mosolygott: 
– Ilyen esetekben egy percig sem szabad várni, a tűzoltónak 

igaza van: bármely pillanatban rövidzárlat adódhatik, és mire ha- 
zajövök, úgy kaparom ki a két gyereket meg az asszonyt a forró 
hamuból, mint a sült gesztenyét. Lehet, hogy kapkodásunkban 
olyasmiket is kihajigáltunk, amiket nem kellett volna, de még 
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mindig jobban járt velünk a tanár úr, mintha rossz szándékú em- 
berek turkáltak volna a szent emlékei között, amint ön nevezte... 

Gúnyos-fölényesen mosolygott, mint aki most már beleunt a 
tisztelettudó katonaember nyájaskodó szerepébe. 

Rózsa úr megérezte ezt a változást, de még nem hátrált meg: 
– Nem tudom, mire céloz, kérem. Nekem nincs semmi rejte- 

getni valóm. 
Az őrmester felnevetett, és átvette a poharat a lépcsőn fölszu- 

szogó katonától, aztán a másikhoz fordult: 
– Vezényeld csak ide azokat a huszárokat! 
Rózsa úr kíváncsian hajolt az előhozott festmény fölé, s egy 

mozdulattal a zsebe felé nyúlt, mintha le akarná törölni a port a 
képről, a régi, kedves emlékről. 

– Ez a tiszt a dédnagyapám, aki részt vett a negyvennyolcas 
szabadságharcban – bólogatott kissé ellágyultan. 

Az őrmester észrevette rejtett megilletődöttségét, s diadalma- 
san vonta fel a szemöldökét: 

– Igazán a dédnagyapja? De hát akkor miért nem akasztotta 
fel a szobája falára? 

– Mert nem akartam, hogy bárkinek is szemet szúrjon a sok 
nemzeti színű zászló – mondta Rózsa tanár úr. 

– Én elhiszem – felelte az őrmester –, de mások azt mond- 
hatnák: „Ahá, elrejtette, hogy a megfelelő pillanatban majd elő- 
hozza, és az ablakába állítsa...” 

A tanárnak elszürkült az arca. 
– Ez a lehető legaljasabb rágalom volna, kérem! 

De az őrmester már élvezte a fölényét: 
– Miért, ön talán nem várja a magyarokat? Sajnálnám, ha fél- 

reértene: én nem vádaskodom, csak nyíltan beszélek, ahogy 
szomszédok között illik, és mostanában sokan suttognak arról, 
hogy a magyarok visszakövetelik Erdélyt... 

– Ez ostobaság, kérem! Ezt valakik szándékosan terjesztik, 
hogy hasznot húzzanak belőle! 

– De azért csak szóba jön Erdély maguk között is, amikor ott- 
ülnek a barátaival a sétatéri padon... Vagy talán szimpla időtöl- 
tésből gyűlnek össze? 

Rózsa tanár úr fölháborodásában már-már rosszul lett, szinte 
elsötétült körülötte a villanyfényes padlás. 

– Ha ez kihallgatás, azt válaszolom: ön jobban tudja, mikről 
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szoktunk társalogni, de ha a véleményemre kíváncsi, azt mon- 
dom: az emberek sorsa oly nehéz, hogy a társadalmi csapásokra 
néha a természetben keresnek vigaszt. Érti, őrmester úr? Ezzel 
nem azt akarom mondani, hogy Erdély sohasem jön szóba közöt- 
tünk, csak nem abban az összefüggésben, ahogy ön gondolja... 
Az őrmester a magasba lendítette mindkét karját. 

– Tanár úr, az Istenért!... Ugye, hogy végül mégis félreértett! 
Szó sincs itt semmiféle kihallgatásról, csak beszélgetünk, ahogy 
szomszédok szoktak beszélgetni egymás között, és én biztosítom 
önt, hogy egy szó sem terjed túl ezen a padláson! 

Sajnálkozón csóválta a fejét, aztán hirtelen a katonához fordult, 
aki fölhozta a poharat: 

– Tölts bort a tanár úrnak, hadd béküljünk ki! Gyerünk, ne 
tátsd a szádat! 

– Köszönöm, nem iszom... 
– És nem is dohányzik a tanár úr? – kérdezte az őrmester ár- 

tatlannak tűnő kétkedéssel, de a hangjában már ismét valami 
alattomos szándék bujkált. – Ez igazán derék dolog, bár én se 
szoktam volna rá soha! Persze, ha az én drága szomszédom fiata- 
labb volna, megengednék magamnak egy tréfát, és ahogy szokás, 
megkérdezném: ha se nem iszik, se nem dohányzik, se nem nő- 
zik, miért él?... De ha már a nőzés is szóba jött, szívből kérem, is- 
mételje el itt a legények előtt, amit egy ízben az irodalomról mon- 
dott. Szenzációs mondás volt, nagyjából meg is jegyeztem ma- 
gamnak: „Az irodalom nem egy kimustrált kurva, hogy érdekből 
minden alattomos elvet, minden hatalmat kiszolgáljon!” Ugye, 
így mondta, és ez volt a fő oka annak, hogy elvesztette a katedrá- 
ját? 

Az őrmester a sikeresnek érzett pajzán szereplés örömére he- 
vületében elvette a katonától a vendég számára teletöltött poha- 
rat, egy húzásra fölhajtotta, és diadalmas várakozással nézett. Ró- 
zsa tanár úr lehajtotta a fejét, szeme sarkában könny csillant, s 
csak megkésve, halkan válaszolt: 

– Nem épp így mondtam, kérem, ha azonban engem nem tisz- 
tel, és kiforgatja a szavaimat, nagyon kérem, legalább a gyászo- 
mat és a fájdalmamat tisztelje... 

Az őrmester egy pillanatra megingott, merőn nézte a tanár 
trencskóján a gyászszalagot, s mintha az ittasságból is kissé föl- 
ocsúdott volna. 
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– Bocsásson meg, tanár úr! Mikor hazaértem, hallottam vala- 
mit az édesanyjáról, de volt egy kicsi a fejemben, és nem értettem 
meg... Ejnye, de szégyellem magam... A legőszintébb részvétem! 

Nem is tudta, mit mondjon még, miközben a tanár már kifelé 
hátrált, s ezért rákiáltott a katonákra: 

– A gyász és a fájdalom előtt tisztelegj!... 
A legények sután vigyázzállásba vágták magukat, kezüket ha- 

lántékukhoz emelték. Ugyanezt tette az őrmester is, de igyekvé- 
sében feldöntötte a boroskorsót, és a félszáraz Küküllő-menti sze- 
líd kotyogással ömlött ki és keveredett el a porral... 
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Mert felöltözve is mezítelenek 
vagyunk 

Rózsa tanár úr mostanában nyugtalanul aludt. Édesanyjának 
két évtizeden át tartó betegsége a tolószékben figyelmessé tette 
minden rezzenés iránt, s ha bármilyen hangot hallott, már nyitva 
volt a szeme, már figyelt, már kész volt fölserkenni. Néha úgy 
tűnt neki, hogy valaki sóhajt, hogy a tolókocsi rugója nyöszörög, 
és föl-fölriadásai a Mami halála után sem szűntek meg, sőt magá- 
nyosságában láthatatlan ereken szivárgott belé a félelem. 

„Annyira megszoktam kettesben, hogy már csak félig érzem 
magam!” – sóhajtott fel olykor az Öregek Padján. 

Ébren alvóvá lett már attól kezdve, hogy jóval elárvulása előtt 
föléje költözött Porkoláb, az állambiztonsági őrmester. Amikor le- 
verte a lakatot a Németországba kivándorolt szász család lakásá- 
ról és behurcolkodott, Rózsa tudta, hogy ez jogsértés, hogy egye- 
dül neki van jussa a házhoz, barátai azonban figyelmeztették: ne 
pereskedjen, ne ingerelje a betolakodót, mert ha berzenkedik, az 
őrmester meghurcoltatja. Ő pedig annál félénkebb volt, semhogy 
tiltakozzék, noha egy idő után már akkor is hallotta a csizmák 
döndülését a feje fölött, ha az új lakó nem volt odahaza. 

Volt rá eset, amikor félelmei csigalépcsőjén már kora este le- 
döntötte a fáradtság, kikapcsolta a további gyötrődésből, és be- 
lökte az öntudatlanság sötétjébe. De mi haszna volt ebből is? 
Órák múltán úgy ébredt, mintha elszivárgott volna belőle min- 
den erő, sokáig üldögélt a heverő szélén kábán s még tanácstala- 
nabbul, mint azelőtt, és sápadtan dörzsölgette a karját, térdét, 
álombeli kószálásainak a nyomait keresve önmagán. É napon is 
ez történt, s mikor a többszöri csengetésre föleszmélt, azt sem 
tudta, hogy nappal van-e vagy sötét éjszaka, még a lakása is ide- 
gennek tűnt számára, s úgy ment az ajtó felé, hogy összecserélt 
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papucsai beleakadtak az előszoba szőnyegébe. Odakünn az őr- 
mester felesége állt mosolyogva. 

– A férjem arra kéri a tanár urat, hogy este jöjjön fel hozzánk, 
mert beszélni óhajt a tanár úrral... 

Rózsa bólintott, egy pillanatig nagyon is természetesnek tartot- 
ta, hogy az őrmester meg akarja magyarázni neki alávaló cseleke- 
detét, talán még bocsánatot is kér majd tőle, de amikor visszain- 
dult dívány-fészkéhez, el-elfulladva köhögni kezdett, arca lángba 
borult, szeme könnyesen kimeredt. Most döbbent rá, hogy ez a 
csizmás kandúr válójában magához rendelte, a magabiztos pöf- 
feszkedők gőgjével üzent le az asszonytól, s ezt oly bántónak ta- 
lálta, hogy sérelmével nem is tudott egyedül maradni a négy fal 
között, meg kellett keresnie a barátait, hogy tanácsot kérjen tőlük. 
Néhányukat még alkonyatkor is ott találta a sétatéri padon, az 
ecetfa alatt. 

– Már ott tartok, hogy az altató sem használ! – mondta sírós 
hangon, miután leült. – Éjszaka is hallom, ahogy járkál fölöttem, 
ahogy tapos az agyamon... Már elpanaszoltam, miként dúlta fel a 
padlást és hajította le a legkedvesebb emléktárgyaimat, aztán 
meg máglyát rakott belőlük, most pedig azt üzeni, menjek fel 
hozzá este. Én azonban fogom magam és elrejtőzöm... 

Balogh, a karmester e szavakra sétapálcájával idegesen beleka- 
vart a pad körüli homályba. 

– A nagy félsznek a fele is sok, barátom! Az a ház a tied, hadd 
érezze hát a betolakodó rosszul magát az elhódított területen! Az 
állatvilágban ez a sunyi félelem nemzedékeken át tart! 

Dengezics, a gyógyszerész fölnevetett: 
– Elbújni a legnagyobb ostobaság! Épp ellenkezőleg, ülj ki az 

udvar közepére, és áztasd lavórban a lábad, aztán vágd le a kör- 
meidet, hadd lássa az az ember, hogy nem félsz tőle! 

Zimics Ödön, az irodalomtanár rábólintott: 
– Igaza van Dengezicsnek: akit megvetünk, az előtt soha ne 

restelljük magunkat! 
Baloghnak még volt közölnivalója: 
– Ha elfog a félelem, képzeld azt, hogy valamennyien egy 

gőzfürdőben pároljuk magunkat, s mindenik férfi hitvány, ko- 
pasztott kakashoz hasonlít. Hogyan félhetnénk hát egymástól? És 
ne felejtsd el, hogy mi felöltözve is mindig mezítelenek vagyunk! 

Rózsa Kázmér azonban vigasztalanul rázta a fejét: 
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– Nyugvó víztől is irtózik a hajótörött, és az ember életében a 
félelem a leghatalmasabb úr; minden gonosz cselekedet viszont 
még félelmetesebbé válik, ha a kárt, amelyet okoz, nem lehet 
helyrehozni. Az őrmester pedig nem tűzbiztonságból rámolta ki 
a padlásomat és égette el még nagyszüleim leveleit is, hanem 
azért, hogy amolyan jöttmentté, szellemi sehonnaivá tegyen en- 
gem a saját házamban! 

Mihelyt hazaért, végigfeküdt a heverőn, és tenyerét az arcára 
szorította. Nem akart gondolni semmire, de hallotta, amint tova- 
pattannak fölötte a percek, amint közeledik a beszélgetés ideje, s 
magában megint háborogni kezdett: kicsoda ez az alak, még ha 
az eget veri is a fejével, hogy magához rendelje őt? Ha valamit 
közölni óhajt, kopogjon be hozzá, és mondja el, mit akar, annak 
rendje-módja szerint, ne fogadja kihallgatáson! Eszébe idézte az 
öregek tanácsait, gondolatban rábólintott arra, hogy aki fél, nem- 
csak a kincseit veszíti el, hanem a reményt is. De egyre inkább 
úgy érezte, ha elzárkózik a beszélgetés elől, ez kihívásnak szá- 
mít... 

A gyötrő tanácstalanság végül felkeltette. Magára vette a 
trencskóját, s úgy topogott jó ideig a szoba közepén, a kalapját 
forgatva a kezében, amikor az utca felől motorzúgást, kiabálást 
hallott. Az ablakhoz sietett, félrehúzta a függönyt, s ekkor már 
látta, hogy katonák egy zongorát hoztak teherkocsin. Kettő leug- 
rott, kettő fennmaradt és leengedte a lappantyút, kevéssel azután 
pedig két fiúcska szaladt elő a lépcsőház felől; egyik tíz, a másik 
tizenkét éves lehetett. Mögöttük az őrmesterné kezét aggódó siet- 
séggel törölte a kötényébe, mintha neki is meg kellene fognia a 
zongorát. Egyedül a férfi lépkedett nyugodtan, a szájában fityegő 
cigaretta füstjétől hunyorogva. Khakiszínű pantallója fölé piros 
csíkos pizsamakabátot vett, s láthatóan spicces volt most is. Mi- 
kor odaért a bámészkodó gyerekekhez, a nagyobbikat magához 
húzta, majd leguggolva mellé, kezét a kezébe vette, s kába rajon- 
gással nézett rá. 
– Látod, Decebal? Pásztorsípon nem akartál játszani, hegedűn 
pláne, egyik szemed mindig a vekkerórán volt! De ha ezután is 
meglógsz a próbákról, kitekerem a nyakad! Ugye szorgalmasan 
gyakorolsz majd? Gyakorolj is, apjáé, mert neked vettem ezt a 
gyönyörű hangszert, és ha megnősz, kapsz egy fehér Daciát is... 
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A kölyök kihúzta kezét az apja kezéből, és az elkényeztetett 
gyerekek buta gőgjével mondta: 

– Nem Daciát akarok, hanem Alfa Rómeót! 

A mély csillogású hatalmas zongorát a katonák vállukra vett 
hevederekkel cipelték be, imbolygó, meg-megroggyanó léptek- 
kel, miközben a család kétoldalt vonulva követte őket, s az asz- 
szony is, a férfi is kinyújtotta a kezét a gyönyörű szerzemény felé, 
hogy oltalmazza, ha el találna billenni. Mikor Rózsának már úgy 
tűnt, hogy túl vannak a nehezén, az udvar mélyéről ismét kínló- 
dás, erőlködés hangjai hallatszottak, majd az őrmester káromko- 
dott nagyot. 

– Emeljük magasabbra!! 
– Emelhetjük a Jóistenig is! 
– Fordítsuk bütüjére! 
– Bütüjére, bütüjére! Nem látod, hogy a lábai miatt lehetetlen? 

Ezt csak daruval emeljük ki innen! 
– Mi van, fiúk, a gatyátokba ment a putyera? Még nem láttam 

ilyen balfasz népséget! 
Az üvöltözésre Rózsa tanár úr ijedten összerezzent, hogy vé- 

gigkarcolják a falat, elgörbítik a fémkorlátot, letördelik a lépcsők 
szélét, a ház megsínyli a katonák ügyetlenkedését. Egy kis szőke 
szakaszvezető, aki felülről irányította a társait, most intett, hogy 
engedjék vissza a zongorát, hátha meglelik a fogását, mielőtt 
összetörnék. Az őrmester dühösen toporgott a lépcsőfordulóban, 
mert ezúttal nem tudta, mit parancsoljon a legényeknek. Végül 
felkiáltott: 

– Állj, a hétszentségit a zongorájának, mert ripityára verem! 
Ezt már csak egy huszárvágással szabadítjuk ki innen! 

Indulatosan fölszuszogott a lépcsőn, de odabent a kezébe ke- 
rülhetett a pálinkásüveg, mert későn tért vissza; aztán imbolyog- 
va odanyújtotta a kézifűrészt a legalul álló katonának: 

– Nyess le egy darabot a fedeléből, Matei, remélem, attul még 
éppoly szépen szól majd a hangja a gyönyörűségnek! 

Mikor Rózsa meghallotta a fűrészelést, azt hitte, a lépcsőház aj- 
taját szabdalják szét, és nemsokára már ott állt a buzgólkodók 
mögött. De amikor látta, mi történik, még inkább elképedt és föl- 
háborodott, mintha az ő tulajdonában tettek volna kárt. 

– Tegye le azonnal azt a fűrészt, kérem! – szólt rá a katonára, 
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és tiltakozón előrelépett. – Más megoldás nem jutott az eszükbe? 
Hiszen ez barbárság!... 

Elsápadt, és egész testében remegett. A katona abbahagyta a 
fűrészelést, a többiek várakozón fölegyenesedtek, az őrmester pe- 
dig, akit Rózsa eddig nem láthatott, most vigyorogva áthajolt a 
korláton. 

– Csigavér, szomszéd! – intett. – Ne srófolja fel magát! A se- 
bészeti beavatkozást ugyanis én rendeltem el! 

A tanár megszégyenülve elhallgatott, lesunyta a fejét, visszatá- 
molygott a szobájába, és megint végigvetette magát a heverőn. 
Elveszettnek érezte magát. 

„Csapdába estem, a saját ostobaságom csapdájába! – gondolta 
kétségbeesetten. – Sosem felejti el az őrmester, hogy barbárnak 
neveztem a közlegények előtt!...” 

A legkínosabb az volt számára, hogy elmaradt a beszélgetés. 
Porkoláb pityókosan meg is feledkezhetett róla, Rózsa tanár úr 
viszont azt gyanította, hogy a sérelem után bosszúból meghosz- 
szabbította az ő szenvedő várakozását. Mikor az Öregek Padján 
elpanaszolta újabb kálváriáját, figyelmeztették, hogy ne kunye- 
ráljon, ne alázkodjék meg, mert az alázat élősködő, kicsinyes 
erény, és inkább akarjon gőgös lenni, mint beszari. Egyébként is 
az őrmester hálás lehet neki, mert azt a zongorafedelet le lehet 
szerelni, sőt a lábak is kicsavarhatók, hisz menetesen vannak fel- 
rögzítve... Rózsának jólesett a bátorítás, de hazaérve már haszta- 
lannak érzett minden tanácsot, hiszen régóta tapasztalja, hogy az 
ostobák azt bocsátják meg a legnehezebben, ha ostobaságukban 
tetten érjük őket. Legjobb lesz hát – gondolta –, ha mielőbb el- 
nézést kér az új lakótól a beavatkozásért, mert a tisztázatlan hely- 
zet, a zűrzavar mindig az ellenfélnek kedvez... 

Nem is tudta sokáig elszenvedni a kétséget, és még azon az es- 
tén fölment kihallgatásra, amint ő nevezte. Az ajtó tárva-nyitva 
volt, hogy kiszellőztessék a paprikás zsíron táncoltatott hagyma 
szagát, és Rózsa egy pillanatig tétovázott, hogy belépjen-e vagy 
sem. A küszöb mögül típusbútorral berendezett szobát látott, kö- 
zépütt hosszúkás asztallal, székekkel, a falon két-három olajle- 
nyomat díszelgett, szemből Grigorescu cigánylánya mosolygott 
kacéran a látogatóra, és Porkoláb az asztalra könyökölve cigaret- 
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tázott a pálinkásüveg mellett. Az asszony megint csatarált, gyá- 
vának nevezte az őrmestert, s mikor Rózsa rádöbbent, hogy őróla 
beszélnek, fülelni kezdett: Marioara figyelmeztette a férjét, álljon 
a sarkára, ha a tanár feljön, ne hamukázzon vele, mert ő mahol- 
nap megszüli a harmadik gyereket, s amilyen fogékony, utána a 
negyediket, ötödiket is... 

Az őrmester még mindig ugyanúgy ült, belezsibbadva kótya- 
gos gondolataiba, és a cigarettáját szívta. 

– Jól van, ne mind karicsálj! – dörmögte végül. – Minden- 
nap elpityeged ugyanazt, mintha magamtól nem is tudnám! 

Erre az asszony felcsattant: 
– Ha tudod, miért nem intézkedsz?! 
Rózsa föleszmélt, hogy hallgatózik és csengetett. A házigazda 

imbolygott elő, az asszony gyors, ijedt pillantást vetett az ajtó 
felé, s mindjárt tova is surrant, a konyhába menekült. Porkoláb 
szélesre tárta a karját: 

– Á, a tanár úr!... Csak tessék, tessék!... Szívből örülök, hogy 
megtisztel a látogatásával! 

Lesegítette a vendég trencskóját, bevezette és hellyel kínálta, ő 
maga azonban nem ült le, hanem körbejárt az asztal mellett, az- 
tán mindkettőjüknek töltött a koccintás kedvéért. Undorodva tö- 
rölte meg a száját, ahogy kortyintás után szokta, az ablakhoz 
ment, de amikor visszatért, az utálkozás még mindig ott vonag- 
lott az ajka körül, mintha az utcára pillantva rossz előjeleket látott 
volna. 

– Nehéz napok jönnek, szomszéd! – sóhajtott fel megállva, 
anélkül hogy a tanárra nézne. – Olyan tökszorítás lesz itt, ami- 
lyen még nem volt!... Meg kell hát fontolni minden szót, meg kell 
válogatni a barátokat, nehogy bajba sodorjanak bennünket. Min- 
den lezárt ügyet újra felülvizsgálnak, és szó, ami szó, a tanár úr 
szénája sem áll a legjobban. Túlságosan elkötelezte magát ötven- 
hat mellett... 

Mosolyogva, tréfásan megfenyegette a vendéget az ujjával. 
Rózsa nem sejtette, hogy az őrmester ezzel kezdi majd, egy pil- 

lanatra lehunyta a szemét, és elsápadva, halkan mondta: 
– Nekem a katedrámba került néhány igazság kimondása, és 

az én ügyem rég lezárt ügy, kérem!... 
Porkoláb kétkedő mosollyal ingatta a fejét: 
– De a mai helyzetben másként hangzik az a néhány igazság, és 
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én idézni tudom. Az egyik például így szól: „Mindegy, hogy a 
szolgaság forradalomból vagy felszabadulásból ered, akkor is 
szolgaság!” A másik kijelentése ennél is veszélyesebb, mert arra 
utal, hogy Erdély nem azé lesz, aki a vérét hullatja érte, hanem 
aki teleszüli. Vagy talán másként mondta, tanár úr?... 

Rózsa meghökkenve, egyre ijedtebben hallgatta az őrmester 
számonkérését. 

– De kérem, ezek nem az én szavaim! – hebegte. – Ezt Nico- 
laus Olahus, a Havasalföldről elszármazott humanista írta, én 
csupán idéztem a szavait, amikor önérzetemben megbántottak. 

Látta az őrmesteren, hogy sosem hallott Olahusról, de a vádas- 
kodót nem is érdekelte, sőt számításában csak zavarta ez a huma- 
nista csodabogár, s végül felnevetett: 

– Én nem vádolom a tanár urat, én csak figyelmeztetem, hogy 
fontoljon meg minden szót, és kerülje a szabadszájú embereket, 
akik bajba sodorhatják, noha ön a barátainak nevezi őket... 

Rózsának remegni kezdett a térde, és a gyomrából savanyú íz 
húzódott fel a torkába. Az őrmester folytatta: 

– Van egy román közmondás: Gura bate curu. A szájadnak kö- 
szönheted, amit a seggedre kaptál. Nos, erről van szó, és egy per- 
cig se felejtse el, tanár úr, hogy a szekuritáté mindent megtud, 
amit meg akar tudni, és olyan eszközeink vannak, hogy százöt- 
ven méterről is kiszűrjük az egyéni hangot, bármilyen zsibongás 
is legyen például a sétatéri pad körül, ahol ön a barátaival társa- 
log. Ha óhajtja, tüstént tehetünk egy próbát! Mesélje el a tanár úr, 
hogy utoljára miről diskuráltak, és én megmondom, stimmel-e a 
beszámoló... 

Rózsa egy ideig gyámoltalan szomorúsággal mosolygott Por- 
kolábra; először azt hitte, csak kérkedik, de aztán belédöbbent, 
hogy ő is hallott arról a félelmetes készülékről, és elsápadt. 

– Ön csapdát állít nekem, és kínos helyzetbe hoz: egyrészt, 
mert csak a magam szavaiért vagyok felelős, másrészt, mert nem 
tudok hazudni; azt azonban nem várhatja el tőlem, hogy a bará- 
taimra árulkodjam, hiszen én beszélgetni jöttem ide, nem kihall- 
gatásra... 

Ekkor az őrmester elvesztette a. türelmét, mintha tudná, hogy 
az örökké kárpáló asszony hallgatózik a konyhaajtó mögött. Eré- 
lyesen kihúzott egy széket az asztaltól, és leült szemben a ven- 
déggel. 
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– Tegyük félre ezt, hiszen mondtam, hogy nem vádaskodom! 
– intett a cigarettájával. – Játék volt az egész. Ha én bekopog- 
nék a tanár úrhoz, bizonyára az irodalomról beszélne, nos, vegye 
úgy, hogy én ma este a hivatásomról fecsegtem... De ha már erre 
terelődött a szó, bizalmasan azt is megmondom: a magyarok 
örüljenek, amíg Hamudius elvtárs egészséges, mert ha földobja a 
talpát, vagy valami történik vele, magukat elevenen fölfalják 
azok, akik úgy vélik, hogy őkelme nagyon is kesztyűs kézzel bá- 
nik a kisebbségekkel. Beszéljünk azonban egyébről. Önnek van 
egy öccse nyugaton, ha nem tévedek... 

– Igen, Rózsa Ferenc koreográfus. Párizsban él. 
Az őrmester a dohányfüstön át merőn nézte a tanárt. Rózsa fá- 

jón, mélyről felsóhajtott: 
– Huszonöt esztendőn át minden évben kértem útlevelet, de 

megtagadták tőlem... 
Porkoláb türelmetlenül legyintett: 
– Most ne azt hánytorgassuk, ami volt. Ha óhajtja, elintézem, 

hogy végleg kimehessen hozzá... 
– Már késő. Mihez kezdenék ott idősen, betegen? 

Az őrmester még egy kísérletet tett: 
– És Magyarországra sem vágyik? Ott most jobb az élet, nem 

öltek bele annyit az iparba, mint mi. És ott katedrát, lakást is kap- 
hatna, hiszen ön kiváló tanár... 

Rózsa szomorú mosollyal meredt maga elé: 
– Oly hiábavaló erről beszélni, kérem, mint egy halott körmeit 

csiszolgatni. Hiszen nekem nem ott van a haza, ahol több az éle- 
lem, és engem ennek a városnak minden köve ide köt... 

Az őrmester elfáradt, arca szürke lett az italtól meg a sok do- 
hánytól, és hirtelen megöregedve, gyűrötten, borzasan meredt a 
vendégre: 

– Szép volt, amit a tanár úr mondott, de így sosem vergődünk 
zöld ágra. A feleségem várandós, nagyobb lakásra lesz szüksé- 
günk, és én nem tehetek mást, mint hogy felajánlok önnek egy le- 
génylakást közel a városhoz. Ha elfogadja, fedezem a költözés 
költségeit, és egyebekben is segítem: beszerzek húst, hentesárut, 
tejterméket... Nos, áll az alku? 

Válasz helyett Rózsa tanár úr elővette a zsebkendőjét, bele- 
trombitált, de már ebből a hangból is érződött a felindultsága. Az 
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őrmester kikísérte az előszobába, de hagyta, hogy ő maga vegye 
le a trencskóját a fogasról a kalapjával együtt. 

– Nincs semmi baj, tanár úr, nincs semmi baj! – mondta, de a 
hangjában alattomos fenyegetés bujkált. – Legalább tudom, 
hogy a jövőben mihez tartsam magam! 

Miután visszatért a lakásába, a legrémségesebb gondolatok 
ágaztak szét benne a valóság fekete bokraivá, már nemcsak félt, 
de gyanakodott is, úgy érezte, ebben az órában neki szól ama bib- 
liai intelem, hogy őrizkedjék a barátaitól, és egyetlen atyjafiának 
se higgyen. Sorra tovavonultak előtte az ismert arcok, a Baloghé, 
a Dengezicsé, a Pásztor Bertalané, mohón beléjük mélyedt, a jú- 
dásvonásokat kereste rajtuk, aztán megszégyenülve levetette a 
trencskóját, és térdre ereszkedve körbe-körbe forgott a szőnye- 
gen. Izzadtan nyúlt a heverő alá, bematatott a könyvek mögé, fél- 
rebillentette a festményeket a falon, s mindenütt a „poloskákat” 
kereste, mert való igaz, amit az őrmester mondott: a szekuritáté 
mindent megtud, amit meg akar tudni. Bekukucskál a fejünkbe, 
kilesi legrejtettebb gondolatainkat, még az álmainknál is jelen 
van!... Jó lesz tehát, ha vigyáz, há kicserélteti a régebbi zárat, és 
színes pamutfonalakat ragaszt az ajtónyílásra, hogy meggyőződ- 
jék, nem garázdálkodnak-e a lakásában az ő távolléte alatt. De 
szólnia kell az öregeknek is a veszélyről, s meg kell állapodniuk, 
hogy a jövőben csakis közömbös, ártatlan dolgokról beszélget- 
nek, s nem politizálnak. 

Két hétre rá, hogy elhozták a zongorát, ugyanaz a teherkocsi 
állt meg a kapu előtt, és három szobafestő ugrált le róla. Létrákat, 
festékesvödröket, meszelőket hoztak, és a kedélyük is éppoly ri- 
kítóan színes volt, mint a munkanadrágjuk meg a zubbonyuk. A 
hórihorgas, aki elöl lépdelt papírcsákóval a fején, már az udvaron 
fütyörészni kezdett, mögötte a zömök cigánylegény szép tenorját 
próbálgatta, amelyet a sivár üres szobákban művel ki némelyik 
mázoló, a vörös hajú kiskatona pedig a félzsáknyi budaiföld alatt 
hajladozva vidáman pillantgatott ide-oda. De Rózsa őket is gya- 
nakodva figyelte, mint aki tudja, hogy mostanában neki minden 
idegen csak rosszat hozhat, s mikor később meghallotta odafent- 
ről a tologatott bútorok hörgését, csikorgását, nyikorgását, rábó- 
lintott baljós előérzetére, és nem ok nélkül. Délután lejött hozzá 
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az őrmester, frissen, józanul, parfümözött arcából törökliliom illa- 
ta áradt, mert hurcolkodás után megfürdött, megborotválkozott. 
Rózsa félénken fürkésző pillantást vetett rá, mintha azt lesné, va- 
jon látszik-e még rajta a kínos beszélgetés nyoma, de Porkoláb 
kedves volt és udvarias, tisztálkodás után még a hangja is pu- 
hábbnak tűnt; bizalmaskodón a tanár vállára tette a kezét, moso- 
lyogva a szemébe meredt, aztán arra kérte, hogy engedje estére 
lehozni a tévékészüléket, mert folytatásos kalandfilm lesz, és a 
gyerekek pusztulnak bele, annyira szeretnék nézni, náluk azon- 
ban meg sem lehet állni abban a festés miatti harababurában... A 
házigazdát oly váratlanul érte a kérés, hogy csak topogott egy 
helyben; de az őrmester a szótlan zavart máris beleegyezésnek 
vette, s mielőtt Rózsa elmondhatta volna aggodalmait, megfor- 
dult, és visszasietett a lakásába, néhány perc múlva pedig a veres 
hajú kiskatona meg a cigánylegény nyomakodott be cipekedve a 
végretárt ajtón. A tanár úr kétségbeesetten figyelte, vajon nyomot 
hagynak-e a szőnyegen meszes bakancsaikkal, s mikor látta, hova 
állítják a tévékészüléket, fölkiáltott: 

– Az Istenre kérem, vigyázzanak!... Az egy empire íróasztal, 
még a legkisebb karcolás is jóvátehetetlen kárt jelent! 

Az őrmester a helyzet előnyét fölismerve, diadalmas jóindulat- 
tal lendítette magasba a kezét. 

– A tanár úrnak igaza van! Ne legyünk barbárok, inkább hoz- 
zuk le a mi tévéasztalunkat és a székeinket! 

Mikor egy percig ismét magára maradt, tanácstalanságba szé- 
dűlt. Nem volt mellette senki, aki később tanúskodjék kényszerű 
helyzetéről, megalkuvásáról, nem látta sem Zimics, sem Balogh, 
sem Pásztor Bertalan, s ő hol az ajtó felé lesett, hol a számára ide- 
gen készüléket figyelte. De még magához sem tért első ijedtségé- 
ből, s már jött is a négy férfi szuszogva, nagy zajjal, farsangi vi- 
dámsággal. A langaléta fölállította a szobaantennát, a veres hajú 
sorban helyezte el a székeket, mint a moziban, s nemsokára vala- 
mennyien leülhettek nézni az előadást: féltucatnyi hatalmas keb- 
lű nő illegette magát a képernyőn tenyérnyi bugyiban, és az őr- 
mester élvetegen csettintett: 

– Nézzétek ezt a csatakancát a huszárcsákóval a fején! Meg- 
hágnátok, ugye? 

A hórihorgas festő sóvár-kétkedőn mosolygott: 
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– Nehéz betörni az ilyet annak, akinek nincs legalább egy ta- 
risznya keményvalutája... 

A cigánylegény erre hangosan felnevetett: 
– Nem keményvaluta kell ide, pajtás, hanem kemény szer- 

szám! 
A veres hajú kiskatona buzgón helyeselt: 
– Úgy bizony! De a cérnakáplárnak savanyú a szőlő! 

Később az asszony is lejött a gyerekekkel, karosszéket hozott, 
Decebal és Traian egy-egy hokedlit. A lemeztelenített nőket látva 
az őrmesterné aggódón pillantott a fiúcskákra, hisz így is csinta- 
lanok voltak, s elkeseredve tapasztalta, hogy hiába küldte haza 
vakációban mindkettőjüket az édesanyjához az oltyán faluba, s 
keresztelte meg titokban őket a pópa, azóta sem változtak meg, s 
kezük, lábuk úgy jár, mint az ördög motollája. Porkoláb tudott az 
asszony vállalkozásáról, de arra gondolt, hogy szorultságában, 
amikor fél az elbocsátástól az öt elemije miatt, nemcsak sóhajt, de 
egy tétova mozdulattal ő is keresztet vet, s ezért inkább hallga- 
tott... 

A táncosnőket figyelve a férfiak a házigazda megkérdezése nél- 
kül rágyújtottak, gyufásdobozba szórták a hamut, és Rózsa tanár 
úr nyeldekelve, némán figyelte, mint száll a füst az ezüstös fény- 
ben, s szeretett volna elmenni onnan. De restellte magára hagyni 
a társaságot, s csupán illemből inkább oda-odapillantott a filmre, 
noha minden perc kínszenvedés volt számára, mert úgy érezte, 
hogy minden, amit lát, a táncosnők pajzán mosolyától a melltar- 
tók alól előduzzadó keblekig s a magasba röppenő csupasz karo- 
kig, lábszárakig, őt gúnyolja, az ő nyomorúságán mulat. Miután a 
nézők fölmentek vacsorázni, sokáig szellőztetett, de a „mozi” kö- 
zelében sehogy sem tudott elaludni. Végül éjfél körül bezárta az 
ajtót, s házikabátjával letakarta a képernyőt, mintha félne, hogy a 
készülék önmagától bekapcsolódik... 

„Merre irányul a sorsom, ha valóságos átok rajtam ez az öreg- 
kori félénk gyámoltalanság, és nem tudom megvédeni magam, 
noha ötvenhat után én se voltam gyáva, én se hallgattam, sőt a 
katedrámat is föláldoztam igazságomért?” – tűnődött szobájá- 
nak elözönlésére gondolva, és oly sok év után most visszaemléke- 
zett arra, hogy már kicsi korában is volt benne valami oktalan túl- 
buzgóság a szelíd, illedelmes viselkedés kifejezésére, amelyet a 
 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

	   72 

felnőttek néha megmosolyogtak, mint azt a rövid, ebéd és vacso- 
ra előtti imát, amelyet ő egyénivé igyekezett változtatni a családi 
asztalnál azzal, hogy miután Jézust vendégül hívta, és áldását 
kérte a kirendelt falatra, a végszó, az ámen helyett éneklőn mindig 
hozzátette: „Légy szíves!” 

Emlékezés közben elszundított, de nemsokára felriadt, mert 
gyermekkori érzékenységének fölidézése lélekizzasztó látomással 
bosszulta meg magát. Álmában iskolából hazatérő kisfiúként sza- 
ladgált fel-alá az utcában, ahol laktak, hátán a táskával, és sehol 
sem lelte a kedves házat a rózsakerttel és a kőpárkányos erkéllyel. 
Könnyezve nézte a számokat a táblácskákon, szája elcsempült, a 
30-as után azonban a 34-es következett, s a két épület között, ahol 
addig a villácskájuk állt, puszta telek sem árválkodott. Hüppögve 
szólongatta Mamit, de az utca csendes volt, mint bombatámadás 
előtt, még a zsaluk is le voltak engedve, s már elveszettnek érezte 
magát, amikor a közelében csattant a kapuzár, ősz hajú apóka lé- 
pett ki a járdára, kézen fogva bevezette őt a virágzó barackfák 
alatt, ahol két fehér gidó szökdécselt, leültette a konyhában, kecs- 
ketejjel itatta, és így szólt hozzá: „Ne félj és ne sírj, kisfiam; a szü- 
leid elköltöztek az utcából, de én majd hozzájuk vezetlek, és ha 
szófogadó leszel, egy hófehér gidácskával is megajándékozlak!” 
Ő pedig lassan megnyugodva, eltikkadtan nyelte a könnyeitől 

sós tejet, amely kétoldalt lecsurgott a szája szélén. 

A falak lassan száradnak, s ha fűtenének, fölpattogzana rajtuk 
a festék! – vonogatták a vállukat az iparoslegényék. – De ho- 
gyan is tűrné meg a régebbi réteg az újat, ha nem lehet tudni, mi- 
lyen anyaggal dolgoztak itt utoljára? – mondták. – A mész s a 
budaiföld pedig leveti egymást, mint két ellenség... 

Rózsa elhallgatott, lehúzódva gyanakvása mélyére. Az őrmes- 
tert alig érdekelte a megkésett munka, és zsörtölődés helyett az 
asszony is szótlanul tett-vett egy idő óta, a felfordulás második 
hetében azonban lement a tanárhoz néhány ikonnal, és restelked- 
ve mondta el, hogy a férje hivatala miatt ők nem aggathatják a fa- 
lakra ezeket az üvegre festett apró szentképeket, de a szomszéd 
szobájában igazán jól mutatnának, hiszen nemcsak szépek, érté- 
kesek is, ő még a nagyszüleitől örökölte azokat egytől egyig – bi- 
zonygatta. 
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A tévékészüléket még sokáig lent hagyták Rózsánál, és a két 
fiú olykor barátokat is áthívott a szomszédból előadást nézni. A 
székek mellett már csupán ösvénynyi út nyílt az ajtótól, és az 
asszony a maga szőtte rongyszőnyeggel borította be, hogy ne vá- 
nyolják, piszkolják a házigazdáét, ha a társaság „mozit nézni” 
jön. Esti előadások előtt Porkolábék félóránként bekopogtak, hol 
egy cserép muskátlit, hol virágvázát, hol kosárnyi porcelán- 
edényt hoztak, nehogy odafent megsérüljenek. Olykor a gyerekek 
is beszaladtak az anyjukat keresve, meghemperegtek a szőnye- 
gen, székeket borítottak fel, s mielőtt az asszony szégyenkezve 
fülön csípte volna őket, már odakünn bakalódtak, hajkurászták 
egymást. 

Egy este újra becsiccsentett az őrmester, beszédesen jókedvű 
volt, s alighogy megvacsorázott, visszatért alsó szomszédjához. 
Rózsa tanár úr épp azon igyekezett, hogy kiszellőztesse a do- 
hányfüstöt, a csizmaszagot és a sokféle emberi párát, s hogy ren- 
det tegyen az előadás után, amikor Porkoláb becsengetett hozzá. 
A vendég nem mondta, miért jött, leült, egyre csak mosolygott, 
csóválgatta a fejét, mintha így is ki akarná nyilatkoztatni, hogy is- 
meri azokat a balga embereket, akikről többször beszélt Rózsá- 
nak, de nem ítéli el őket, inkább mulat vagy szánakozik rajtuk, 
hiszen gyakran saját pipogyaságuk áldozatai. A szoba sarka felé 
intve tréfásan még meg is fenyegette a láthatatlan együgyűeket, 
végül elkomorodva felsóhajtott: 

– Sokan irigyelnek engem, tanár úr, de egyik fiamnak sem kí- 
vánok olyan szolgálatot, mint az enyém, higgye el!... A magam- 
fajta minden órában, minden percben veszélyben forog, még éjjel 
is riaszthatják egy kis csihi-puhira, olykor napokon át alvás nél- 
kül követnie kell egy-egy gazembert, hogy végül elkaphassa, rö- 
vid pisztolypárbaj után... – Szuszogva, erőlködve föl akarta tűr- 
ni zubbonya ujját, hogy megmutasson néhány heget a karján, de 
aztán abbahagyta a kísérletet, és újra felsóhajtott: – Hát ezért 
nem akarom kedves szomszéd, hogy a gyerekeim is a katonai pá- 
lyára lépjenek! Ugye, érti?... Inkább legyenek entellektüelek, ke- 
rüljenek minden csetepatét, és ne a szolgálati fegyver agyával, 
hanem a saját agyukkal gondolkozzanak! Mert mi a fizetség pél- 
dául az én veszélyes munkámért? Az, hogy ki sem mozdulhatok 
az országból, hisz titkos iratokkal dolgozom, és túlságosan is so- 
kat tudok olyasmikről, amikről nem volna szabad tudni... 
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Rózsa szorongva hallgatta, nem tudta, hova akar kilyukadni, 
de némán biccentgetett a szavaira, noha érezte, hogy e meglepő 
bizalmasságért bizalmasságot vár, talán még többet, mint eddig, 
és rossz előérzete nem ok nélkül gyötörte: miután felállt, az őr- 
mester odalépett hozzá, kezét az ő vállára tette, és merőn mosoly- 
gott a szemébe, mint azon a napon amikor a tévékészüléket ké- 
szült lehozni. 

– A közmondás szerint szükségben ismerjük meg a jóbarátot, 
tanár úr, és ez százszorosan igaz! Nem azért beszélek így, mert 
van egy kicsi a fejemben, de ezek bölcs szavak! Mi pedig most 
nagy bajban vagyunk; minden tótágast áll nálunk, és úgy for- 
gunk körbe-körbe, akár a töketlen kutya, engedelemmel légyen 
mondva. Szüntelenül le kell hordanunk ezt-azt, amíg minden 
megkapja majd a helyét, épp azért arra kérem, drága jó szom- 
széd, ha elmegy, hagyja nálunk a kulcsokat, hogy szabad bejárá- 
sunk legyen, és én a szavamat adom, hogy egy tűérő sem vész el 
az értékeiből, sőt nagyobb biztonságban lesz a lakása! 

Így beszélt, s mielőtt a házigazda az újabb kéréstől meghök- 
kenve félrehúzódhatott volna, magához ölelte, pálinkaszagot le- 
helt az arcába, szemét pára futotta be, és Rózsa hirtelen arra gon- 
dolt, hogy némelyik ember, mint ez az őrmester is, talán nem len- 
ne annyira veszélyes, ha nem volna benne valami jóság is... 

Éjjel nem aludt, de ezúttal nem is akarta lehunyni a szemét, 
hogy virrasztó gondolatok mellett fontolja meg a különös, lehe- 
tetlen kérést, és ha nem utasította el azonnal, legalább reggel te- 
gye meg. Ismét fölidézte az egykori kisfiút, aki hátán az iskolatás- 
kával s abban a zörgő tolltartóval, könnyezve fel-alá szaladt az 
utcában, mert nem lelte a családi házukat, s most arra gondolt, 
hogy erősnek, határozottnak kell lennie, s nem szabad félnie. No 
de mitől is félne? Igazán nevetséges!... Hiszen felöltözve is mezí- 
telenek vagyunk, ahogy Balogh, a karmester mondta az Öregek 
Padján, és Porkolábnak nincs joga olyasmit kérni, amit egyetlen 
jóérzésű ember sem várna el tőle... Szó sem lehet tehát arról, hogy 
a kezébe adja a kulcsait! 

Virrasztás közben föl-föllobbant benne a dühös elhatározás, de 
hajnal felé kimerült, aggódni, kétkedni kezdett, vajon lesz-e való- 
ban ereje és bátorsága ellenállni. És ha az őrmester bosszúból rá- 
uszítja a többi szekust, hogy újra meg újra beidézzék, megvallas- 
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sák, ezer nyilatkozatot írassanak alá vele, s számon kérjék: ekkor 
és ekkor miért mondta, amit mondott...? Hiszen ezek mindent 
tudnak, minden elejtett szót föllajstromoznak, s míg őt rángatni- 
kínozni fogják, Porkoláb bizonyára fütyörészve fényesíti majd a 
csizmáját az udvaron, mint aki semmiről sem tud... 

Vergődő tanácstalansága óráiban a tiltakozás lángját mind ki- 
sebbre csavarta le magában, míg az végül már csak tétován pislo- 
gott. 

Mielőtt a nyugdíjhivatalba indult volna azon a reggelen, te- 
kercsbe göngyölt naplóját egy félmaréknyi levéllel együtt a színes 
Buddha-fejbe rejtette, amely a könyvespolcok tetején állt, borot- 
válkozás közben pedig azon tűnődött, mit kellene még eldugnia, 
amit fölhasználhatnak ellene, s miután tisztálkodott és felöltözött, 
úgy sietett át az udvaron, mint aki menekül. Nyakát behúzta, a 
kulcsköteg szinte átmelegedett a markában a szorítástól, mire a 
kapuig ért, ott azonban megtorpant: szája elnyílt, szemét nagyra 
kerekítette, mert hirtelen megérezte, hogy valaki nézi. Óvatosan 
hátrafordította a fejét, s akkor meglátta az ablakban könyöklő 
asszonyt. „Nem kétséges, hogy a férje megbízására tart szemmel, 
s így akar emlékeztetni a bizalmas kérésre! – döbbent belé. – 
Talán még sötétben ki kellett volna lopakodnom az utcára, ami- 
kor ők alszanak!” 

Elgyávulva, megszégyenülten visszafordult, fölment az őrmes- 
ternéhez, és szó nélkül odanyújtotta neki a kulcsokat. Egy ideig 
még remélte, hogy a „szabad bejárás” csak rövid ideig tart, de a 
festést újra- és újrakezdték más anyagokkal, más színekkel, a hur- 
colkodásnak nem akart vége szakadni, és Rózsa tanár út lakása 
már-már bútorraktárhoz hasonlított, még az előszobában is olcsó 
limlomok halmai között kellett átvergődnie, s valahányszor haza- 
tért, csak úgy juthatott be a szobájába, ha kölcsönkérte a kulcsa- 
it... 

Egy este nyolc óra körül a kapun belépve már messziről meg- 
érezte a birkatokány szagát, de nem gondolta, hogy épp nála gő- 
zölögnek, sisteregnek a faggyús húsdarabok. Annál inkább meg- 
hökkent, amikor a kivilágított konyhában Marioarát találta, aki 
kötényben ide-oda kapdosott a kályha mellett vörösre pároltan, s 
hol belekavarintott a pörköltbe, hol megemelintett és visszaejtett 
egy fedőt, hol megfordította a sütőben a juhtúrós palacsintát. 
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Amint meglátta a házigazdát, arcáról ijedt meglepődés röppent 
föl a szemébe. 

– Jaj, meg is halok a szégyentől, tanár úr! – kiáltott fel. – Ki- 
ürült a gázpalackunk, és azt sem tudtam, hogyan rittyentsek egy 
kis meleg vacsorát!... Az Istenre kérem, bocsásson meg, hogy en- 
gedélye nélkül betolakodtam a konyhájába! 

A tévékészülék mellett, félrebillenve a széken, részeg törzsőr- 
mester fújta a kását, lábánál a szekuritáté egyensapkájával, a he- 
verőn egy másik besikerált tiszthelyettes horkolt hanyatt fekve, és 
a nappali szoba felől Rózsa tanár úr az őrmester hangját hallotta. 
Amint belesett az üveges ajtón, ott látta elterpeszkedve, Mami to- 
lószékében, s épp azt magyarázta a papírcsákós szobafestőnek, 
hogy ha majd itt is sor kerül a munkára, ezüstös mintákkal kép- 
zeli el a falakat, szeretne minél több válaszcsíkot a díszek közé, s 
boldog volna, ha a vonalak a trikolór színeit ismételnék, ahogy a 
tábornok elvtársnál látta... Tekintetével máris nagy lucskos me- 
szelőket csapdosott a falhoz, utána megragadta a tolószék két 
nagy kerekét, és a spicces rokkantak jókedvű nekilendülésével 
körbefordult az asztal mellett. 

Rózsát úgy felzaklatta minden, amit látott, egyszerre oly ide- 
gen lett számára a saját lakása, hogy az éjszakát a vasútállomáson 
töltötte. Fel-alá járkált a peronon, a kőszénfüstben, nézte a távol- 
ban imbolygó fényeket, időnként bement a váróterembe, ahol so- 
kan a cementpadlón hevertek kalácsba görbülve a batyuk, átalve- 
tők, zsákok között, és sóváran nézte, ahogy a maguk rongyaiban 
és tisztátalan párájában is úgy alusznak, mint a megfürösztött 
kisgyerekek: némelyiknek álmában megcsurrant a nyála, vagy rá- 
mosolygott valami álombeli látomásra. Várta, hogy megvirrad- 
jon, fölmelegedjék az idő a sétatéri ecetfa körül, s voltak percek, 
amikor szeretett volna végigfeküdni már éjszaka az Öregek Pad- 
ján, s ott várni meg Baloghot, Dengezicset, Pásztor Bertalant... 

Délelőtt tíz óra körül, amikor már tudta, hogy ott találja őket, 
elcsigázva, gyűrötten állt meg előttük; arca vértelen volt, szeme 
mélyen behúzódott üregébe, s riadt idegenkedéssel tekintett szét, 
mintha egy közeli bokorban kellene rejtőznie a gonosznak, aki 
íme, idejuttatta, hogy se állása, se lakása, de még egy fekhelye se 
legyen, ahol nyugodtan álomra hajthatná a fejét. 

Az öregek eddig sóhajtozva, nyögdécselve panaszolták az el- 
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múlt nap bosszúságait, reumáról, adóról, az ellátás gondjairól be- 
szélgettek, meg arról, hogy Hamudius úgy kószál a világban 
ezekben az ínséges napokban, mint pók a falon, a hír szerint még 
Erzsébet angol királynő is fogadja; mert lám, nemcsak a jónak 
vannak kiválóságai, hanem a gonosznak is, és ez a csiszlik, aki a 
szurkozott fonalat is rest volt befűzni a tűbe, és szegzőárral segg- 
be szúrta a mesterét, az egész nyugatot rászedte azzal, hogy időn- 
ként meghuzigálja az éhségtől alélt oroszlán, a szovjet birodalom 
bajuszát... 

Miután Rózsa leült melléjük, sokáig hallgatott maga elé mered- 
ve, aztán mélyről sóhajtott: 

– Csapdába estem, barátaim, a saját félelmem és ostobaságom 
csapdájába. Magam sem tudom, hogyan történt, de nemrég átad- 
tam a lakáskulcsaimat az őrmesternek... 

Bejelentését néma döbbenet fogadta. Egyedül Balogh, a kar- 
mester mozgatta egyre gyorsabban az állkapcsát, mint az ijedté- 
ben kérődző birka; aztán fölugrott, és sétapálcájával akkorát csa- 
pott az ecetfa törzsére, hogy a bot szilánkokban repült szét, s csak 
a fogantyúja maradt a kezében, miközben ő támasz nélkül ma- 
radva fél lábon ugrált körbe, akár egy megszárnyalt holló. 

– Hogyan tehetted ezt?! – kiáltotta. – Úgy kellett volna őriz- 
ned azokat a kulcsokat, ahogy Szent Péter őrzi a mennyország- 
ban. Hiszen ha mindenikünk leadja a sajátját, vándorbotot vehe- 
tünk a kezünkbe, erre nem gondoltál, te szerencsétlen?!... Bár az 
is igaz, ha valakit az Isten meg akar büntetni, előbb elveszi az 
eszét! 

Hörögni kezdett, aztán leült, de még utána is sokáig fuldokol- 
va köhögött. A többieket is annyira meghökkentette az eset, hogy 
könyökükkel a térdükre támaszkodva hallgattak, hiszen érezték, 
hogy szemrehányó szavaikkal csak súlyosbítanák a tanár helyze- 
tét. Két hét múlva azonban, mikor Rózsa Kázmér megkapta a ki- 
utalást két kis szobára egy városszéli tömbházban, mindannyian 
elmentek segíteni a hurcolkodásban. Szereztek taligát, megrakták 
könyvekkel, törékenyebb holmival, amit rongyokba göngyöltek, 
a rakomány tetejébe pedig batyukat helyeztek. 

Zimics úr, az irodalomtanár úgy vélte, félreeső mellékutcákon 
kellene vonulniuk, hogy ne botránkoztassák meg a járókelőket, 
de Pásztor Bertalan, a költő épp ellenkezőleg, a legforgalmasabb 
Európa utcát ajánlotta, hadd meresszék a szemüket és álmélkod- 
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janak a városlakók. Elöl Balogh lépdelt fekete köpenyében, mint 
pap a gyászmenet élén, de a Biblia helyett a Világirodalmi Lexi- 
kon egyik vaskos kötetét tartotta előrenyújtott kezében, akár egy 
díszpárnát, amelyen Rózsa Kázmér kitüntetései fekszenek... 
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Az ördög fizetővendége 

Mikor a sírnál Pál apostol levélbeli üzenetét olvasta a lelkipász- 
tor – „Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden 
embernél nyomorultabbak vagyunk” –, Rózsa tanár úr horkantó 
hangot hallatott a hirtelen elérzékenyüléstől, és fölpillantott egy 
csupaszodó fára, amelynek ágai finom repedésekként rajzolódtak 
az ég aljára. Hamar abbahagyta az öntudatlan szemlélődést, ne- 
hogy részvétlennek tűnjék édesanyja temetésén, de amint alásik- 
lott a tekintete a magasból s körülpillantott, megdöbbent: jobb 
kéz felől, nem messzire tőle valószerűtlenül magas, sovány alak 
állt, gyűrött trencskó lógott rajta, rövid haja kopott meszelőhöz 
hasonlított, s miközben hunyorogva nézett, úgy tűnt, mintha bel- 
ső hidegtől dideregne. 

„Éppolyan, mint Húsvéti?!” – villant át Rózsa agyán a sejtés, s 
mindjárt utána félre is fordult: Bármerre tekintett azonban: a ko- 
porsóra, a papra vagy az embergyűrűre, ismét és újra őt látta ma- 
ga előtt, azt a szerencsétlent, akinek görbedt hátát és vékony 
csontjait végül már alig tudták fenntartani hosszú lábai... 

Hantolás után, amikor a barátok, ismerősök sorra odajárultak 
hozzá részvétüket kifejezni, Rózsa néma biccentéssel köszönte 
meg, de némelyik diáknak, tanárnak egy pillanatig az arcába me- 
redt, mert régóta sejtette, hogy besúgó, s ezt most megerősítette 
az illető kézszorításának tétova puhasága, a tekintetén átrebbenő 
zavar vagy a szeme sarkában meghúzódó sunyi bűntudat, mi- 
közben elmotyogta együttérző szavait, hogy aztán nyomban alá- 
siessen a Házsongárd valamelyik ösvényén. 

Nem tudott szabadulni a gondolattól, hogy az a hórihorgas 
ember, aki zilált külsejével, elgyötört arcával úgy megriasztotta, 
egykori diáktársa, későbbi kollégája, Húsvéti Laci is lehetett vol- 
na... Most egyszeriben feltámadt benne az a távoli idő, amikor 
együtt jártak a kollégiumba. 
 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

	   80 

Húsvéti Laci, a Zsiráf, ahogy társai elnevezték, mindig vasalt 
fehér ingben érkezett az órákra, s a kisérettségi után az álla alatt 
színes csokornyakkendő repdesett. Olykor jó volt elnézni a pad 
lapján pihenő tiszta, fehér kezét, s bár az édesapja szerény fizeté- 
sű hivatalnok volt, ő még a zsebkendőjébe is behímeztette nevé- 
nek kezdőbetűit. De minden baniért megküzdött: vakációban 
négy-öt pótvizsgára utalt diákot is elvállalt, könyvvel, bélyeggel 
kereskedett, s azt is a ruházkodásra költötte. Mindeniküknél leg- 
alább egy fejjel magasabb volt, s talán épp emiatt valahogy öcséi- 
nek tekintette osztálytársait, azok pedig a bátyjuknak Lászlót. De 
szerényen, igazságosan ítélte meg őket. Hűséges jópajtás volt, 
akit sosem lehetett hamiskodáson kapni, aki mindig azt mondta, 
amit gondolt, s mindig azt gondolta, amit mondott. Csupán egy- 
szer ébresztett kételyt önmaga iránt, azon az emlékezetes napon, 
amikor a többiek ricsajogva szedelőzködtek, ő meg a karórájára 
pillantva bedobálta füzeteit, könyveit a táskájába, s már szaladt is 
az ajtó felé, de onnan még visszakiáltott, mintha magyarázkodás- 
sal tartozna: „Megfeledkeztem róla, hogy vár a pedikűrösöm!” 

Már a lépcsőnél lehetett, amikor a többiek még mindig értetle- 
nül néztek egymásra, s magukban a pedikűrös szót ismételgették; 
nem tudták, mit jelent, és amelyikük sejtett is valamit, a köröm- 
ápolót összetévesztette a tyúkszemvágóval. De Birkás Anti, aki- 
nek a nővére szépítőszergyárban dolgozott, megtudta, mit fed a 
titkos szó, s másnap, mihelyt László belépett az osztályba, kétszer 
is körbekerülte őt a padok előtt, majd vigyorogva nézett föl rá: 
„Zsiráf, én inkább kiszaladnék a világból, semhogy egy fehér kö- 
penyes szép hölgy a térde közé fogva nyesni kezdje a patáimat!” 

A többiek hangosan röhögtek, de közben meg is könnyebbül- 
tek egy kissé, mert már azt gyanították, valami ferde hajlam csírá- 
zott ki Laciban, a pedikűrös látogatását már nem tartották meg- 
vetendőnek, inkább mulattak rajta. László nem törődött az ugra- 
tással, elfoglalta helyét a padban, belelapozott egy verseskötetbe, 
s csak azután szólalt meg, de a hangján nem érződött sértődött- 
ség: „Vannak dolgok, amelyekhez idejében hozzá kell szokni, 
Anti, és lásd, Salamon téged oktat Példabeszédeiben, amikor így 
szól: »A bölcs fiú örvendezteti az ő atyját, a bolond fiú azonban szomo- 
rúsága az ő atyjának.«” 

Húsvéti teológiára készült, az utolsó évben mindig nála volt a 
Biblia s egy-két vallástörténeti, valláserkölcsi könyvecske: a szü- 
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netekben, míg a többiek odalent rohangásztak, bakot ugrottak 
vagy fociztak, ő a helyén maradva jegyzetelgetett, vagy verset ol- 
vasott. Már kisérettségi után sokszor sarokba szorította az önkép- 
zőköri véndiákokat váratlanul gyors, okos s világos érveivel, s 
miután az Ellenzékben megjelent egy verse, sóvár tisztelettel pil- 
lantottak föl rá; de őt ez sem tette önhitté. Ha valamelyik tanuló- 
társa hebegve, kisápadtan felelt vagy bezúgott, átszenvedte an- 
nak kínlódását, mintha ő maga nyekegne és sülne fel, lehunyt 
szemmel a padra hajolt, és amikor kiegyenesedett, akkor se volt 
olyan a tekintete, mint sok buzgó jelesé, aki igyekszik bizalmas- 
kodón összenézni a tanárral, hanem inkább elnézést kunyeráló. 

Érettségi után teológiával, nyelvészettel, irodalommal, művé- 
szettörténettel foglalkozott, de amilyen nyugodt volt diákként, 
oly zaklatott, céljavesztett lett most. Cselekedni akart, és nem 
tudta, mit cselekedjen, szólni akart, és gyakran elfelejtette, mit 
óhajtott mondani. Katedra helyett eleinte hivatalt vállalt, és két- 
ségbeesett, öngyötrő verseket írt, amelyeket a gondok mélyén ül- 
ve lassan munkált ki, szinte verlaine-i konok türelemmel, de min- 
dig csak addig csiszolta őket, hogy ne érződjék rajtuk a csalóka 
tökéletesség vagy a lankadtság. Intellektuális elemző hajlam jelle- 
mezte már első kötetét, amely harminckét esztendős korában je- 
lent meg. Verseiben az élő tárgyakat igéző képek vetítették az ol- 
vasó elé, de csak azért, hogy annál élesebben látszódjék a gondo- 
lat, amely foglalkoztatja, gyötri. 

Noha a Virrasztó szegénységnek nagy sikere volt, mégsem 
örült neki, egyedül az olyan cselekvés elégítette volna ki, amely- 
nek láthatja beérett gyümölcseit. Hova lett az ifjú Húsvéti László, 
aki osztálytársait védte, gyámolította, aki mosolyogva nézte a ka- 
vargó életet, mert hitte, hogy nemsokára rendet és értelmet visz 
belé? De íme, épp a csüggedés meg a tanácstalanság napjaiban ér- 
te az a szerencse, hogy az egyház egy kétévi ösztöndíjjal Stras- 
bourgba küldte továbbtanulni, ő azonban nem a teológiára fi- 
gyelt, hanem a francia szabadkőművesekre, s annál inkább, mert 
közöttük ott látta Éluard-t és Aragont, aki így szónokolt: 
„Nem lázonganunk kell a világ ellen, hanem a felforgatására kell töre- 
kednünk, és ez nem pusztán lelkesedés kérdése, hanem írói feladat is; 
Napóleon visszatért, de olyan lesz, amilyenné a nép teszi; a nép pedig 
nem verekedni akar, a nép enni akar!” 

Nem is volt türelme két esztendeig hallgatni az előadásokat, 
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sokkal hamarabb visszatért, de idehaza ismét nem lelte a helyét, 
kereste és nem találta önmagát. Körbejárta a nyelv, irodalom, böl- 
cselet fogalmát, körültapogatta lehetőségeit, mohón s mélyen a 
szemükbe meredt, mint Keresztelő Szent János a folyóhoz odaza- 
rándokoló férfiaknak, akik között a Megváltót kereste, de egyelő- 
re ő sem találta az IGAZIT, hogy leboruljon előtte, és ő maga ke- 
resztelkedjék meg általa. S ahogy telt az idő, maró irigységgel 
kezdte irigyelni azokat, akik ott tőle távol tudják, mit kell tenniük, 
sőt Aragon meg is írja az örökös cselekvő mozgás szükségessé- 
gét, és az idő intésére rögtön fölserkennek a többiek is, André 
Breton, Tristan Tzara meg Soupault s főként Éluard, aki első ver- 
seskötetének már a címében is a kötelességből fakadó nyugtalan- 
ságot kiáltja szét. 

Akkoriban megint zaklatott volt Európa, s a kiutat kereső vajú- 
dásban feltűnést keltett az is, hogy a berlini MALIK kiadó a maga 
módján Lenin válogatott műveinek megjelentetésével igyekszik 
válaszolni a faggatózó időnek. Mihelyt Húsvéti hírül vette ezt, 
olyan izgatott lett, hogy összekuporgatott pénzén megrendelte a 
sorozatot, jegyzetelve olvasta a köteteket, s közben egyre inkább 
úgy érezte, emberi formát kezd ölteni előtte egy eszme, amelyért 
érdemes élni, küzdeni. 

„Tudod-e, mi a szocializmus? – kérdezte tőle azokban a na- 
pokban, s miközben a vállát átölelte, a szeme sarkában könny 
csillant. – A világ lelkiismerete! Új idők szele fúj, és a kultúra 
többé nem ünneplőruha, amelyet viselnünk kell, hanem kötelező 
politikai magatartás, és ezt mindenkinek meg kell értenie, még 
neked is!” 

Rózsa azonban csak mosolygott ezen a lelkesültségen, sőt egy 
parányi sajnálatot is érzett László iránt, mintha megsejtette volna 
későbbi csalódásait. De nem egyedül ő volt bizalmatlan a világ- 
megváltó eszme iránt, és Húsvéti hiába kopogtatta barátai, ismerő- 
sei homlokát igaznak látszó érveivel, hiába szónokolta, hogy a 
franciák a polgári forradalmat tanították nekünk 1789-ben, és 
íme, ebben a században az oroszok adtak leckét Európának pro- 
letárforradalomból, mert akiket meg akart győzni, azok éppoly 
kevéssé hittek a kommunizmusban, mint Németország győzel- 
mében. A szemébe néztek a leninizmus propagálójának, s közben 
a saját gondjaikra figyeltek, általános mozgósítástól, éhségtől, ha- 
láltól féltek, s minden egyéb rettegtette őket, amiről csak hallot- 
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tak: a bolsevizmus rémségei, az önkény, a család s az egyéniség 
megszűnése, a vallásüldözés, a kondérból mért hitvány étel... 

Csupán a kommunista vezérek lesték a keleti eget gyulladásos 
szemükkel, s osztogatták jó előre a magas tisztségeket egymás 
kőzött, kockát vetve, hogy melyik elvtársukat kell végképp félre- 
állítaniuk az útjukból, ha majd előjönnek a föld alól a szovjet tan- 
kok dübörgésére. Csupán az élet alján fetrengők örültek volna a 
készruhának, a csajka meleg ételnek, a rubelben kézhez kapott 
családi pótléknak, s nem bánták volna, bármily vörösen izzó is az 
ördög, ha ők melegedhetnek a közelében a fagyos napokon, hi- 
szen még közeliek voltak az ínséges idők, amikor a gyárakból el- 
bocsátott munkások foltozott fenekű nadrágban ődöngtek az ut- 
cákon, vagy a cigányokkal versengve guberáltak a szemétben, 
amelynek bűze vastagon lebegett a táj felett, és Húsvétinak néha 
úgy tűnt, hogy ezt a mindenféle erjedt és förtelmes levekben pá- 
colt takarót éhes csókák tízezrei lebegtetik és cibálják ide-oda dü- 
hös csalódással. De az emberek még el sem telhettek néhány jobb 
falattal, s már megkezdődtek a próbaszirénázások, és a belvárosi 
óvóhelyek közelében eligazító táblák jelezték, hogy légiveszély 
esetén hova húzódhatnak be a gyalogjárók: 

ADĂPOST! 

Virrasztó gondjai között hogyan is igazodhatott volna el Hús- 
véti László a maga érzékenyen lebegő idegeivel, baljós előérzeté- 
vel, amikor költőként már azelőtt sem lelte a helyét? Csupán azt 
sejtette, ha most jelt adna az elvtársaknak útkereső tépelődéseiről, 
azonnal hívnák és magukhoz ölelnék titkos rejtekhelyükön. Ettől 
azonban vonakodott, s ő maga sem tudta, miért: a döntések órái- 
ban mindig kétely s valami tartózkodó szemérmesség görcsölte el 
a lelkét egy arc nélküli erkölcs előtt, amelynek nem voltak sem 
emberi, sem isteni vonásai, és emiatt a cselekvő vágyakozást néha 
gyors lehiggadás, az önkívületbe hajló lelkesedést hónapokig, 
évekig tartó mélázó tehetetlenség követte a versírásban, s ez volt 
számára a legkínosabb. 

Merre irányuljon hát az élete, ha sehova sem tartozik, ha a kü- 
lön kerék sorsa jutott neki; vagy talán az ötödik keréké? – kér- 
dezte naponta önmagával viaskodva, s amikor látomásaiban föl- 
lobogtak a háború tüzei, oly fölöslegesnek érezte az életét s mind- 
azt, amit addig írt, hogy költeményeiben itt-ott már megcsillan- 
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tak a sínek is, amelyek talán a végtelenbe, talán a halálba vezet- 
nek... 

Rózsa Kázmér a temetés után maga elé idézte barátja akkori 
űzöttségét, visszaemlékezett költői vajúdásának hosszú idejére, 
de a verssorok között alattomosan húzódó vágányokat, a fűben 
meglapuló kígyókat csak később vette észre. 

Most az a régi délután is eszébe jutott, amikor együtt sétáltak a 
temető ösvényein. Laci akkor is gondterhelten és szótlanul balla- 
gott, de egyszer csak hirtelen megtorpant, és mintha megérezte 
volna, hogy ő mire gondolhat, bepillantott a sírkövek erdejébe, és 
kék ajkú mosollyal szólalt meg: 

– Mindaddig, amíg élünk, a halál nincs jelen, amikor pedig a 
halál megérkezik, mi nem vagyunk többé; a halál tehát nem érinti 
sem az élőket, sem a holtakat... 

A bécsi döntés után Húsvéti László még inkább ellenzékiségbe 
vonult, és verseiben, vitacikkeiben a humanista polgár szellemi 
ellenállását képviselte. Hadapród őrmesteri kiképzésre hívták be, 
de rossz katona volt, minden porcikája lázadozott a kaszárnyás 
fegyelem ellen, az emberölésnek még a gondolatától is iszonyo- 
dott, s fegyverforgató mozdulatain messziről látni lehetett, hogy 
bizony amolyan Bíró Jóska ő. Csoda-e, ha csupán a tizedesi ran- 
gig vitte fel? Néhány hadgyakorlat után, amikor a kollégákat a 
frontra irányították, ahonnan később csak néhányan tértek vissza 
közülük, őt, a megbízhatatlant itthon hagyták. Ekkor egy önérzetes 
vállrándítással falura ment tanítani, a magányosság csendes órái- 
ban pedig nyelv és írás titkait kutatta ott a hegyek között, s régi 
vágyának engedve a magyar prózaritmusról készült könyvet írni, 
mert meg volt győződve, hogy a próza legtitkosabb és legna- 
gyobb vonzereje a ritmusában van, amelynek törvényei sokkal 
kényesebbek, mint a nyilvánvalóan metrikus szövegé, s minden 
igazi tehetségnél más-más módon nyilatkozik ez meg. Ezen tű- 
nődve, néha sóvárgón mosolygott vissza diákkora egyik legtartó- 
sabb igézetére, amelyet Schillernek köszönhetett, aki megvallotta, 
hogy a művek csillagködszerű állapota zenei állapot, s a gondo- 
latot gyakran valami ritmikus előérzet veti fel a mélyből... 

Tele volt tervekkel, de a költő még a háború után is hallgatott 
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benne pár évig, s amikor ismét megszólalt, már láthatóan egy 
más erő igézetébe került: az meredt a szemébe, az bűvölte, az al- 
tatta el, hogy aztán a szorításából többé ne tudjon épen szabadul- 
ni, sőt vakon és mégis boldog önkívületben, mámorosan engedel- 
meskedjék minden utasításának, minden parancsának. Ez az alvi- 
lági erő, amely mögött egy roppant birodalom állt, nemcsak őt 
varázsolta el, hanem mindazokat, akik oly sok csalódás után hit- 
tek az új égben és az új földben, amely nem Istentől száll alá, 
ahogy János apostol megálmodta a Jelenésekben, hanem Marx és 
Lenin jövendölése szerint, és a királyi székben sem Isten ül majd, 
hanem egy másik mindenható: a Párt, ő törli le a szenvedők 
könnyeit, és nem lesz többé sem gyász, sem kiáltás, és így szól 
hozzájuk: „Imé, mindent újjá teszek. Én vagyok az Alfa és az 
Ómega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének 
forrásából innia ingyen...” 

Rózsa visszaemlékezett arra az estére, amikor László másod- 
szor látogatta meg őt a lakásán. Ünneplőben volt, letette a táská- 
ját a dolgozószobában, de helyet sem foglalt, hanem fel-alá járkál- 
va titkolózón mosolygott, meg-megcsóválta a fejét. Nem lehetett 
tudni, mi történt vele. 

– Semmit sem értek! – szólt végül a házigazda a tálcát tartva 
a kezében, amelyen az imént teát vitt be az édesanyjának. – Úgy 
viselkedsz, mintha kapatos volnál! 

Húsvéti jókedvűen felnevetett: 
– Az is vagyok, ha tudni akarod!... Megmámorosodtam egy 

eszmétől! A kommunizmus eszméjétől!... Csak most döbbentem 
rá, mily igazat mondott Aragon, amikor így szólt: „Emlékezetem 
és szemem a pártom adta vissza!” Nos, ma én is beléptem a párt- 
ba! Vlagyimir Iljics az én szemem is fölnyitotta, barátom! 

Rózsa még mindig értetlenül meredt rá. 
– Miféle Vlagyimir Iljics? Összevissza beszélsz, és magad sem 

tudod, mit akarsz mondani! 
László most megállt, mint aki elfelejtett valamit, táskájából pi- 

ros fedelű könyvet vett elő, szétnyitotta, és úgy pillantott bele, 
mintha egy verset készülne felolvasni az Áhítatok könyvéből, de 
nem Rilkét idézte, hanem Lenint: 

„Nem egyes jóindulatú emberek próbálkozásai, hanem a szervezett 
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proletariátus osztályharca fogja az emberiséget megszabadítani a ráne- 
hezedő bajoktól!. A szocializmus nem rajongók kitalálása, és kellemesebb 
és hasznosabb a forradalom tapasztalatait végigcsinálni, mint írni róla.” 

Elnézett a könyv fölött Rózsára, aki most a bőrdíványon ülve 
egy ideig fáradt szótlansággal figyelte az ő lángolását. 

– Te magad hogyan vélekedsz erről? – kérdezte kíváncsian, s 
mindjárt utána körülpillantott. – Biz' isten kedvem volna végre 
tárni az ablakokat, annyira nyomaszt ez az oblomovi levegő! 

Rózsa a türelme mélyéről mosolygott fel rá. 
– Kedvelem azt az erkölcsöt, amely arra ösztönöz, hogy te- 

gyek és újra tegyek valamit! – szónokolt tovább Húsvéti. – Ha 
nem áradhat ki a lélek, magába sűrűsödik!... Neked mi a célod: 
talán amolyan szobatudós akarsz maradni? 

Rózsa most kissé szomorú tűnődéssel meredt a szemébe. 
– Ne felejtsd el – szólt azután –, hogy némelyek a nyuga- 

lomban lelnek tevékenységet, mások pedig csak a tevékenység- 
ben lelnek nyugalmat, és az idő, amelyet Isten mindenikünk szá- 
mára kiszab, olyan, mint egy értékes szőttesdarab, amelyet min- 
denki úgy hímez ki, ahogyan csak telik tőle. Erre sosem gondol- 
tál? 

László azonban türelmetlenül legyintett: 
– Minden a szocializmus felé hajt bennünket, és a hullám 

egyenlő ütemben sodorja azokat is, akik rábízzák magukat, és 
azokat is, akik segítenek neki... Ami pedig Istent illeti, én a vallást 
gyermekek játékának tartom, és állítom, hogy nincs bűn, csak tu- 
datlanság! 

Rózsa a váratlan kijelentésre fölnevetett. 
– Amit mondtál, annál inkább meglepett, mert egy teológus 

szájából hangzott el! 
Húsvéti értetlenül széttárta a karját. 
– Sosem titkoltam a kételyeimet, sőt a püspök úrnak is meg- 

vallottam, amikor Párizsba küldtek, és most előtted is kijelentem: 
ateista vagyok, és ezt jól meggondoltam! Miért hinnék a termé- 
szet kettősségében, hisz ugyanaz a törvény kormányoz minden 
lényt, és az emberből semmi több nem marad meg a halál után, 
mint más teremtményekből. Gondolkodhatik-e másként ma egy 
értelmes ember? 

Rózsa egymásba kulcsolta a kezeit; arca szürke volt, édesanyja 
rigolyái kimerítették aznap. 
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– Én bizonyára nem vagyok értelmes ember – szólt csende- 
sen –, így hát csak azt ismétlem, amit Voltaire mondott: „Miként 
az óra feltételezi az órás létezését, ugyanúgy a világmindenség 
feltételezi Isten létét...” 

De László makacs volt: nem lehetett bírni vele. 
– Én meg azt ismétlem, amit Lenin mondott! – kiáltott fel. – 

A vallás annak az embernek az öntudata és önérzete, aki még 
nem találta meg vagy már elvesztette önmagát: egy illuzórikus 
nap, amely a fejünk fölött kering, amíg nem mi keringünk önma- 
gunk körül... Te pedig úgy beszélsz Istenről, mint egy szektás hí- 
vő! 

Érezte, hogy elvetette a sulykot, de Rózsa nem háborodott fel, 
csak gúnyosan mosolygott. 

– Megint szamárságokat beszélsz, hiszen, ha úgy vesszük, 
mindenütt a kommunista párt a legfélelmetesebb és leggyűlöl- 
tebb szekta, mert egyedül azt az utat találja üdvözítőnek, ame- 
lyen ő halad! 

Húsvéti lehunyta a szemét, és megrázkódott, mint akit pofon 
csaptak: váratlanul érték e szavak. 

– Megtiltom, hogy a jelenlétemben így beszélj a Román Kom- 
munista Pártról! – mondta önérzetesen. – Nekem ez a fogalom 
mától szent, és nem hagyom bemocskolni! 

Odaát a nappali szobában most köhögni kezdett Mami; hallat- 
szott, ahogy vonagló teste alatt nyikorognak a tolókocsi rugói. 
Rózsa fölállt, a zaklató hangoktól mindketten ingerült türelmet- 
lenséggel meredtek egymásra; de a házigazda érezte, hogy végül 
is uralkodnia kell önmagán, s ezért, noha elutasítóan legyintett 
Húsvéti elfogult pártoskodására, nyugodtan válaszolt: 

– Lehet, hogy a vallás egy illuzórikus nap, de amikor az isten- 
tagadás hivatalos vallássá válik, gyűlöletesebb minden vallásnál! 
Épp ezért azt tanácsolom, László, ne menj túl közel a tűzhöz, 
mert megégeted magad!... Szerintem egy ilyen tehetséges ember- 
nek, mint te, továbbra is a szellemi élet veszélyeztetett pontjain 
kellene helytállania ahelyett, hogy egy párt igájába hajtaná a fe- 
jét!... Túlságosan is jószándékú vagy, őszinte és hiszékeny, túlsá- 
gosan is betű szerinti követője egy kétes eszmének, és az ilyet 
könnyű csapdába ejteni! 

Húsvéti a sértődöttsége mögül is feszülten figyelt, leste, hova 
óhajt kilyukadni a barátja. 
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– Azt mondod, ne menjek túl közel a tűzhöz? – szólalt meg 
egy idő után halkan, de számonkérőn. – Köszönöm a tanácsot, 
de vedd tudomásul, hogy távol sem akarok maradni tőle: akkor 
inkább égjek el!... 

Sietve visszatette a Lenin-kötetet a táskájába, és köszönés nél- 
kül elsietett. 

Miután magához tért őszinte és ünnepélyes vallomásának első 
csalódásából, Húsvéti igyekezett megedzeni magát a későbbiek- 
re, büntetést vett magára, kárhoztatta egész addigi életét, önsa- 
nyargató verseinek hosszú, könnybe és verítékbe áztatott fonott 
kötelével ostorozta magát, amely nemcsak a tudatába vágott, de a 
szíve tájékára is le-lecsapott, s szenvedése közben főként azon 
búsongott, hogy míg a világ járt, ő külön kerékként épp csak el- 
kerengett, noha beépülhetett volna a kommunisták tudatos jövőt 
munkáló gépezetébe. Ő lett ama szocialista tékozló fiú, aki a vi- 
szontlátás boldog önkívületében a sarujából is kibukva a szent 
székház küszöbén, odazuhant eszmei atyja, a párt lába elé... 

Hitt őszintén és mélyen az elvben, mint az első keresztények 
Krisztusban, hitt indulatos elszántsággal, akár egy jezsuita gene- 
rálissá átlényegült protestáns pap; addigi munkásságát a szeny- 
nyezett múlttal azonosította, kiállt a Rosenberg házaspár mellett, 
védte Dien Rajmondát, segítséget kért Koreának, búsongott Ni- 
kosz Belojannisz halálán, és köszöntötte Sztálin elvtársat szüle- 
tésnapján. De amit gondolt, mintha már nem ő gondolta volna, 
amit mondott, mintha nem ő mondta volna, és a tegnapi tudós 
költő versei és cikkei néha a vidéki újságírás gyér szókészletének 
kisült mezein tengődtek, ahol egyetlen szép jelző, hasonlat, meta- 
fora sem üdítette a tekintetet. S miután utolszor még megkorbá- 
csolta magát múltbeli tévelygéséért az önmarcangolók édesen fá- 
jó buzgalmával, egy napon olyan költői vallomást tett, amelyet 
sem Rózsa, sem a diákok nem tudtak szégyen és zavar nélkül el- 
olvasni. 

A vers címe: Te fogjad kezem, megtévesztő volt, nem lehetett 
tudni, miféle szándék integet belőle, talán biztatás a hűséges hit- 
vesnek, de Rózsa, amikor fölfedezte mögötte a valódi tartalmat, 
elsápadt, az irodalmi lap remegni kezdett a kezében, sőt úgy tűnt 
neki, hogy a füle is csengeni kezd, s mihelyt találkoztak, ijedten 
és idegenül meredt Lászlóra, mintha egy másik ember közeledne 
 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

	   89 

felé, aki ízlését és értelmét lebecsülve megbántotta őt. De bár- 
mennyire igyekezett, ezúttal sem tudta megkeményíteni a szívét 
iránta, hiszen tudta, hogy egyetlen sort sem írt le számításból, ha- 
nem kifordult énje szerint cselekedett, ami még sajnálatosabb, 
mert akkor hívták volt meg az egyetem nyelv- és irodalom tan- 
székére előadótanárnak. Mikor Húsvéti már ott állt előtte, kínjá- 
ban halkan fölnyerítve a szemébe mosolygott: „Amint megpillan- 
tottam ezt az utolsó episztoládat, azt hittem, a 267. számú bűnbá- 
nati énekre utalsz a címével, és a gyöngeséged fölött fogsz sirán- 
kozni, amin nem is csodálkoztam volna. Aztán szégyenkezve 
döbbentem rá, hogy akinek a keze felé ágaskodol, akire testedet, 
lelkedet rábízod, mint egy fausti szerződésben, az nem más, mint 
maga a mindenható és mindenütt jelenlevő párt!...” 

De akkor még Rózsa sem gondolta, hogy a megbotránkoztató 
vers után s e szemrehányó szavak után pár hónappal Középkelet- 
Európának ezeken a tájain egy mondat hangzik el majd a zsar- 
nokságról, és száll a sokszorosított üzenet titkos utakon vala- 
mennyi irányba, ahol csak magyarok élnek, s a diákok hevülve, 
halkan suttogják és megtanulják és továbbadják a kézírással vagy 
géppel sokszorosított sorokat. Húsvéti, bár tudott a versről, nem 
olvasta és nem is akart tudni róla, nehogy a legcsekélyebb kételyt 
is ébressze benne az ÜGY iránt; olykor hallani vélte az ívlapok zi- 
zegését a padok alatt, amint a hallgatók kézről kézre adják a köl- 
teményt, látta ezt a tekintetek árulkodó megrebbenéséből, de nem 
akarta látni, mert félt, hogy cinkossá válik, vagy ki kell szolgáltat- 
nia a gyerekeket a szekuritáténak, aminek még a gondolatától is 
iszonyodott. Közben azonban továbbra is megingás nélkül haladt 
a saját útján, ha már elkötelezte magát a szolgálatra, erélyesen el- 
űzött mindenféle kísértést, mételyező gondolatot. 

Mert miféle silány alapra épül az a hit, amelynek tégláit a leg- 
csekélyebb talajmozgás is kilazíthatja? Igazán csak úgy lehet szol- 
gálni a CÉLT, ha teljes szívünkből és teljes elménkből hiszünk 
benne, a cselekvési vágyat akár csak egy pillanatig is ellankasztó 
kétkedés nélkül a felső vezetésre bízzuk magunkat a párt hadse- 
regében, a sorkatona szerepét vállaljuk, és menetelés közben nem 
pillantgatunk ide-oda mérlegelő óvatossággal. 

Hogyan is hallotta volna hát meg a Duna-Fekete-tengeri csa- 
torna rabszolgakórusának énekét, az éjszakánként titkon suhanó 
fekete kocsik motorzúgását, hogyan sejthette volna, mi történik a 
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zsilavai, a máramarosszigeti, szamosújvári vagy az enyedi bör- 
tönben a politikai foglyokkal?... 

Sorkatonának tartotta magát, mégis felkapták egy mondatát: 
„A tanár az értelmiségi tisztje”, meglebegtették magasan, ahogy a 
vászonra írt reklámszöveg úszik a repülőgép mögött, végül az 
egyetemi könyvtár falára került Gorgo D. Gorgo pártfőtitkár, Le- 
nin és Makarenko egy-egy aranymondása mellé. Húsvéti Lászlót 
azonban ez sem tette önhitté. Úgy agitált versben és szóban, 
ahogy az evangélisták evangelizáltak, nem várva semmi elisme- 
rést, noha a görög evangélion a jó hírért járó jutalmat jelenti. Hiva- 
talos útjait is küldetésnek tekintette, s lehetett-e hivalkodó egy 
misszionárius, aki tudta, hogy a szovjet, a kínai, az észak-koreai 
vagy a kubai elvtársakkal találkozni annyi, mint tapasztalatokat 
szerezni a marxizmus-leninizmus kincsesházának szorgos gyara- 
pítóitól? De íme, jött egy nap, amikor Rózsa szerint az ördög elér- 
kezettnek látta benyújtani neki a számlát buzgalmáért, őszinte 
hevüléséért, s megtorolni rajta azt a keveset is, amelyet kegyként 
kapott a párttól hűségéért az évek során. 

ELSŐ SZÁMLA 
Azon a napon, amikor a megalázó, botrányos eset történt vele 

Leningrádban, a Néva Szálló felé igyekezett, hogy hazautazás 
előtt összecsomagoljon. Egy idő után zömök, pufajkás, vodkasza- 
got lehelő alak sodródott mellé a metrón, kissé megilletődve néz- 
te magasba nyúló karján az aranyozott Doxa órát, aztán megkér- 
dezte tőle, hogy milyen nemzetiségű, s mikor Húsvéti mosolyog- 
va azt felelte: vengerszki, a férfi arcán a csodálkozást egyszerre un- 
dor és megvetés váltotta fel: egészen közel húzódott hozzá, ká- 
romkodva banditának, ellenforradalmárnak nevezte, s szembe- 
köpte. László döbbenten kapkodott a zsebkendője után, közben 
látta, hogy néhány utas mormogva félrehúzódik a közeléből, s a 
szavaikat is megértette már a harmadik szovjetunióbeli útján: a 
magyarok egytől egyig gyilkosok, orvul megtámadják és a Duná- 
ba szórják a fiaikat, akik az imperialisták ellen védik őket! – 
mondták, és egy idősebb asszony még fel is sírt és átkot szórt rá- 
juk. 

Tántorogva jött elő a föld alól, egy rikkancstól megvette a Prav- 
da különkiadását, s imbolyogva olvasni kezdte a nagybetűs címe- 
ket: 
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ELLENFORRADALOM MAGYARORSZÁGON! ESZEVESZETT HU- 
LIGÁNOK LENIN KÉPÉT TAPOSSÁK! VESZÉLYBEN A SZOCIALIZ- 
MUS VÍVMÁNYAI A TESTVÉRI ORSZÁGBAN! 

A repülőgépen már gondolkodni sem tudott a rosszulléttől, 
szédült és hányinger gyötörte, homlokát nekitámasztotta a szem- 
közti ülés támlájának, és úgy ült sokáig lehunyt szemmel, moz- 
dulatlanul. A küldöttség három román tagja hol egy kis részvét- 
tel, hol kétkedőn figyelte őt, mert nem tudták, mire gondolhat e 
percekben; aztán többé egyikük sem törődött vele. Inkább azt 
fontolgatták komor tűnődés közben, mi lesz, ha a tűz hozzájuk is 
átterjed, ha Romániában is fölborul a rend, hol lelnek menedéket 
s miből élnek meg eddigi kiváltságaik elvesztése után. Szorongá- 
sukban később az is felrémlett bennük, hogy ha a gép visszatér, 
száműzetés vár rájuk, s a félelem annyira begörcsölte az agyukat, 
hogy már a hazára s a pártra sem tudtak gondolni, csupán önma- 
gukra és a családjukra... 

Mikor a repülőgép leszállt Bukarestben és Húsvéti alábukdá- 
csolt bőröndjével a lépcsőn, titkosrendőrök gyűrűje vette körül, 
nehogy bárkivel is szót válthasson a magyarországi események- 
ről, de már ott volt a propagandaosztály főnöke, a pártsajtó és a 
rádió riportere is, hogy a neves költő, tanár és politikus nyilat- 
kozzék nekik, és a rövid politikai tájékoztató után határozottan 
ítélje el az ellenforradalmat. A három küldöttségi tag már besüp- 
pedt a szolgálati kocsik puha üléseibe, amikor ő még ott topogott 
a hideg betonon, és elszürkült arccal kereste a megfelelő szava- 
kat. De vajon hozzátehetett vagy elvehetett egy jottányit abból, 
amit vártak tőle, hiszen bármennyire is szerette volna a saját gon- 
dolatait megfogalmazni, oly készen adódott a válasz, hogy csu- 
pán ki kellett töltenie az üres kockákat?! Hogy átvergődjék e 
kényszerűségen, egy pillanatra lehunyta a szemét, ismét eléje 
tűntek a Pravda kiáltozó címei és a lélekdermesztő felvételek a 
csőcselék fegyveres garázdálkodásáról, s hogy elcsitítsa magában a 
kétely legfélénkebb, leghalkabb hangjait is, önáltatva azt kérdez- 
te: hazudhat-e a szovjet kommunisták lapja, megtéveszthetik-e az 
elvtársak, akik itt a röptéren vártak rá, hogy az erdélyi magyar- 
ság nevében ítélje el az ellenforradalmat? Kinek higgyen, talán 
azoknak, akik most bizonyára ünnepet ülnek és dáridózva teme- 
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tik a szocializmust? De korai az örömük, mert lehetetlen, hogy 
semmivé foszoljék mindaz, amiért ő is küzdött, megigézve mind- 
járt kezdetben a szabadkőművesektől, Éluard-tól és Aragontól, 
amíg a párt őneki is vissza nem adta az emlékezetét és a látását. 
Ha nincs megálmodott jövő, mire való volt a lélekizzasztó és ab- 
lakizzasztó várakozás, a sok vita, veszekedés, a rettegés s a buj- 
dosás, a földalatti munkálkodás, a sok véres áldozat: akkor kinek 
jajgatott a sziréna Grivicán? 

Mindez egy pillanat alatt villant át benne, hogy utána hatalma- 
san fölindulva és önmagából kifordulva mondja el azt a szab- 
ványszöveget, amelyet sokan mások a külső kényszernek enged- 
ve hideg arccal s szinte tüntető gépiességgel hadartak el, miután 
reggelenként zsibbadtan, a valóság tágabb ismeretében álltak fel 
a rádiókészülék mellől... 

MÁSODIK SZÁMLA 
Húsvétiné Szabó Irén is napokon át a nagy Orion mellett éjsza- 

kázott. Könnyezett, sóhajtozott, és néha a körmét rágta a távoli 
fegyverropogást és a felhívásokat hallgatva, de később, egy reg- 
gel, amikor átkapcsolt Bukarestre, és felismerte a röptéren nyilat- 
kozó László hangját, úgy érezte, még a lábujjaiból is elillant az 
érő, s többé nem tud fölállni. Aztán a vacogó hideglelést erős he- 
vülés követte, téglaszínűvé vált melle gőzölgött a pongyola kivá- 
gásában, mert gyanította, hogy a férjét csapdába ejtették, hiszen 
ha őszintén tájékoztatták volna, nem mondta volna, amit mon- 
dott. Később, a váratlan rosszullétből fölocsúdva, e felismeréstől 
oly kétségbeesetté vált, annyira restellte magát, hogy többé nem 
mert kilépni az ajtón a lépcsőházba, nehogy a lakók kitámadják 
vagy szembeköpjék Laci nyilatkozata miatt, akit már addig is 
nagy kommunistának tartottak. Tehetetlen, gyötrődő topogása 
közben olykor meg-megrebbenő tekintettel az órára pillantott, 
vagy az előszobába ment, és a lépcsőház felé fülelt. Aztán már ott 
álltak szemtől szemben, tekintetük ijedt idegenkedéssel tapogatta 
egymást; de csak villanásnyi megtorpanás volt ez, mert Irke, 
amint látta a férfi kócosságát, gyűröttségét, ónos tekintetét, az 
okos, tapasztalt, hűséges asszonyok módján cselekedett, mielőtt 
bármit is kérdezett volna. Félt, hogy ismét fellép az idegláz, emi- 
att levetkőztette és ágyba bújtatta a beteget, teát főzött, nyugtatót 
adott be neki, aztán odahúzódott mellé, és sokáig cirógatta az ar- 
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cát könnyed ujjaival, amelyeknek gyöngéd játékát, hársfaméz il- 
latát rég ismerte László. Irke kegyeletes csalással már azelőtt el- 
rejtette a rádiókészüléket, mintha javításba adta volna, senkit sem 
akart fogadni, és szerette volna, ha a beteg három-négy napig 
odahaza marad és nem megy föl az egyetemre, mely most amúgy 
is veszélyes tűzfészek a számára. De hiába igyekezett eltitkolni a 
hazaérkezését, mert a férfi ragaszkodott hozzá, hogy két barátját, 
Rózsát és Csetverkit, a történelemtanárt felhívja, mert bennük 
megbízik, amit ők mondanak az eseményekről, azt elhiszi. 

Mikor másnap a két vendég bement Lászlóhoz és leült az ágya 
közelében, Irke egy ideig nem tudta, hogy tartós szótlanságuk ag- 
godalmat fejez-e ki a betegen hazatért barát iránt, vagy a komor 
levertség jele, de Húsvéti hamar megérezte viselkedésükből a 
szemrehányó tartózkodást, s hogy kissé sajnáltassa magát, pana- 
szosan felsíró hangon fordult feléjük: 

– Mi történt Magyarországon, az Istenért?! Beszéljetek, mert 
megőrülök! 

Előbb Rózsa szólalt még: 
– Ha nyilatkoztál róla, neked legalább úgy tudnod kell, mint 

nekünk, sőt jobban! 
Csetverki sietve hozzátette: 
– Hiszen még el is ítélted a fegyveres felkelést, és ellenforrada- 

lomról beszéltél, mint a párt! 
László ingerült türelmetlenséggel rázta a fejét; hamar átlátott 

támadó szándékukon. 
– Én csak annyit tudok, amennyit az elvtársak közöltek velem 

a röptéren! 
– Ők pedig, akiknek a kezébe verseidben oly sóvárgón ka- 

paszkodtál, félrevezettek! – bólogatott Rózsa sajnálkozón. 
Csetverki elvörösödött, ide-oda kapkodta a tekintetét, majd föl- 

ugrott. 
– Olyan fegyveres felkelésről van szó, értsd meg, amelyhez 

legföljebb a francia forradalom ha mérhető! Egy bátor nép új 
irányt adott a történelem menetének!... 

Aztán visszaereszkedett a székre, s miután kissé megnyugo- 
dott, elmondott mindent. 

Húsvéti tágra nyitott szemmel meredt a mennyezetre, és csak 
később szólalt meg: 

– Ha ez így igaz, többé nem akarok fölkelni ebből az ágyból! 
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– lehelte szét a szavakat, s miután a barátai elmentek, követelni 
kezdte Irkétől, hogy hozza elő a rádiókészüléket, mert beleőrül a 
tájékozatlanságba! 

HARMADIK SZÁMLA 
Hallotta Nagy Imre százszor is megismételt rádiószózatát, a 

munkás-paraszt párt felhívását, a nép segélykiáltásait hangsza- 
lagról, de azután sem a maga akaratát cselekedte; a bénító igézet 
még nem szűnt meg, és alig lábalt ki a náthából, máris derékháti 
idegzsábája kezdte kínozni, és mozdulni sem tudott, mintha el- 
vágták volna a gerincét. Az ördög pedig odajött hozzá, meglo- 
bogtatta előtte a harmadik számlát is. Irke hallani sem akart róla, 
hogy egyelőre kimozduljon a lakásból, ő azonban épp ellenkező- 
leg, a véletlen gonosz játékát látta régi betegsége kiújulásában 
épp most, amikor az elvtársak joggal érezhetik színlelésnek távol- 
maradását az egyetemről. Ez a sejtés nyűgössé, türelmetlenné tet- 
te, sem enni, sem aludni nem tudott a kötelességmulasztás szo- 
rongató tudatától, szinte percenként szólította Irkét, és minden 
este szigorúan meghagyta, hogy az asszony mindenképpen ké- 
szítse elő a sötét öltönyét és a tiszta fehérneműt, mert jól érzi ma- 
gát, és szeretné mielőbb a katedráról széttekintve megítélni a va- 
lóságos helyzetet. Hiszen az emberek oly sok mindent monda- 
nak, és lehet, hogy sem Csetverki, sem Rózsa nem látja az alatto- 
mos erőket, amelyek a zűrzavarban leverték a zárat a pokol ka- 
pujáról, s a magyar népre zúdították az alvilágot... 

Bágyadt szendergéséből Irke rezzentette fel, halk ingerültség- 
gel közölve, hogy Hideg András van itt a városi pártbizottságtól, 
és a vendég egy perc múlva már ott ült az ágya közelében. 

Miután végigsimogatta a térdére fektetett sapkát, kissé félszeg 
megilletődöttséggel pillantott fel, és az elvtársak üdvözletét tol- 
mácsolta, akik remélik, hogy hamarosan fölgyógyul és újra elfog- 
lalja őrállását azon a helyen, ahol oly nagy szükség van az értel- 
miségiek tisztjeire e válságos napokban... s miután ezeket el- 
mondta, inggallérja még hegyesebben meredt előre a nyakkendő 
gömbje mellől, mint eldőlt papírhajó, amelyet derékba talált egy 
sárga golyóbis, s az üvegpöttybe merevített Lenin-fej vörösen 
megcsillant a zakója hajtókáján. Egy ideje politikai vonalon ő felelt 
az egyetemért, de nem volt sem komisz, sem bosszúálló ember, 
sőt tapasztalata akár megértővé is tehette volna sokféle bántás, 
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gazság iránt, de szüntelenül aggódott, hogy egy napon az elvtár- 
sak nem találják majd kielégítőnek az entellektüelek között végzett 
munkáját, s visszahullajtják az edénygyári csiszológép mellé, 
ahonnan kiemelték; emiatt a tudást buzgalommal igyekezett pó- 
tolni. A diákok mulattak azon, hogy a kihágást összetéveszti a 
meghágással, s röhögve mesélték azt a történetet, amikor fölment 
az irodalmi kiadóhoz, s megbírálta az igazgatót, aki csupa nehéz 
könyvet küld az üzletekbe. A sápadtra ijedt szerkesztők hiába 
halmozták fel előtte Jókai, Móricz Zsigmond, Krúdy Gyula, Ko- 
vács György, Nagy István, sőt Alexandru Tar, Eusebiu Camilar és 
Gorkij regényeit, hiába remélték, hogy e piramissal elfödik az 
Ulyssest, a Doktor Faustust meg a többi „zagyva” művet, hiába 
bizonykodtak, hogy nem járnak Az eltűnt idő nyomában, mert ő 
úgy mosolygott s rázta a fejét, mint aki átlát a szitán: hiszen ezek 
is épp eléggé nehezek, mert gondolják csak meg: az idős édesanyja 
hetek óta fekszik az ágyban törött karral, és zsibbadt ujjai közül 
még egy vékonyabb kötetecske is kihullik... 

Amikor a tanítványai fölpanaszolták Húsvétinak, hogy mily 
ostoba ez az ember, ő a védelmére kelt: Egy forradalmárnak nem 
vethetjük a szemére, ha félrecsúszik a nyakkendője, és egy társa- 
dalmi munkástól sem követelhetjük, hogy oxfordi tanárok mű- 
veltségét sugározza szét maga körül! – emelte fel akkor az ujját 
önérzettel, most azonban valami lappangó ellenszenvet érzett 
iránta, s kissé ingerülten fordította feléje az arcát, hogy az egye- 
tem sorsa felől faggassa. Hideg András a beteg hangjából is a régi 
bizalmasságot érezte ki, izgalmában a térde közé szorította a sap- 
káját, és közelebb hajolva, suttogó hangon számolt be az esemé- 
nyekről: 

– A diákok megvesztek, olyan nehéz lecsillapítani őket, mint 
az erdőtüzet, s mikor azt hinné az ember, hogy már kifújták ma- 
gukat és morogva megnyugszanak, ismét fölcsap közöttük a 
láng. Az első napokban szinte fölgyújtották a Házsongárdi-teme- 
tőt is, ahogy szavalva ott lobogtatták izzó arcukat a fák alatt, a 
nagy reakciósok sírjainál. Aztán tüntetni kezdtek, felelőtlenül 
összevissza pofáztak, és amikor a szovjet tankok megjelentek Bu- 
dapesten, hogy másodszor is fölszabadítsák a várost, gyászszala- 
got tűztek a karjukra a bitang kölykök, és az ellenforradalmat él- 
tették!... Hát azért taníttatta őket a mi államunk, a munkásállam, 
hogy a magyar példán fölbuzdulva a torkunknak essenek?! No 
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de így szokott lenni, ha valakit elragad a ló, azzal többé nem lehet 
szóba állni, hacsak az olyan nagy tekintélyű emberek, mint a ta- 
nár elvtárs, meg nem kísérlik pányvát vetni a zabolátlanok nya- 
kába, amíg a szekuritáté be nem fogja őket, hogy megkóstoltassa 
velük a börtönben sült zabkenyeret. És ha így tesznek velük, azt 
mondom, jól teszik, vesztek volna az anyjukba a büdösök!... 

Kihevült, észre sem vette, hogy a beteg lehunyt szemmel hal- 
kan nyöszörög, s már azt hitte, a rebellisek miatt szenved, amikor 
a tanár halkan, de erélyesen rászólt: 

– Ne beszéljen így a diákokról, kérem! Hiszen maga is volt fia- 
tal és gőzfejű meg én is! És fiatalnak lenni annyi, mint tüzesnek 
lenni! 

– Tessék? – egyenesedett ki a széken Hideg András, s már az 
is meghökkentette, hogy a „kérem” bizonyára az elvtársat óhaj- 
totta helyettesíteni ezúttal. – De hiszen én sosem emeltem kezet 
a nevelőapámra, és sosem szidalmaztam, mint ők, a pártot! – tet- 
te hozzá elsápadva. 

Másnap reggel, noha még szédült a sok fekvéstől és gyengének 
érezte magát, azt mondta Irkének, jobban van, és készülődni kez- 
dett. Föl akart menni az egyetemre mindenáron, mert az üzenet- 
hozó szavai mögött megsejtette az elvtársak türelmetlenségét, s 
már ő maga is viszolyogva, lázadón gondolt az ágyhoz kötöttség- 
re. Évekkel korábban, amikor Lenin műveivel ismerkedett, azt 
mondta Rózsának, kedveli az olyan erkölcsöt, amely arra ösztön- 
zi, hogy tegyen és újra tegyen valamit, mert a lélek, ha nem árad 
ki, önmagába sűrűsödik, így hát mostanában semmi sem volt 
kínzóbb számára, mint heteken át távol maradni az események- 
től, amelyekbe talán beleszólhatott volna. S habár a betegségén 
fölül szorongott attól, ami reá várhat kálváriás útja végén, a Ko- 
ponyák Hegyén, tapasztalatból tudta, hogy amikor bekövetkezik 
az, amitől féltünk, kissé meg is könnyebbülünk. Most tehát man- 
kón is elvergődött volna odáig, hiszen ő is épp a bizonyosságból 
fakadó testi-lelki megkönnyebbülést áhította ezúttal mohón, 
egész szervezetével, bármi legyen is a valóság a tanszék körül és 
Magyarországon. Mindazáltal csupán lábadozó betegként akart 
széttekinteni a filológián, hogy elbeszélgessen a kollégákkal és 
megnyugtassa a diákokat, mert még nem érezte eléggé erősnek 
magát arra, hogy föllépjen a katedrára. Az ördög azonban, amely 
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a harmadik számlát küldte el neki Hideg Andrástól, végül mégis 
arra kényszerítette, hogy pályája legszomorúbb, legcsúfosabb, 
legvégzetesebb előadását tartsa meg ama napon. 

Amióta hazatért, kitartóan figyelték a lakását, s most, amint 
táskáját lóbálva kissé ingatagon elindult, már tudták, hova megy. 
Le is adhatták a telefonjelentést, mert amikor a kaputól a főbejá- 
rathoz közeledett a két fenyőfasor között, már elébe jött a párt, a 
diákszövetség és a KISZ néhány képviselője, hogy kétoldalt sorfa- 
lat állva fogadják a városi aktivistával együtt. Húsvéti egyetlen 
pillantással tudomásul vette, hogy szándéka ellenére hivatalossá 
tették az érkezését, s bosszúságában nem nyújtott kezet egyikük- 
nek sem, csak mogorván biccentett, s föllépdelt a hat lépcsőfokon 
a végre tárt szárnyasajtó felé. 

– Erre tessék, erre! – fordult utána buzgón Hideg András, s 
gyöngédnek szánt és mégis erélyes, terelő mozdulattal érintette 
meg a tanár vállát. De ekkor már ott szuszogtak mögötte a többi- 
ek is, sőt kissé előresietve gátként állták el a katedrához vezető 
folyosót, hogy utána balra irányítva, szinte magukkal sodorják a 
vendéget a nagy előadóterem felé, ahova gyanús sietséggel két- 
száz diákot tereltek be. Maga Hideg András vezette fel a tanárt a 
katedrára, s kiabálva kezdte beszédét, mintha saját kételyét és fé- 
lelmét igyekezne túl üvölteni: 

– Elvtársak! Húsvéti László professzor nemrég tért haza a 
Szovjetunióból, és a magyarországi eseményeket tudományosan, 
kommunista szellemben mérlegelve, most fontos megállapításo- 
kat óhajt közölni! Kérem tehát, hogy fegyelmezetten hallgassák 
meg a kiváló pedagógus és a nagy költő szavait! 

Es Húsvéti László ott állt mellette sápadtan és erőtlenül; az ar- 
cokat egy ideig csak tejszerű ködben látta, amelyen néha egy-egy 
élesebb tekintet villant át, s ő maga sem hitte, hogy ily hamar be- 
következett az, amitől hetek óta iszonyodott. Ijedtében és szoron- 
gásában maga sem tudta, miért, a börtönből szabadult Mind- 
szenty bíboros hangját hallotta: „A történelem orgonáján az Isten 
játszik”, majd a Lenin-képen táncoló huligánok csapata tűnt eléje, 
s még az utolsó pillanatban is szeretett volna megkapaszkodni 
valami bizonyosságban, hogy szenvedéllyel szóljon az ellenforra- 
dalomról, ha már szólni kell, aztán hirtelen elgyámoltalanodva ar- 
ra gondolt, hogy tájékozatlanságára és rosszullétére hivatkozva 
lemond az előadásról, amikor pedig mégis beszélni kezdett, első 
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ízben történt meg vele, hogy hamisnak és idegennek tűnt a saját 
hangja: 

– Arra a kérdésre, elvtársak, hogy mi volt Magyarországon az 
október 23-án kezdődött fegyveres felkelés alapvető jellegzetessé- 
ge, forradalom vagy nemzeti forradalom volt-e, szembenézve a 
tényekkel csak azt válaszolhatjuk: nem volt sem egyik, sem má- 
sik, hanem ellenforradalom volt... 

A diákok mintha sejtették volna, hogy ide fog kilyukadni, fejte- 
getését már az első mondattól kezdve nyöszörgésszerű vékony 
hangok kísérték, de a folyamatos szűkölés nemcsak fájdalmat és 
félelmet fejezett ki, mint a kutyáknál, hanem ellenkezést, tiltako- 
zást is, oly hamis meghunyászkodást, olyan fenyegetést, amely a 
fokozódó gyötrelem mélyén lappang. Aztán a vonítás hörgéssé 
változott, majd a felháborodás morajaként csapott a magasba, el- 
sodorva a tanári értékelés további lehetőségét. 

Hideg András, mint aki hatalmának végnapjait éli, elfehére- 
dett. 

– Elvtársak, elvtársak! – ordította. – Vigyázzanak, hogyan 
viselkednek, mert vannak más eszközeink is a szájhősök megfé- 
kezésére! 

Ekkor azonban már érezte, hogy elkésett, hogy tehetetlenül le- 
beg az indulatok fölött. Egy diák fölugrott, és a magasba lendítet- 
te a karját. 

– Tiszteljük a tanár urat annyira, hogy akár a saját véleménye 
ellen is megvédjük!! – kiáltotta petőfies hevüléssel. – Az igaz- 
ság az, hogy az egész világ csodálattal figyelte a bátor magyar né- 
pet! 

Ezután egymás hangja fölé hágva többen is közbekiáltottak: 
– Tizenkét éves kölykök fogtak fegyvert, és aknákat húztak az 

orosz tankok elé! 
– Féja Géza szerint a forradalom olyan nemzetet teremtett, 

aminőt legmerészebb álmainkban sem képzeltünk el! 
– Ha a tanár úr nem hisz a politikusoknak, higgyen a költők- 

nek és az íróknak: Szabó Lőrinc egyik versében a jövőért imádko- 
zik, hogy miután Magyarországot a fiai, a szenvedése és a kétség- 
beesése szabadították fel, most váltsa meg valami hasonlata a 
mennyei igazságnak a földön! 

– Németh László pedig azt mondta: most nem a nemzetnek 
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kell a Petőfi tűzoszlopaként előtte járó költőt követnie, hanem a 
költőnek a nemzetet. 

Egy alacsony, vékonydongájú fiú, akinek a homlokán úgy raj- 
zolódtak elő a vékony erek, mintha töltőtollal rajzolták volna oda, 
egy lendülettel fölugrott a padra. 

– Most közölték először Illyés Gyula egy mondatát a zsarnok- 
ságról! – szavalta. – A tanár úr bizonyára hallott róla, de nem 
ismeri, mert eretnekség lett volna kézbe vennie a versnek vala- 
mely gépelt példányát, amelyet mi kézről kézre adtunk a padok 
alatt annak idején!... Tessék hát megengedni, hogy idézzem az 
utolsó két kis szakaszt: 

Mert ahol zsarnokság van, 
minden hiába, 
a dal is, az ilyen hű, 
akármilyen mű, 

mert ott áll 
eleve sírodnál, 
ő mondja meg, ki voltál, 
porod is neki szolgál. 

És Húsvéti László ott állt a zsarnokot csapkodó szavak sodrá- 
sában, betegségtől fakult tekintetén mosoly suhant át, nagyokat 
nyelt, mint akinek befelé csurognak a könnyei. Nem volt sem 
ijedt, se kétségbeesett, mintha várta volna a maga csúfos meghát- 
rálását a diákjai előtt, valósággal örült a megalázó és mégis dia- 
dalmas vereségnek, ellentétben a pártmegbízottal, aki elvörösöd- 
ve, karba font kézzel ült, s várakozó aggodalommal pillantgatott 
feléje. Húsvéti e pillanatban úgy érezte, hogy nemcsak a tanár bu- 
kott meg a vizsgán, hanem a költő is, s hogy verseinek sorai e 
reggelen intésére szétszóródnak, mint Jány Gusztáv hadseregé- 
nek katonái, amikor már kapcájuk sem volt a lélekdermesztő 
orosz télben. 

– Az előadást befejeztem – mondta halkan, elcsukló hangon, 
és lelépett a katedráról. 

E nap történetét ő maga írta le a naplójában, amelyet halála 
után Irke Rózsának is megmutatott. 
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AZ UTOLSÓ SZÁMLA 
Ötvennyolc júniusában, ama napon, amikor a munkás-paraszt 

kormány kivégeztette a Romániában titkos helyen sokáig őrzött 
Nagy Imrét, Kádár átüzent Bukarestbe, hogy az ellenforradalmi 
eszmének lehetőleg gyökerestől irtsák ki Erdélyben még a gondo- 
latát is. Gorgo D. Gorgo főtitkár szinte felujjongott a rejtett öröm- 
től, hiszen a testvérpárt óhajának teljesítésével saját diktatúráját 
védte az itt-ott még fölizzó haragtól, s rögtön utasította a párt- 
szerveket, hogy mindenütt hívják össze az értelmiségieket, kímé- 
letlenül tisztítsák meg azok sorait a politikailag kétes elemektől, s 
elsősorban arra figyeljenek, kit mennyire döbbentett meg vagy lá- 
zított fel Nagy Imre kivégzése. Államellenes cselekedetek vádjá- 
val aztán ötvenezer embert vetettek börtönbe, hurcoltak el, vagy 
telepítettek kényszerlakhelyre. A diákok fölött csoportperekben 
ítélkeztek, s hatévi fogház volt a legkisebb büntetés, hogy közke- 
gyelem esetén se szabadulhassanak ki. 

Rózsa, miközben lefelé jött a Házsongárdi-temetőből, fölidézte 
az egyetemi gyűlés napját is. Húsvéti ötvenhat óta nem írt verset, 
nem nyilatkozott, egy sornyit sem közölt, megbántottan, hite- 
vesztetten, önmagát emésztve tudományos munkái felé fordult. 
Csöndes fájdalomként parázslott a lelkén az is, hogy a másik, a 
legigazibbnak vélt szabadkőműves, akiért fiatalon irigykedve rajon- 
gott, Louis Aragon egy évvel ötvenhat után mosolyogva vágta 
zsebre a Lenin-békedíjat, Sartre pedig a kispolgári csőcselék há- 
borgásának és hőbörgésének nevezte a forradalmat, mintha Tria- 
non óta a franciák megesküdtek volna, hogy legválságosabb per- 
ceiben megtagadják és eltaszítják maguktól ezt a kis népet, amely 
valójában közelebb áll hozzájuk, mint sok más... 

Az emelvényen, az asztalnál a városi pártbizottság propagan- 
datitkára és a diákszövetség elnöke között ott ült Hideg András, 
és elsőként épp Húsvéti Lászlót kezdte faggatni, mert a röptéri 
nyilatkozatra emlékezve, amelyben elítélte az ötvenhatos esemé- 
nyeket, most tőle várta a kényes és ragacsos politikai gomolyag 
megbontását. 

– A professzor elvtárs miként vélekedik Nagy Imrének, e ha- 
zaáruló gazembernek a likvidálásáról? 
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És Húsvéti a csalódott, szenvedőn kétkedő emberek kék ajkú 
mosolyával válaszolt: 

– Én emberként is, költőként is ellenzem a halálbüntetést: erre 
késztet saját lelkiismeretem és a humánum! 

A kollégák lesunyták a fejüket, s mintha az izzasztó csönd a vi- 
zeskancsót is elhomályosította volna az asztalon. Hideg András 
előtt hirtelen rózsaszínűvé fakult a vörös abrosz, a gyötrő csend- 
ben fölsóhajtott, majd beleborzolt munkanaplójába, hogy másva- 
lakit szólítson fel vallomásra, de a füzet lapjai hirtelen habosroló- 
vá csavarodtak, és ő hiába igyekezett csapkodva kisimítani azo- 
kat, mintha izzó szenet varizsálna szét. Ekkor a városi bizottság 
propagandatitkára a segítségére sietett bajba jutott alattvalójának. 

– Tudom, hogy a lélek mérnökei mimózalelkűek, és iszonyod- 
nak a vértől – szólt közbe hivatali fölényének mosolyával, s az 
ujját intőn Húsvéti Lászlóra irányította –, de a kommunista er- 
kölcs nemcsak a humánumot ismeri, hanem az igazságos megtor- 
lást is, tanár elvtárs! 

Ezek a gyűlések nemcsak a tisztogatást szolgálták, de a félelem 
fekete magvait is szétszórták a diákok és tanárok között, s amikor 
Gorgo D. Gorgo ráébredt, hogy több nagy halat is foghat a zava- 
rosban, amely jó ideig ötvenhat után sem akart lehiggadni, sőt 
néha azzal fenyegette, hogy kitépi az üresen remegő merítőhálót 
a kezéből, s őt magát is elsodorja, örömében fölujjongott: „A nya- 
valyába, mi szükség önálló főiskolákra ott, ahol ilyen diákokat 
nevelnek?! Ki az a bolond, aki eleven parazsat hordoz a kebelé- 
ben?!” Eddig komorsága barna árnyékából pillantott alá a világ- 
ra, s azt lehetett hinni, hogy már gyermekkora óta tudatosan hor- 
dozza magában a rák csíráit, e felismerés idején azonban már a 
mellképein is elégedetten mosolygott, s még boldogabb volt, mi- 
után Hamudiust leküldte Szamosvárra a titkos tervekkel. 

Gorgo D. Gorgo már ekkor sejtette, hogy a KB tagjai Nikolájt 
akarják utódjául, ezt a csiszliket, akit elkergetett a mestere, mert 
csak lopta a napot, s a kutyákkal, kakasokkal ingerkedett, s aki 
végül is úgy bukott le még taknyosként s úgy került a mozgalom- 
ba, hogy elemelt egy bőröndöt az északi pályaudvar környékéről, 
ám az új disznóbőr útitáskában nem ruha volt, amint remélte, ha- 
nem sokezernyi röpce. Azóta is mindent följegyzett róla a pártfő- 
titkár, s bármikor félreállíthatta volna, mégsem seprűzte ki a párt- 
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ból, inkább hagyta fölkapaszkodni a létrán, hogy bosszúból vele 
végeztessen el minden piszkos munkát, mert szerinte ehhez iga- 
zán értett, erre rászületett: míg pártmegbízásból miniszterhelyet- 
tesként tevékenykedett a hadseregben, még a kincstári lovak ne- 
vét s természetét is ismerte... 

Hamudius tudta, mit gondol róla a másik, hogy csupán az áll- 
hatatos szemétkihordót látja benne, azért küldte őt mindenüvé, 
ahol szagos volt a helyzet, s most ismét ő lesz a nagy VÉGRE- 
HAJTÓ, amikor a bangyinok főiskoláit kell fölszámolni az össze- 
vonás ürügyén, s a tetejébe oly fineszesen, oly agyafúrtan, mintha 
maguk a bozgorok vezérkolomposai kérték volna az egyesítést. Ez- 
úttal azonban nem háborgott, sőt szinte mámoros volt a megbíza- 
tástól, a sorsdöntő beszédre készülve vidáman rendezgette a 
nyelvével ajkának kékesszürke harmonika-redőit, mert sejtette, 
hogy e küldetés után Gorgo D. Gorgo rosszmájúsága ellenére föl- 
felé buktatja őt, s végre mást bíz meg a KB szervezési osztályának 
vezetésével! 

Leutazása előtt heteken át tanulmányozta, kártolta, bontó- és 
simítófésűzte a kijelölt hozzászólók gépelt beszédeit, míg azok 
oly egybecsiszolt felületet nem adtak, mint a pártravatalozó pad- 
lójának hideg és élettelen márványlapjai. De ama nagy pillanat- 
ban nem a kéziratokat mutatta fel, hanem oltyán lépés szerint ve- 
zércsellel nyitott, s rekedtesen raccsolva kezdte: 

– Egyik kezemben kenyér, másik kezemben kés, elvtársak! 
Fontolják hát meg, hogy miként foglalnak majd állást a kérdés- 
ben, mert a párt tud nagylelkű és kegyosztó, de tud szigorú és kí- 
méletlen is lenni! 

Három napig ülésezett a tanárok, tanítók, diákok képviselőinek 
odarendelt serege. Az első napon Hamudius szónokolt hat órán 
át, bal kezének erélyesen gyorsuló mozdulataival köröket rajzol- 
va a levegőbe, hogy az orvosok tanácsára feloldja az agy jobb fél- 
tekéjének kóros tunyaságát, és serkentse a mozgatóidegeket, 
amelyek között néha rövidzárlat keletkezett, s a villanásnyi áram- 
szünetekben a nyelve is megbénult. A nagy VÉGREHAJTÓ arról 
beszélt, hogy a párt marxista-leninista politikájának köszönhető- 
en az ország minden polgára egyenlő, és a nemzeti kérdés annyi- 
ra nem kérdés többé nálunk, hogy megoldását csak irigyelheti és 
mintának tekintheti bármelyik európai állam. E hazában – mon- 
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dotta – a románok együtt építik a szocializmust a magyarokkal 
és a többi nemzetiségekkel kölcsönös megértésben, és a főiskolák 
egyesítése épp ennek a testvéri egyetértésnek a jelképe kell hogy 
legyen, mintha összeölelkeznének a szeretetben! 

Á harmadik nap szüneteiben már kábán ődöngtek az emberek, 
a hangjuk is megfakult a füstben, párában, és egyre gyanakvób- 
ban méregették egymást aszerint, hogy ki miként szólt addig 
hozzá, vagy mi várható tőle. Régi ellenségek szorítottak kezet, 
barátok gyűlölték meg és kerülgették egymást a hatalmas föld- 
szinti előcsarnokban. Volt, aki remegve verítékezni kezdett, vagy 
félrefordulva idegcsillapítót kapott be, a másik tátogva a szíve 
felé tapogatott, a harmadik öklendezni kezdett, és lefelé szaladva 
az illemhely felé, végigokádta a lépcsőt. A férfiaknak azonban a 
vécén sem volt nyugtuk, a szekuritáté emberei oda is követték 
őket; azt színlelték, hogy ugyancsak bugyogtatnak, míg végül az 
ujjaik begye már zsibbadtan matatott a nadrágkivágásuk gombja- 
in, akár a gutaütötté, de minden gyanús szót, minden nyögést, 
minen sóhajtást, az indulatok legkisebb rezzenését is azonnal je- 
lezték a VÉGREHAJTÓNAK, s ez magasabb értelmet adott külö- 
nös buzgalmuknak... 

Húsvéti Lászlónak épp egy ilyen szünetben nyújtotta be az ör- 
dög az utolsó számlát, amikor egy kis enyhet remélt a testének, 
sőt ezúttal mintha a felső zsebébe dugta volna, mint egy dísz- 
zsebkendőt, hogy ellenfelei is lássák és viduljanak, a sátáni kacaj 
pedig az a hörgés volt, amellyel a háttérben leszaladt a víz a tar- 
tályból. Amikor ugyanis a fölszólalására sor került volna, a nevé- 
nél más bejegyzések mellett már ott állt a percekkel azelőtt kapott 
jelentés is, amely szerint az előcsarnok egyik szögletében halkan 
fölsóhajtott a barátai előtt: „Ebben a testvéri összeölelkezésben 
máris megroppant a gerincünk!” 

A nagy VÉGREHAJTÓ néhány mondat erejéig hallgatta Hús- 
vétit, aztán összecsukta a naplóját, állát az asztal fölött összekul- 
csolt kezére szorította, s úgy nézett apró szemével szemöl- 
dökének kis kopott szőrpamacsai alól, mint a támadásra készülő 
ragadozó. A nyelvét sietve végigbillegtette kitüremlő ajka lilás 
harmonika-bordázatán, s úgy szólalt meg, hogy rá se pillantott a 
tanárra: 

– Húsvéti elvtárs ugyancsak kerülgette a forró kását, amikor 
Nagy Imre politikáját kellett megítélni, de íme, itt az alkalom, 
 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

	   104 

hogy taktikázását megbánja, és igazi kommunistaként viszonyul- 
jon az egyetemek egyesítésének döntő kérdéséhez! 

Húsvéti nem a titkárra nézett a mikrofon előtt, hanem a hallga- 
tóságra, s egyetlen gondolat, egyetlen elhatározás dübögött ben- 
ne: valójában jóvá kell tennie mindent ebben az utolsó pillanat- 
ban, amíg nem késő, de nem úgy, ahogyan a nagy VÉGREHAJTÓ 
gondolja, hanem a saját belső parancsa szerint. S mert tudta, hogy 
szavaitól még sokáig remegni fognak a falak s maga a gyűlés ve- 
zetője is, így kezdte: 

– Megismétlem ön előtt, amit akkor kijelentettem, tisztelt Ha- 
mudius elvtárs: költőként is, emberként is ellenzem a halálbünte- 
tést. Ami pedig az egyesítést illeti, úgy vélem, a magyar egyetem 
létét mindmáig a Groza-kormány demokratikus vívmányaként 
ünnepeltük... 

Ekkor azonban Hamudius fölugrott mímelt dermedtségéből; 
arca összegyűrt vörös zsebkendőként röppent a magasba. 

– Hazugság! – ordította rekedtesen, öklével az asztalra csap- 
va. – Az egyetemet nem a Groza-kormánytól kaptátok, hanem a 
párt adta nektek, és most ezt a tévedését fogja helyrehozni! 

– Elnézést, Hamudius elvtárs... – próbálta folytatni a szónok, 
de a KB-titkár suta kezének egyetlen mozdulatával szinte lesö- 
pörte őt az emelvényről: 

– Befejeztem! 

Gyűlés után néhány barát hozzászegődött, mert nem akarták, 
hogy földúltságában magára maradjon. Félreeső utcákon kísérték 
haza, és igyekeztek megnyugtatni, de Húsvéti egy idő után még- 
sem tudott uralkodni magán, s noha tudta, hogy a titkosrendőrök 
követik, az irattáskáját messzire hajítva az arcához kapott, és föl- 
jajdult: 

– Most döbbenek rá, hogy a kommunista erkölcs olyan társas- 
játék, amelyben mindenki csal, és senki sem tartja be a játékszabá- 
lyokat! A hazugságnak, kétszínűségnek pedig hatalomra van 
szüksége zsarnoki terve véghezviteléhez, különben nem tud lé- 
tezni! De kik is uralkodjanak az embereken, ha nem azok, akik 
uralkodnak a lelkiismeretükön, és akiknek a kezében a kenyerük 
van?! A bálványokhoz pedig nem szabad hozzányúlni, mert a ke- 
zünkön marad az aranyozás!... 
 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

	   105 

A magyar egyetem megszüntetése után Húsvéti Laci eltűnt, 
mintha restellt volna mutatkozni a barátai előtt, mintha úgy érez- 
te volna, nemcsak az egyetem rektora bűnös, aki írott nyilatkoza- 
tában „történelmileg” szükségesnek ítélte az egyesítést, hanem ő 
maga is. 

Aztán még egyszer találkozott vele Rózsa Kázmér az utcán. 
Mintha most lenne, olyan tisztán emlékszik: Laci ugyanabban a 
gyűrött trencskóban imbolygott, mészben kifakult haja zilált volt, 
tekintete kiégett. Miután mellé szegődött, úgy szólalt meg, mint 
aki magában beszél: 

– Minden elefántcsonttorony ledől, minden szó szent lesz!, így 
biztattuk egymást a mozgalomban, és én, Faust kifordított mása, 
gúnyképe, e hitben paroláztam Mefisztó elvtárssal, de nem kér- 
tem cserébe semmit, magam kínáltam oda a lelkem, s fogadtam, 
mint a másik, hogy hű leszek: „Ha a perchez szólnék esengve, Szép 
vagy! Maradj! Tied vagyok! Akkor verj engem bilincsbe, akkor már 
meghalhatok!” És lázas önkívületemben odavetettem a patája elé 
költeményeim legszebb gyöngyeit, hogy helyettük strófába sze- 
dett jelszavakkal gyalázzam meg a hófehér papirost!... És fizetés- 
ként most félresöpört, mint megunt és gyűlölt lakájt, aki kiszol- 
gálta magát a mindennapi talpnyalásban!... Mit tehetek hát vá- 
laszként? Nincs több vesztenivalója annak, aki elvesztette becsü- 
letét, s habár kín a halál, legalább a kínt is lezárja!... 

Rózsa tanár úrhoz három nap múlva jutott el a döbbenetes hír: 
Húsvétit a város keleti szélén elgázolta a Bukarest felől közeledő 
gyorsvonat. Szembeszaladt vele, integetett a vakvágányon sora- 
kozó, elvénhedt, komor és sötét mozdonyok felé, amelyek évtize- 
dek óta várták a feltámadást, s most jelképül szolgáltak sejtelmes 
verseihez, amelyekben sínpárak rejtőznek: 

„A végtelenben találkozunk majd, barátaim!...” 
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Példázatok 

a hét rút és ösztövér tehénről 

Tóthpál Gyula künn állt a mészárszék előtt, a nyitott ajtó előtt 
a küszöbön, s reggel óta már a második doboz cigarettát szívta. 
Nem a vére kívánta a mérget, csak úgy füstölt, mint aki a szúnyo- 
gait akarja elűzni a déli órákban, s közben már a szája, a gyomra 
meg a lelke is keserű volt. Így álldogált az üzlet ajtajában tél vé- 
gétől tavaszodásig, s olykor már a gondolatai sem tudtak végig- 
haladni valamely történés összefüggő fonalán: csak fogalmak me- 
rültek fel benne, emlékmócsingok, azok is lomhán, s ő maga sem 
tudta, hogyan kerültek elő, mint most is, amikor váratlanul egy 
cégtábla emelkedett eléje: 

MÉSZÁROS ÉS HENTES 

Idegességében böffentett, mert nem szokott reggelizni, csak 
egy kávét kapott be, egy csésze vizet ivott rá, s most az a kevés 
kátrányos lé kotyogott a hasában. Közben a szeme elnyílt a látó- 
mástól, mintha valaki ingerlő szándékkal tartotta volna eléje a ré- 
gi cégért s annak is az alsó részét. Megint szippantott vagy kettőt, 
lepöccintette a hamut, s utána ezt gondolta: „Mészáros a keserű- 
bánat, hiszen húsz esztendeje, hogy egy marhát le nem taglóz- 
tam, egy borjúnak el nem vágtam a nyakát! Csak aprómarha ke- 
rült a kezembe, szezonban egy-egy disznó meg bárány, és néha 
úgy érezhettem volna magam, mint az az oroszlán, amely nem 
zebrákat és antilopokat üt le, hanem sorba áll tíz deka hurkáért...” 

Mégnézte az óráját: fél kettő. Még két és fél órát kell itt ácsorog- 
nia, tétlenkednie; mert parancs van rá, hogy egy perccel sem me- 
het el hamarabb. Mióta Aradon a kiéhezett nép megállított és ki- 
fosztott egy TIR-kocsit, amely kettéhasított fiatal ökröket szállí- 
tott Olaszországba, és Hamudius látogatást tett a fővárosi nagy 
vásárcsarnok környékén, kiderült, hogy hús van bőven, csak az a 
 

 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

	   107 

bökkenő, hogy későn nyitnak a mészárszékek, emiatt nem tudják 
őket föltölteni áruval már hajnalban, s akik munka után érkeznek 
oda, már csak a lehúzott redőnyöket találják... 

És azóta a húsüzletek tárt ajtóval várják a vevőket kora reggel- 
től késő délutánig. De még ennél is gyalázatosabb az – gondolta 
Tóthpál –, hogy minden hét elején gyűlésre kell menni a köz- 
pontba, ahol kétszázötven-háromszáz mészáros, eladó sereglik 
össze. Chereches igazgató elvtárs félórai késéssel érkezik borbély- 
kölnitől büdösen, akár az esküvőjéről elkésett vőlegény, átvág a 
zsivajon és a dohányfüstön, mihelyt az asztalhoz ér, megfordul, 
feje olyan, mint egy véresgömböc, hangja erélyes: 

„Elvtársak, ismét olyasmi történt, hogy a legszigorúbb szankci- 
ókat kell alkalmaznom!... Miben állapodtunk meg, elvtársak, 
hogy mi a helyes válasz, ha a kuncsaft a hús iránt érdeklődik? 
Minden percben várjuk az árut! Ebben maradtunk, elvtársak? És 
tessék, most megint türelmetlenségről, durvaságról kapok híre- 
ket... Itt van például Ion Chirila esete a 31-es egységből: tudják, 
mit válaszolt az egyik kliensnek? »Ha én sejteném mikor érkezik 
meg a hús, próféta volnék, nem mészáros, tatikám...«! Felkérem 
hát önöket, hogy a helyzet súlyosságához mérten szóljanak hoz- 
zá, és foglaljanak állást!” 

Állt Tóthpál a küszöbön, s mögötte hidegen ásított a terem, ásí- 
tásának hideg beton meg súrolt tőke szaga volt, s ebben a nagy 
szájban meg-megcsillantak kétoldalt a fémkampók, amelyek oly 
régóta nem mélyültek húsba. Még egy vércsepp emléke sem de- 
rengett a műmárvány pádimentumon, mert ő hetente egyszer 
mégis felmosta a padlót, és vizes szivaccsal végigtörölte a pultot, 
csak úgy, hogy teljék az idő. Nem is ártana újra becsukni az üzle- 
tet pár hétre, ahogy szokásban volt, valahányszor adósok marad- 
tak a kivitellel, s idehaza még pacal sem maradt. Le kell lakatolni 
az ajtót s táblát tenni rá, hadd röhögjön a nép: 

LELTÁR MIATT ZÁRVA 
Újra rágyújtott, de amikor a lángot a cigaretta elé tartotta, a te- 

kintetében felizzott egy kis kedély, s alighogy elhajította a gyufa- 
szálat a kacérkodó derű megvilágította az egész arcát. Nem azon 
mosolygott hogy az idő mennyire megcsúfolta az ő mesterségét, 
hanem a kifosztott TIR-kocsin, amely ismét eléje tűnt a tovalibbe- 
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nő dohányfüst mögül. S hogyne mulatott volna rajta, hiszen mi- 
után fölfeszítették a hátsó ajtót, a súlyos keresztpántok a földre 
hulltak, s a kiéhezett merénylők megpillantották a hamvas hús 
üde erdejét, a kampókon függő fiatal, hizlalt félökröket, diadallal 
fölordítottak, mint az ősemberhorda, amely kövekkel támadt a 
verembe esett mamutra. 

Ugyanekkor üvöltött a sofőr is, miután a magas ülésről a táma- 
dók közé zuhant, kezét az ég felé lökve, s nem ok nélkül, mert a 
húserdő vastag törzsei közül öt eszkimó család kecmergett elő ir- 
habundában, paplannadrágban, fülessapkával, ki hogy, s még a 
szemöldökük is zúzmarás volt, mert Konstancától közel a ma- 
gyar határig utaztak a lepecsételt hűtőkocsiban, a fagyasztott hús 
óriási jégcsapjai közé rejtőzve, hogy a családonként lefizetett hu- 
szonötezer lejért a kocsivezető Ausztriába szöktesse át őket. Mi- 
kor ráébredtek, hogy mi történt, s hogy hazai földön vannak, óbé- 
gatva a földre vetették magukat, és ott fetrengtek, akár a halálra- 
ítéltek... Közben a támadók mohón dobálták le a gyönyörű félök- 
röket, szuszogtak, hörögtek, a fogukat csattogtatták, készek vol- 
tak harapni is, ha valaki el akarná orozni előlük a zsákmányt. 
Mások odalent megragadták az egy tömbbe fagyott hatalmas 
húsdarabokat, s négyes-ötös eleven fogatokká szerveződve húz- 
ták, vonszolták a porban arra, ahol a gyerekeik várhatták őket, 
mint az éhes tigriskölykök, hogy aztán jobbról is, balról is játéko- 
san megpofozzák az elejtett állatot, nehogy még élet legyen ben- 
ne s megharapja őket... 

„Mennek a TIR-kocsik, csörögnek a hűtővagonok, mint óriási 
lánc, amely éjjel-nappal kerüli a földet; átzúgnak a hússzállítmá- 
nyok a falvakon, tanyákon, s csak a büdös füst meg az útszéli fák 
lombjainak zúgása marad mögöttük, és a hiábavaló epekedés egy 
rúd szebeni szalámi, egy darab pecsenye, egy jó falat után – 
zsémbelt magában a mészáros. – De Hamudius még az ábrán- 
dokra is pányvát vet, mert nem való nekik, bennszülötteknek a 
hús. Lám, máris elhájasodtak, fenekükkel a földet súrolják, mint 
pingvinek a jeget, s egyebet sem tudnak, csak zabálni és zabálni. 
Hol itt a tudományos táplálkozás, elvtársak?!... Együnk havasi ló- 
romot – mondja Hamudius –, tatárkenyeret és lósóskát, acatot, 
csókapityókát és turbolyát, komlót, rebarbarát és cikóriát, isten- 
gyalulta tököt csirkebélfasírttal és feketegyökeret pácolt szamár- 
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füllel; főzzenek babból hamis húslevest, és a bámiafőzeléket pör- 
költ hangyával adják fel, a forrázott vöröscsalánra pedig öntse- 
nek fokhagymamártást; egyenek kígyót, békát, de csigából csak a 
méreten alulit, mert a többit a gyerekek ingyen összegyűjtik, s a 
franciák jó pénzt adnak érte; egyenek egeret és pockot, s ha ezzel 
sem tudják megtölteni feneketlen bendőiket, étvágyuk csillapítá- 
sára nyeljenek tarka kérődzést és fekete mummogást... 

Némelyik éhezettnek azt súgja a fülébe az ördög, hogy még nem 
rossz, s a másik tovább visszhangozza: még nem rossz. De az ilyen 
ostornyéllevest érdemelne minden ebédre, mert nem tudja, mit 
beszél, mert sok mindent nem látott még a nyomorúság napjai- 
ban, s őrajta is nevetni fog a világ, mikor eljő az, amitől fél. Nem 
látta az elégedett azt a marhalábat sem a piactéri mészárszék ki- 
rakatában egy maréknyi mócsing mellett, azt a kocsonyának valót, 
amely látványossága lett a városnak: ott meredezett a láb félig le- 
nyúzva barnásszürke szőrével és sáros, hasított, körmével, s még 
valami régebbi heg is volt rajta, kutya- vagy farkasharapás emlé- 
ke. Apró, havasi ökör lába lehetett, igavonó ököré, s a párjával 
húzhatta a fogatot a keréknyomoktól szétszabdalt keskeny erdei 
úton, gomba- és mohaszagú dűlők mentén, áttaposva agyagos 
gödrök tócsáin, bután ide-oda meresztve nagy barna szemét s fe- 
jét ingatva a járomban... 

Megbámulta az odasereglett nép a kocsonyának való kis halmot, 
eltompult orrok és nagy, éhes szájak terültek szét az üveglapon, 
mert a jóllakott ember még a lépesmézet is megtapodja, de az 
éhesnek minden keserű édes, s a hátsó sorok kíváncsi tolongói 
szinte benyomták a kirakatot. Mindenki látni óhajtotta a sérült 
agyagos lábat megkopott barnásszürke szőrzetével és kékes- 
zöldre száradt inaival, és nem hitte, hogy amit lát, az való. Ké- 
sőbb arról suttogott a sokaság, hogy a részeg mészáros tette ki a 
reklámot bosszúból, s hogy a láb egy havasi tisztásról származik, 
ahol medve, farkas jár s vadászik magányosan legelésző marhák- 
ra. Egy amerikai riporter személykocsijából kiugorva szaladt a 
csoportosulás irányába filmezőgépét a feje fölé tartva, de amikor 
látta, hogy semmiképp sem tud átvergődni a tömegen, szétbon- 
tott csomag cigarettát hajított a magasba, s ennek árán mindjárt 
ott is állhatott szemben a csendélettel, miközben a kamaszok s a 
gyerekek a földön hemperegve kapkodták a szétszóródott Kentet. 

De az örök elégedettek, akik két mititei után is boldogan simo- 
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gatják a hasukat, s azt mondják: încă nu e rău, nem voltak ott az 
őszi kutyakiállításon sem annál az akolnál, ahol ő is állt, s ahol a 
két bernáthegyi lakmározott. Kevéssel a verseny előtt az állatok 
gazdája, a helyi polgármester rádöbbent, hogy az állatok nem 
érik el a szükséges súlyt, noha a szukának esélye van az arany- 
éremre; elsápadva megtántorodott, mint aki hirtelen rosszul lett, 
aztán fenyegetőzni kezdett, hogy lelövi a gondozót, aki bizonyára 
fölzabálta a kutyák eledelét, végül telefonált a szalámigyárba, 
hogy hozzanak azonnal hentesárut. És az igazgató küldött is szi- 
rénázó mentőkocsival egy egész falkának elegendőt, s a rendezők 
szolgai buzgalommal hordták a műanyag teknőkben a sok fi- 
nomságot az ebek elé. Ezalatt a nép gyűlt, mint a marhalábhoz a 
kirakat elé, tömött koszorúban fogta körül az aklot, szemét me- 
resztve nagyokat nyelt, s némelyik éhezettnek úgy csurgott a 
nyála, ahogy a kutyák szájából lógott a széthasított, ezüstös bél. 
A két hoplás bernáthegyi a maga módján falt, nem túl mohón, 
hatalmas pofalebenyeit lengetve, fajtája szelídségével pislogott a 
bámészkodók felé, s fel sem mordult volna, ha valaki a virsli- 
vagy szafaládéfüzérek szétszórt darabjai közül összeszed néhá- 
nyat a gyepről. Mikor azonban egy cigánykölyök a palánkra föl- 
kapaszkodva horgas pálcájával el akart emelni egy pár debrece- 
nit, a polgármester odaugrott ragyogó csizmájában, elkapta a bo- 
tot, és többször a gyerek fejére csapott vele. A nép ekkor szétszó- 
ródva ordítozni kezdett, s az öklét rázta fenyegetőn: „Fúj, fúj, 
gazemberek, még a kutyákat is többre becsülitek, mint bennün- 
ket!” – kiáltották, és sokan leszaladtak a közeli Szamos-partra, li- 
batojásnyi galacsinokat gyúrtak palából, agyagból, s meghajigál- 
ták a polgármestert, de a kutyákat is. Rendőrsípok hangja hasított 
át a zajon, gumibotok, öklök zuhantak, sírás, jajgatás hallatszott, 
s ezzel vége is volt a kutyakiállításnak. 

És még mindig nem rossz, ugye? Mire gondolnak ilyenkor a 
marhák?! Csak nem arra, amit a kelekótya baptista, Lukács Misák 
prédikál keresztül-kasul szaladgálva a városon, az isteni bünte- 
tést jósolva: 

„Még a szarvasünő is megellik a mezőn és otthagyja fiát, mert nem 
lesz fű! 

A csecsemő nyelve az ínyéhez tapad, a kisdedek kenyeret kérnek, és 
nem lesz, aki nyújtson nékik! 
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Ímé, én veszedelmet hozok erre a helyre, úgyhogy aki csak hallja, meg- 
csendül bele a füle; és megétetem velük az ő fiaik húsát és leányaik húsát, 
és megeszi ki-ki az ő barátjának húsát!” 

Tóthpál Gyula megint bement, csípőre tett kézzel sokáig nézte 
a pult szélére helyezett telefonkészüléket, utána fölvette a kagy- 
lót, belefújt, visszatette, sóhajtott, s megint csak kiállt az ajtó elé. 
Van vonal, nem emiatt hallgatnak hetek óta a központnál! – 
gondolta. – De ők maguk sem tudják, mikor lesz áru, ott kuksol- 
nak hát az irodai szobákban, számokat írnak egymás mellé és alá, 
vonalakat húznak, kobözik a szart, nehogy váratlanul érje őket az 
újságírók látogatása vagy a megyei pártbizottság érdeklődése, ha 
meggyőző adatokat kell bemondani, hogy ők nyugodtan közve- 
títsék azokat Bukarestbe. Ott piszmognak, kávéznak, pletykál- 
nak, eszik egymást, s ha megállapodnak, mint csókák a jegenyén, 
azt fontolgatják, melyik egységet kellene renoválás ürügyén leg- 
alább félévre bezárni s melyiket átköltöztetni, eldugni a központ- 
ból valamelyik mellékutcába, mielőtt megnő a turistaforgalom... 

Megint rágyújtott, céltalanul nézelődött. Jobb kézről, az üzlet 
oldalánál, a meredek Trombitás utca felől Hekeli, a borbély buk- 
kant elő kacsázó léptekkel, s mihelyt megpillantotta a mészárost, 
sapkája ellenzője alatt játékos-huncutul csillogni kezdett a szeme. 
Két ujját a sapkájához emelte, mint aki ezzel már köszönt is, s to- 
vábbment, de aztán egy chaplini mozdulattal megfordult. 

– Ide figyeljen, Gyula – mondta. – Én már vagy húsz eszten- 
deje köszöngetek magának, de emlékszik olyasmire, hogy valaha 
is húst mért volna nekem? 

S csak állt ártatlan képpel a borbély, Tóthpálnak azonban most 
nem volt kedve a tréfához. Miközben nagyot szippantott, még 
szürkébb, még szomorúbb lett az arca. 

– Ne gúnyolódjék, ember. Mit gondol, miért szívok el három 
doboz Marosestit is itt a küszöbön? 

Hekeli nem válaszolt, mintha azon gondolkozna, szánja-e meg 
a mészárost, s kötekedés helyett derítse-e fel inkább. Végül köze- 
lebb jött. 

– Maga mindenféle állatot ismer, ugye? No, akkor mondja 
meg, mi az: harminc méter hosszú, négy méter széles, és pityókán 
él? 
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Gondolkozott Tóthpál, és a gondolatai mind a valóság felé 
ágaztak szét, számba vett minden barmot, vadat, de egyiknél sem 
tudott megállapodni, hiszen csak az óriásbálna ha van akkora, de 
az hogyan táplálkozhatna pityókával? 

A borbély kevés várakozás után megszólalt: 
– Ne törje a fejét, magas ez a maga paraszti eszének! – Aztán 

bizalmaskodón egészen odahúzódott hozzá: – Hát a sor a hús- 
üzlet előtt. Még nem jött rá? 

Tóthpál mosolygott, a fejét csóválta, hogy miket ki nem talál ez 
a Chaplin, fene a dolgát, s miután elköszönt tőle a borbély, még 
hosszan nézett utána. Meg is zavarodna a gondoktól – meren- 
gett el –, ha nem vetődne ide napjában négy-öt ilyen habókos, 
aki nemcsak a bánat kövét cipeli fel és alá a gyötrelmek meredé- 
lyén, de a maradék jókedvét is meglobogtatja előtte, hadd vigasz- 
talódjék ő is. Nekik köszönheti, hogy még nem hibbant meg, s a 
hétvégi horgászásoknak, amikor beülnek Pákozdi Sanyival, az ál- 
latorvossal a Trabantba, s fölmennek a Hideg-szamos mentén a 
gátig s onnan még tovább, gyalog a hegyek közé, csápolni a vizet, 
nézni a tájat. 

Nem mondhatná, hogy a lódoktor vidámabb figura nála, in- 
kább kevés szavú, de eszes ember, s ahogy mondani szokták, 
arany elmének gyöngy a gondolatja. Aztán azon felül, hogy okos, 
nagyon érzékeny is az élet dolgai iránt, de örökké befele ég, mint 
aki szenet hord az inge alatt. Hiába mondja neki, hogy legalább 
ilyenkor vesse hátra a gondokat, hiába példálózik előtte, hogy kó- 
bor ebet ragad fülön az, aki fölháborodik a perpatvaron, amely 
nem rá tartozik, mert a hitványságot nem tűri. Épp emiatt ritkán 
válaszol az efféle tanácsra, meg sem hallja. S még a folyóparton 
is, ahogy hosszú, vékony lábaival lépdel, mint a fekete gém, fi- 
gyelő szomorúsággal méregeti a lapos köveket, mintha drága tá- 
lak darabjai volnának, amelyeket duhaj óriás vagdosott a föld- 
höz az ő bosszantására. Mihelyt azonban megszólal, mindig érde- 
keset, meglepőt mond. 

„Hallottál már egyszerre hatvanezer disznót sírni?! – kérdezte 
legutóbb is váratlanul, amikor felfelé mentek az ösvényen. – Én 
naponta hallom, mert a kivitelre hizlalt sertések sem kapják meg 
idejében a maguk fejadagját. Tudod, milyen az, amikor ennyi 
éhes, elvadult szájból süvít elő a követelés felerősödve a beton- 
ólakban? A hörgésbe fúló s aztán ismét meg-megújuló üvöltéstől 
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egyszer csak én is ordítani kezdek, ordítok és az öklömet rázom 
és a szemem párás lesz és szeretnék kést ragadni és elrohanni, 
hogy ledöfjem azt, aki naponta megrendezi ezt a poklot, és még 
koncot sem vet nekünk fizetségként!” 

És mesél Pákozdi más történeteket is: máramarosi osányokról, 
akik nem törik el a borjú lábát, hogy levághassák, nem ölik vízbe, 
nem tekerik a nyakára a kötelet, ez ma már nem megy, de csodák 
csodája, mégsem fog ki rajtuk a törvény, nem tudják rávenni 
őket, hogy a maguk takarmányán fejneveljék az állatot, s utána 
potom pénzért átadják az államnak. Azóta is minden második 
borjú átbotladozik zsenge lábain az örök pázsitos legelőkre, hogy 
rózsaszín orrával odabújjon a mostoha tőgyéhez. Jó sokáig senki 
sem tudta ennek a titkát, senki sem sejtette; mit forraltak ki apró 
kalapjaik alatt, lázasan gőzölgő fejükben ezek az állattartó őspa- 
rasztok, akik lerészegedve, szilaj tánccal, mezítláb tapodják le ha- 
gyományaik szerint a friss hantokat. Végül aztán kiderült, hogy 
jégbe hűtött tejjel cucliztatják a borjakat; amíg, azok bélhurutban 
ki nem múlnak... 

Amikor utolszor mentek horgászni, nem sok szerencséjük volt, 
minden balul ütött ki. Ültek a sziklás parton a csendben, a napsü- 
tésben, a víz puhán fodrozódott előttük; a túloldalon a partszéli 
fák árnyéka mélyítette el a víz zöldes színét, bal kézről pedig a 
Riska pataka táplálta friss oxigénnel a gát előtt földúzzadt folyó 
hatalmas, láthatatlanul lélegző tüdejét. Golyózva horgásztak, mé- 
lyen leengedve a csalit, s nemcsak a lelkükből mosott kis sokféle 
salakot a sok apró kis hullám de egymás szótlansága is nyuga- 
lommal borította el őket. Kilenc esztendővel ezelőtt még széles 
völgy terült el odalent, s innen a hegyhátról a faházak zsindelyte- 
teje látszott, s egy-egy tenyérnyi fal, mint az ágak között fönn- 
akadt fehér zsebkendő. Szénásszekerek ballagtak a kakkukfűsza- 
gú, szöcskezengésű nyárban a két hegy között a Szamos mentén, 
amely akkoriban még patakként rejtőzött itt-ott magas partjai kö- 
zött. 

Amint ült Tóthpál, egy idő után érezte, hogy a háta mögül ár- 
nyék vetődik rá, és a vízben szép tehenek tükörképét pillantotta 
meg: lomha-jámboran álltak, hátsó lábukat szétvetették szőkés tő- 
gyük duzzadt zsákjai miatt, s maga a mészáros sem tudta, miért, 
de egyszerre gyerekes örömet érzett a látomástól, és szinte elne- 
vette magát. Talán az álomfejtő József jutott az eszébe, mert Köb- 
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lös tiszteletes úr úgy tanította nekik a bibliai történeteket, hogy 
tüstént látták is, amit mondott, amiről mesélt, s nála még a leg- 
gyöngébb tanuló is jelesre tudott: 

„Lőn pedig két esztendő múlva, hogy a Fáraó álmot láta, s íme, áll 
va- 
la a folyóvíz mellett. 

És ímé, a folyóvízből hét szép és kövér tehén jő vala elő, és legel vala a 
nádasban. 

És ímé, azok után más hét tehén jő vala ki a folyóvízből, rútak és ösz- 
tövérek, és oda állanak vala ama tehenek mellé a folyóvíz partján. 

És elnyelék a rút és ösztövér tehenek a hét szép és kövér tehenet. 
És miután József megfejtette a titokzatos álmot, amellyel Isten üzent 

a hét bő esztendőre következő hét szűk esztendőről, levevé a gyűrűt a Fá- 
raó a maga kezéről, és adá azt a József kezére, és felöltözteté őt drága 
gyolcs ruhába, és aranyláncot tőn az ő nyakába...” 

Megint a vízbe pillantott, de a tehenek tükörképe már elmosó- 
dott. Ugyanekkor Pákozdi kiáltását hallotta. 

„Gyere, mert valami nagyot fogtam! – állt fel izgatottan, de 
mégis sunyi óvatossággal, s pörgetni kezdte az orsót. – Csak az 
a furcsa, hogy hagyja vontatni magát Végül a parton fog cirkuszt 
rendezni a szemtelen!” 

Tóthpál fölragadta a merítőhálót, az állatorvos mögé került, s 
annak a válla fölött figyelt. Az orsó most szaporábban pörgött, a 
víz tetején tenyérnyi szürkésfehér folt csillant meg, mintha oldal- 
ra billent óriásgalóca kopoltyúja volna; utána megint alámerült a 
teher, hogy puhán, ellenállás nélkül a partnak ütődjék. Pákozdi 
csalódottan káromkodni kezdett, s a mészáros orrát olyan bűz 
csapta meg, amilyet még a pondróktól bozsgó húsolások között 
sem érzett soha: a vízben hetek óta erjedő állati szervezet szörnyű 
bűze volt ez. „Ide nézz! – mondta az állatorvos, s utálkozó düh- 
vel emelte ki a bekötött szájú, szakadozott műanyag zsákot, 
amelyből zavaros lé csurgott, s a szakadáson fehér meg sárga fol- 
tos foszlányok hullottak ki. – Sejted, mi van benne? Egynapos 
borjú! Amikor világra jött, s ott kecmergett a szalmán a viharlám- 
pás fényénél, és az anyja füröszteni kezdte a nyelvével, a tehenet 
lemosták az árulkodó vértől, az ártatlant pedig zsákba kötötték, s 
még azon az éjszakán belökték a vízbe... Nem először fogok ki 
ilyen zsákborjút!” 
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Elindultak, s vagy százötven méterrel feljebb kerestek helyet, 
de amikor Tóthpál horga is hasonló galócába akadt, a dögletes 
szag kikezdte türelmüket, egykettőre összeszereltek, és lementek 
a Trabanthoz. Hazáig Tóthpál mind csak a két zsákot látta, orrá- 
ban azt a szagot érezte, s elképzelte, hogy egy napon a tengernyi 
víz elfolyik, s ott marad az irdatlan iszapos-kavicsos mélység, 
melynek alján föltámad a sokezer megfojtott borjacska, és múgat- 
va, könnyes szemmel szólongatja az anyját. De azok nem jönnek, 
mert az ösztövér, rút tehenek, amilyenekkel tele van ma az or- 
szág, elnyelték a szép, kövér teheneket, bár nem látszik, hogy a 
gyomrukban volnának, mert éppoly hitványak, mint azelőtt, s 
hamarabb lehetne vért venni a tőgyükből, mint annyi tejet, 
amennyivel egy borjú kitelik... 

Hét vége van, s odahaza is elkelne egy húslevesre való! – gon- 
dolta Tóthpál az üres mészárszék előtt. – Enélkül nem vasárnap 
a vasárnap; régen ilyenkor még a szegényember asztalán is min- 
dig ott párolgott. Mert nemcsak étel volt, hanem jelkép, engeszte- 
lő áldozat is gyantaillatú fűszerek párájában, amely kiszivárgott 
az utcára, s onnan még tovább, a világba, hírül adván, hogy a csa- 
ládok megszentelték a hetedik napot a törvény szerint, beszerez- 
vén hozzá a szükséges húsféléket és a csontot. A vasárnapok va- 
lahogy ragyogóbbnak is tűntek akkoriban, talán azért, mert nem 
kellett iskolába menni, s mire az öt gyerek fölnyitotta a szemét, a 
ház már megtelt fénnyel. S ezt a fényt tette szivárványossá a hús- 
leves balzsamos párája. 

Mily különös hatást tett rájuk már a hús is, amit az Öreg a vá- 
góhídról hazahozott: a hátszín, a felsál, a lábszár gyönyörű da- 
rabjai, a szitáscsont meg a keresztcsont, amelynek porcos része 
igazgyöngyként csillogott. Egy ideig csak a húsfélék komoly, ígé- 
retes párája szállt a konyha felől, az ősi illat, amely még nem is- 
meri a ravasz szövetkezéseket a fűszerekkel és a föld ízes sóit őr- 
ző veteménnyel; bezöldségelés után azonban, amikor a hús félig 
már puha volt, és a zöldséget átverte a forró pára, elkezdődött a 
lélekemelő folyamat. És ő, Gyula, sosem tudott ellenállni a kísér- 
tésnek, hogy a konyhába lopakodva meg ne emelintse a fedőt, s 
bele ne pillantson a titkok fazakába, hogy meg ne lesse a pillogó 
aranyban fürdő húsdarabokat, a vörös cukormurok és a petrezse- 
lyem hasábjait, amelyeket óriási ékkövekként fogott be az olvasz- 
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tott arany... Nézte, amint a borsszemek mint pici néger fejek hol 
felbukkannak, hol alámerülnek, amint fátyolként lebeg a hátszín- 
ből kiomlott hús, ínyencek falatja, csiperkegomba öblében új za- 
matok oldódnak és indulnak el az ízek tengerére... A paprika zöl- 
den homálylott egy darabka kelkáposzta meg egy vérvörös para- 
dicsom mellett, és a csillogó kakas tizennyolc karátos krajcárokat 
hullatott maga köré, akár mesebeli társa, amely fölszippantotta az 
aranyat, s a felemelt fedő alól olyan pára csapott elő, mintha tava- 
szi zápor vonulna át egy havasi tisztáson... 

A képzelt húsleves balzsamos párájából kilépve Tóthpál ismét 
visszament a mészárszékbe, bereteszelte az ajtót, s leült a pult 
mögé. 

„Nem jön az áru, nem jön! – gondolta. – Ha eddig nem tele- 
fonáltak, ezután sem fognak. Elnyelték a húst is a rút és ösztövér 
tehenek, kocsistul, mindenestül: elnyelték a kocsiszekrényt és a 
gumiabroncsokat, az alkatrészeket és a motorinát meg az olajat, 
mert ezeket sem kapni; elnyeltek bennünket is, csak még nem 
tudjuk, hogy országnyi lucskos bendő foglyai vagyunk, ahonnan 
nincs menekvés, s minden félig megrágott, erjedt és büdös szán- 
dék reánk hull onnan fentről... Mindent, mindent elnyeltek Ha- 
mudius véres farsangjának barmai, a gyerekeinket és az iskoláin- 
kat, a papjainkat és a reményünket, s egy napon kitesznek vala- 
mennyiünket a hideg és kopár senkiföldjére, hogy ott gőzölög- 
jünk laposan és jelentéktelenül, mint a marhalepény... Hogy húz- 
nák a beleit a kutyák a kerítéseken a faszeggel öltögetett nyelvű, 
dadogós csiszlikjének!” 

Lázadása indulatában kissé felélénkült, de az éhségtől s az una- 
lomtól ismét hamar ellankadt. Ásított, állát a trancsírozó deszká- 
ra fektette s elszundított. Csak két-három percet bóbiskolt, de 
ezalatt is különös élménye volt. Álmában megnyílt fölötte a 
mennyezet, s valami égi raktárból húsfélék özönlöttek alá széles 
favályún: marhacombok, félsertések, kettéhasított birkák, belsősé- 
gek, s az orra megtelt a friss hús szagával, a lombos tüdő s a me- 
legen gőzölgő máj ismerős illatával. A mennyei küldemény túlá- 
radt a pulton, már-már az ő útját is eltorlaszolta, de nem törődött 
vele: áhítatosan, széttárt karral fogadta a csodát, ahogy az eltik- 
kadt állatok tartják fel esőben a fejüket. Könnyezett, kacagott, s 
csak nézte álmélkodva, ahogy nagy darabokban alázúdul a te- 
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méntelen pecsenyehátszín, csípőfartő, lágyhús, felsál és lapocka, 
vastagszegy és rostélyos, lábszár és ökörfark... Aztán fölocsúdott; 
szemét dörzsölve az ajtóhoz lépdelt, mert odaküntről furcsa zsi- 
vajgást hallott, és mindjárt látta is, mi történik: a telep lakói kezd- 
ték elözönölni a mészárszék előtti teret. Úgy jöttek, mintha nem 
is ide igyekeznének, hanem az ócskasorra, összehajtható ágyakat, 
matracokat, székeket cipeltek, összegöngyölt plédet, pokrócot 
fogtak a hónuk alatt, hőpalackot, elemlámpát dugtak a szatyrok- 
ba. Egy öregasszony a Bibliáról sem feledkezett meg, hogy a pró- 
batétel idején vigasztalást nyerjen az igében. Hekeli, a borbély ki- 
csiny asztalkát egyensúlyozott a fején, hátha talál sakkpartnert. 

Jöttek a környékről, de a városból is, mert a kültelki mészárszé- 
keket ígéretesebbnek találták; jöttek az éhezettek fáradtan s mégis 
céltudatos buzgalommal, sápadtan vagy vörösre pállottan, ki téli- 
kabátban, ki vékonyabban öltözve; jöttek az ajkukat makacsul 
összeszorítok és a mókás kedvűek, akik szinte örömüket lelték 
ebben a ricsajgó és szegényes díszszemlében; jöttek öregek és fia- 
talok, kicsik és nagyok, hiszen a családok tudták, hogy ha lesz is 
hús, személyenként csak egy kilót kapnak, csontostul. Amint a 
mészáros megpillantotta az áradatot, hirtelen azt képzelte, láto- 
másbeli húskészletére gyűltek össze, de hamar rájött, hogy vala- 
mi egyéb történt, s rögtön kitisztult az agya. 

– Maguk mire készülnek itt?! – kiáltotta a küszöbről. – Meg- 
bolondultak?!... Csak nem akarnak a szabad ég alatt éjszakázni?! 
Menjenek haza, ne csináljanak nekem hajt! 

A tömeg egy pillanatra elcsendesült, de kétkedve mérlegelte a 
szavakat, aztán felhördült. Innen is, onnan is kiáltások hallatszot- 
tak: 

– Hallották?!... Mi éjszakázunk, és neki gyűlik meg a baja! 
– Esetleg a pénze! Abból vette a Trabantot is, de most már 

Mercedesre vágyik! 
Ezen hangosan röhögött a nép. 
– Az imént láttuk a tévében, hogy a bukaresti üzleteket tele- 

tömték hússal! – mondta egy nagyszájú asszony. – Ha ők kap- 
tak, ide is kell hogy hozzanak! 

Egy másik hozzá társult a hangjával: 
– Mikor Hamudius ötvenesztendős volt, még csirkecombot 

meg hasiszalonnát is kaptunk! Miért feledkezne meg rólunk 
most, tíz esztendővel később, amikor az egész ország őt ünnepli?! 
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Tóthpál Gyula még egy kísérletet tett: 
– Miről gondolják, hogy reggel lesz áru? Ha eddig nem értesí- 

tettek, holnap is hiába várom! Ne verjenek hát tanyát itt, és ne 
akadályozzák a forgalmat! 

Egy nyers hangú idősebb férfi, akinek az orra olyan volt, mint- 
ha korompettyek ették volna bele magukat, visszakiáltott a tö- 
meg feje fölött: 

– Dehogyis megyünk haza! Ezt a trükköt nem vesszük be! 
Most egy kamasz hangja hallatszott: 

– Még szép! Ha lelépünk, már hajnalban kiosztja a húst az is- 
merőseinek meg a bőrkabátos potyalesőknek! Leteszem a szent 
nagy esküt, hogy a táskák máris ott sorakoznak egymás mellett a 
hátsó raktárban! 

– És elsősorban a fajtáját látja el! – mondta egy nyugdíjas ro- 
mán hivatalnok a barátjának, akivel együtt állt be a sorba. – Ha 
magyar volnék, én is több húst ennék! 

Hekeli látta a lázadók forrongását, odament a mészároshoz, bi- 
zalmaskodón bevonta őt az üzletbe, s elreteszelte az ajtót. 

– Ide figyeljen, Gyula – mondta Tóthpál szemébe nézve. – 
Én tudom, hogy reggel sem lesz hús, csak szórakozni jöttem ide, 
érti? Maga azonban ne vitatkozzék velük, mert megjárja! Üljön be 
a Trabantjába, s húzza el mielőbb a csíkot! 

A mészáros már vetette is le a fehér köpenyét, s feldúltan bújt 
a kabátjába. Igazat adott a borbélynak, Hekeli pedig azon volt, 
hogy ismét felderítse őt: 

– Mielőtt elinal, még felteszek magának egy találós kérdést: 
Mi lesz Brezsnyevből, ha átmegy rajta az úthenger? 

– Ne bosszantson maga is! – szuszogott Tóthpál ingerülten, 
de így sem tudta lerázni magáról a borbélyt. 

– Hát ikon lesz belőle, ez világos, nem? No és a pápából? 
– Nem érdekel a politika! 
– Pedig egyszerű a megfejtés: szentkép lesz belőle! No és a mi 

elnökünkből? 
– Családom van, Hekeli, értse meg végre... 
– Ejnye, ne legyen olyan mogorva! Legalább elmondja odaha- 

za is, hogy ebben az esetben Hamudiusból lapostetű lesz! 
A mészáros nem tudta megállni, hogy el ne nevesse magát, de 

utána annál komorabban, sietősebben zárta be az ajtót, s hátul, az 
udvar felől rohant a Trabanthoz. 
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Reggel hétkor megérkezett a hatalmas húsoskocsi, oldalán az 
öles betűkkel: CARNE, s a zsibbadt, ványadt, kialvatlan és dider- 
gő népség egyszerre felujjongott: „Ugye, mégis érdemes volt éj- 
szakázni! Ez a rohadt pedig el akart zavarni bennünket! Most az- 
tán éghet a pofája!” 

De a kocsi nem hússal volt megrakva. Mihelyt kinyitotta a so- 
főr a hátsó ajtót, egy mázoló meg egy kőműves ugrott ki a fülké- 
ből, az óriási vasszekrényből előhozták a vedreket, létrákat, a 
szerszámokat, zsák gipszet és mindenféle más anyagot, s kezdték 
becipelni az üzletbe. A mázoló tüstént azzal kezdte, hogy fehér 
olajfestékkel bekente az ajtó fölötti üveget meg a kirakatot, s mu- 
tatóujjával a festék közepébe nyomorgatta azt a néhány szüksé- 
ges betűt: 

RENOVÁLÁS! 
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A mélység kulcsa 
és egy nagy lánc 

De szóljunk Bábel toronyházának más, együgyű, hallgatag, fél- 
nótás lakóiról is, hiszen egyikük sem volt oly bolond, hogy épp a 
viselkedésével ne árulkodott volna a fölötte uralkodóra. Egyik 
közülök az anabaptista utcai prédikátor, Lukács Misák volt, aki 
fennszóval hirdette Krisztus ezeréves országlását, melynek idején 
a hatalmasokat megalázza és a szegényeket felmagasztalja; prédi- 
kálta, hogy a felnőtteket újra kell keresztelni, hogy az egyházi 
dogmákat el kell vetni, és csak azt tanítani, ami a Bibliából világo- 
san kiolvasható, mint például a Megváltó eljövendő uralkodása, 
amelyet a Jelenések könyve is megjövendöl; ezalatt nem lesz sem 
világi, sem egyházi felsőbbség, nem lesz magántulajdon, az em- 
berek egyenlő módon dolgoznak majd, és a hatalomból is egyen- 
lő mértékben részesednek, ellentétben az Antikrisztus tobzódásá- 
nak mai állapotával. 

Lukács harmadéves teológus volt, amjkor belezavarodva az 
Apokalipszis tanulmányozásába, Münzer Tamás késői követője 
lett, s azt is beszélték a városban, hogy kívülről tudja a Zsoltáro- 
kat, a Példabeszédeket meg a Prédikátor Salamon könyvét, hitvi- 
tában senki le nem győzhetné, s bár ütődöttnek látszik, tudja, mi- 
kor mit és hol kell mondania, nem ok nélkül figyelt fel a szekuri- 
táté az időnként kétértelmű beszédeire. Ő azonban csak prédikált 
tovább, látszólag néha épp a törvények betartására buzdítva a la- 
kosokat: 

„Még a te gondolatodban is a királyt ne szidd, és a te ágyasházadban 
gonoszt a gazdagnak ne mondj; mert az égi madár is elviszi a szót, és a 
szárnyas állat is bevádolná a te beszédedet!” 

Máskor nagyon is lehetett érteni, amit mond: 
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„Odadobtál minket vágójuhok gyanánt, és szétszórtál minket a nem- 
zetek között. 

Eladtad a te népedet olcsón, és nem becsülted az árát magasra. 
Csúfságul vetettél oda minket szomszédainknak, gúnyra, nevetségre a 

körülöttünk lévőknek!” 

A nyeszlett emberke előredőlve loholt végig az utcákon, sze- 
mének fakó fényű kék zománca nem irányult semmire, mint az 
olyanoké, akik inkább befelé élnek, de aggódón siető mozgása 
szerint mintha örökké oda igyekezett volna, ahonnan nem taná- 
csos elkésni. Néha megállt, lehunyta a szemét, ajka szaporán 
mozgott, mintha imádkozna, utána elindult, s magas, éneklő han- 
gon folytatta prédikációját: 

„Mindent láttam az én hiábavalóságomnak napjaiban: van olyan 
igaz, aki az ő igazságában elvész, és van gonosz ember, aki az ő életének 
napjait meghosszabbítja az ő gonoszságában! 

Láttam a nap alatt, hogy nem a gyorsaké a futás, nem az erőseké a vi- 
adal, nem a bölcseké a kenyér, és nem az okosoké a gazdagság, hanem idő 
szerint és történetből lesznek mindezek! 

Mikor pedig a fejedelemnek haragja fölgerjed ellened, a te helyedet el 
ne hagyd, mert a szelídség nagy bűnöket lecsendesít!” 

A másik, akit sorsa megháborított, Platt Sámuel, a pincér és lot- 
tóárus volt, önmagának többszörös hasonmása, mintha nap- 
hosszat tükörfalú utcákon járna. Termetre zömök volt, lapos arcát 
keskeny orr szelte ketté, kúp alakú feje legtöbbször fehér kabát 
fölött ragyogott a verítéktől. Máskor hófüggöny mögül sejlett elő 
alakja, s látni lehetett, amint az utcaseprőket dirigálja. Néha az ál- 
lomás környékén ismertek rá, ahol újságot árult ez az örökké te- 
vékeny ember. 

Hol itt, hol ott bukkant tehát fel, hangját megismerték az embe- 
rek, és azt gondolták: lám, itt van Platt Sámuel! Városszerte is- 
merték a tragédiáját, mégis volt valami megnyugtató a jelenlété- 
ben, szivarjának somkóróillatú füstjében, de kicsinylőn beszélni, 
bizalmaskodni vele, ehhez senkinek nem volt kedve. Ismerősei 
érezték, hogy egyoldalú viszonyról van szó, s ők nem számíthat- 
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nak többre, mint a sajátos füstre és az elmélyült és mégis barátsá- 
gos pillantásra. 

A négyszögletű térről egymás mellett nyíltak a félköríves ka- 
puk, mintha egy cipősdoboz oldalát ráspollyal kilyuggatták vol- 
na, és Sámuel is itt lakott, egy vedlett falú, okkersárga ház harma- 
dik emeletén. Az elsőn női szabó rendezett be műhelyt, ablaka te- 
le volt divatlapokból kivágott képekkel, fölötte idős zongorata- 
nárnő bérelt lakást, s nem tudni, vajon gonoszság vagy rokon- 
szenves incselkedés vette rá, hogy valahányszor meghallja Platt 
közeledő lépteit, rákezdjen a könnyűlovassági indulóra; talán az 
utóbbi feltevés a helyes, hiszen mi oka is lett volna gúnyolni ezt a 
kálváriás embert. 

A pincér szuszogva nyitotta ki az ajtót, beleszimatolt szobája 
levegőjébe, tudomásul vette, hogy az otthonosságot jelentő szag 
nem változott, s kissé megnyugodva lépett be. Jobb kézről a fal 
mellett vaságy nyújtózott, szemközt öreg ruhásszekrény állt, s bal 
kézről a fal mellett kunkorodott orrú cipők hangolták le a környe- 
zetet. Az ágy fejénél kerek asztalka volt, rajta angol-héber ima- 
könyv, jomkipur, vagyis az engesztelő ünnep napjára. Ha éjjel 
megébredt, Platt Sámuel odamatatott az asztalkára szivarért, s 
nemsokára sziporkázó fény világította meg a szobát, s bár ő maga 
örökös szorongást érzett a padló miatt, amely a fal mentén ragyás 
lett, továbbra is oda szórta a tüzes hamut. 

Huszonöt esztendeje élt egyedül: a deportálás után szakadt rá 
az özvegység, amíg munkaszolgálaton volt. Eleinte nyögött a fáj- 
dalomtól, azt hitte, ráömlik a mennybolt, keveset aludt, még a 
színek, illatok is felzaklatták, s néha le kellett szaladnia a Szamos- 
hidra, hogy a korlát mellett állva csüngő fejjel órákon át nézze a 
higanyosán csillogó víz megnyugtató hullámzását. 

„Nem szabad semmire gondolnom! – határozta el ezerszer is. 
– Ha élni akarok, kerülnöm kell az emlékeket!” 

Az étkezdében, ahol ebédidőben felszolgált, olyan csörömpö- 
lés, zakatolás volt, mint egy kovácsműhelyben, és az ételpára a 
szemét is elhomályosította, de ez a környezet mégis jót tett neki: 
lépcsőkön szaladt fel s vissza, figyelt, számolt, mérlegelt, s ezalatt 
kívül rekedt minden gondolat e feszült körön. Miután azonban 
hazatért és hanyatt feküdt az ágyon, még a mennyezetet is vizs- 
gáló figyelemmel nézte; a mészrétegen repedések kanyarogtak, s 
érdekes ábrák rajzolódtak ki belőlük: két kislány évek óta álldo- 
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gált a járda szélén egymás kezét fogva, hátukon táskával, s a csil- 
lártól az ablak felé halott nő nyújtózkodott... Igaz, látott Sámuel 
apró, torz alakokat, halfarkú törpéket és katonákat is, de ezeket 
szigorúan nézte, vagy legyintett feléjük, és oldalt fordult. 

Mindent elkövetett, hogy fásulttá tegye magát, hogy közöm- 
bössé váljék a világ dolgai iránt, mint aki tudatosan nyugtatókat 
szed, s annyi idő után egy este már ezzel az egykedvűséggel lé- 
pett az ablakhoz. Nem vágyott sem elmenni, sem otthon marad- 
ni. Odakünn váratlanul havazni kezdett, a hatalmas pelyhek ke- 
letlen tészta hatalmas darabjaiként hulltak alá, elsodorva a leve- 
gőt az emberek elől, s akik áthaladtak a téren, hatalmas dobozban 
érezték magukat, s fölfelé pislogtak, mint a csapdába esett mada- 
rak. Aztán elállt a havazás, és Sámuel tűnődve nézte a térséget, 
de egyelőre csak egy csillag alakú hópehely villant a szemébe, 
mintha föl akarná lazítani ajkának bánatos ráncait, majd meg- 
mozdult, s részleteiben fedezte fel a világot: az épületek színes 
kockáit, a fenyőfákat, a künti csendet, amely az ujjnyi fehérség- 
ben leülepedett s elborított mindent. 

Látta a két kislányt a ródlin, visszaemlékezett utolsó integeté- 
sükre, az asszony óriási szenvedő szemére, de csak a tudatával 
érezte, hogy bele kéne vágnia a fájdalomnak: a melle hideg volt 
és merev, mintha kibetonozták volna, tekintete nyugtalan. Nem, 
nem, mindjárt meg fog hatódni, elmúlik ez a kövült állapot, és a 
fájdalom édes-keserű leve csurog majd le a torkán – gondolta, s 
előrehajolva átfogta a fejét, de anélkül, hogy bármelyik emlék is 
megragadta volna, vagy bármilyen érzést keltett volna benne. Ek- 
kor odatántorgott az ágyhoz, végigvetette magát rajta, és hango- 
san felzokogott. „Hogyan tehetted ezt, Sámuel?! – hüppögte. – 
Hogy lehettél oly hitvány, hogy engedted másodszor is odavesz- 
ni a családodat?! Régebben csak ki kellett nyújtanod a kezed, és 
már ott voltak melletted mindhárman: még a hangjukat is hallot- 
tad, még a leheletük szagát is érezted!... Miért hagytad el őket, Sá- 
muel?!” 

Többé nem ment be a vendéglőbe. Lottócédulákat sem kért ki. 
Újságot sem árult. Az utcaseprőket sem irányította. Egyhónapi 
gubbasztás után már kifűzött cipőben járt az utcán, szakállában 
megbújt a kenyérmorzsa, tekintete zavaros lett. Magára maradt, 
vége volt. A szocialista humanizmus nem hajolt le hozzá, hogy föl- 
emelje. Egyéb hivatalos dolgokkal volt akkoriban is elfoglalva. 
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Az anabaptista azonban tovább prédikált az utcákon s a tere- 
ken, hangja még panaszosabb lett: 

„Halld meg esedezéseim szavát, amikor hozzád kiáltok, és amikor fel- 
emelem kezeimet a Te szentséges lakhelyed felé! 

Ments ki engem a hálóból, amelyet titkon vetettek nekem, hiszen Te 
vagy az én erősségem! 

Temérdek üldözőm miatt csúfsággá lettem, kivált szomszédaim és is- 
merőseim félelmévé: akik látnak az utcán, elfutnak tőlem!” 

Lukács Misák könyörgésének óráiban járta a várost egy másik 
nyomorult, Sanyika, a vándorborbély is, akit Hamudius még 
Gorgo D. Gorgótól örökölt, sok más gyámoltalan ügyefogyottal 
együtt, hogy aztán egy napon, hírtelen reájuk unva és hatalmasan 
fölgerjedve ellenük, parancsot adjon az eltakarításukra. Később 
lépcsőzetesen nyírt gyerekfejek és vérpettyes kemény munkás- 
arcok idézték fel a külvárosok emlékezetében Sanyikát. Vékony- 
ka, hajlott hátú ember volt ez is, arcbőre táskásán csüngött, és el- 
lenzős sapkája alól, amely lepényként borult fülére, tarkójára, fé- 
lénken s gyanakvón bámult a világba. Olyan negyedosztályú bor- 
bély volt, épp azoknak való, akiket a sok tükör meg a parfümillat 
még jó ideig elriasztott a belvárosi üzletektől, s akik inkább csak 
ünnepek előtt nyiratkoztak, borotválkoztak. Ez a háziborbély 
azonban fél évszázadon át szoktatta magát az ínségesek sorsá- 
hoz, s nem lepte meg semmi. Mindazáltal kissé tőle is féltek a 
gyerekek, főként amióta híre kelt, hogy az öreg halottakat is bo- 
rotvál. Ha föltűnt valamelyik városszéli utcában, már szaladtak, 
ki merre tudott: „halálborbély, halálborbély!” – kiáltozták, s 
igyekeztek elrejtőzni előle. Sanyika azonban csak jövögetett hóna 
alatt kis fakofferével, és a sors úgy rendelte, hogy időnként min- 
den kölyök elszenvedje tőle a nyiratkozás kínját; a rozsdás gép 
bukdácsolva szántott végig a kobakjukon, és ők úgy érezték, sör- 
téjük minden szálát csipesszel tépdesik ki, s a hajtöredék között 
könnyerecskék kacskaringóztak alá az arcukon. „Isten látott ilyen 
gyermekeket! – méltatlankodott Sanyika, és hideg kezével rátá- 
maszkodott az áldozat fejére. – Bezzeg az én koromban nem vol- 
tunk ilyen kényesek!” 

Attól sem jött zavarba, ha borotválás közben valamelyik férfi 
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felszisszent, meg-megreccsentve maga alatt a széket. Ilyenkor 
gyakorlott mozdulattal lépett hátra, s onnan nézte az elvörösödő, 
sziporkázó szappanhabot. „Ugye mondtam!... Egy moccanás, és 
kész a baj!... Roppant éles ez a kés, ilyet kommunisták nem tud- 
nak gyártani, csak a Solingen cég!” Göcögve nevetett, s mindjárt 
utána ismét eldicsekedett azzal, hogy ő holdvilágnál az ablak- 
üvegben is megborotválkozik anélkül, hogy megvágná magát. 
Este későn érkezett haza, s ha a milicista rá nem sípolt vagy utána 
nem rúgott, a kapuig dúdolgatott a maga sajátosan mély hangján: 

Inkább lennék az erdőben vadállat, 
a szívemet nem gyötörné a bánat. 

Lukács Misák pedig tovább jövendölte Krisztus ezeréves or- 
száglását, az uralkodó gonosz bukását, s szüntelen védelemért fo- 
lyamodott a mindenható Istenhez: 

„És láték egy angyalt leszállni a mennyből, akinél vala a mélységnek 
kulcsa, és egy nagy lánc a kezében. 

És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és a Sátán, és 
megkötözé azt ezer esztendőre! 

Perelj, Uram, a velem perlőkkel, harcolj a velem harcolókkal! Ragadj 
pajzsot és vértet, és rekeszd el üldözőim útját! 

Ne örüljenek rajtam az én hazug ellenségeim, méltatlan gyűlölőim se 
hunyorgassanak rám. Föltátották rám szájokat, azt mondták: Haha! Ha- 
ha!” 

Egy különös asszony is feltűnt néha a városban, Maria, a volt 
klinikai takarítónő. Miközben imbolyogva lépdelt, göncéről 
messze csillogtak a fölfújt műanyag tasakok, színes léggömbök, 
és ide-oda lebegtek, mint a régi röpterek légzsákjai. Ő maga öreg- 
asszonyosan meggörnyedt terhe alatt, de időnként kikandikált 
nehéz s mégis légiesnek tűnő batyuja alól, s szenvedőn mosoly- 
gott csorba szájával, mint aki restelli, hogy ilyen földhöz tapadtan 
kell vánszorognia, bár nincs messze az idő, amikor a sok kis lég- 
gömb a magasba emeli... 
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A lánya, Iosefina megszökött volt egy mérnökkel, aki a porko- 
hászati intézetnél volt kutató; Kanadába mentek, s ő tizenöt esz- 
tendő alatt nem látogathatta meg őket, mert a veje „titkos ada- 
tok” birtokában van. Egy idő után Iosefina betegeskedni kezdett, 
sok lett a cukor a vérében, ahogy írta, rászorult volna hát a segít- 
ségre, és elkeseredésében levelet küldött anyja nevében Hamudi- 
us feleségének, Nicoletának; rimánkodott, hogy essék meg rajta a 
szíve, hiszen ki más érthetné meg inkább nyomorúságos helyze- 
tét, mint egy másik anya, aki tudja, mit jelent gyermekeket szülni, 
fölnevelni s aggódni értük életünk végéig... 

Levelét a Szabad Európa Rádió is beolvasta, de hiába, az útle- 
vélkérést ismét visszautasították. A várakozás esztendeiban aztán 
lassan megroppant, kicsírázott benne s rögeszmévé fejlődött az a 
gondolat, hogy iratok nélkül is útra kelhet, pusztán a maga erejé- 
ből, ha átröpül a határ fölött. így kezdte gyűjteni a műanyag tasa- 
kokat, fölfújta, szájukat zsineggel átkötötte, s a batyujára függesz- 
tette a színes léggömbökkel együtt, amelyeket a szánakozó trafi- 
kosnőktől kapott, reggelenként pedig úgy jött elő, mint akinek is- 
mét nőtt a lehetősége a fölszálláshoz. 

Nem lehetett tudni, mi van a súlyos göngyölegben, melyet a 
hólyagok takarnak, talán színes rongyok, rossz cipők, üres kölnis- 
üvegek, dobozok, babafejek és -törzsek, végtagok külön-külön, a 
gyerek és unoka nélkül maradt asszony széthullott álmait jelké- 
pezve. Leggyakrabban a Szobor környékén imbolygott különös 
léghajója, ez a páratlan zeppelin. Nem csoda, hogy ilyenkor em- 
bergyűrű fogta körül, hiszen még nem láttak ilyen gyűjteményt s 
egy ilyen lényt, aki a galacsinhajtó bogár ragaszkodó kitartásával 
hordozta terhét, amelynek mindenáron el kell jutnia valahova, 
valakihez. 

A milicista csak messziről figyelte, a faluról városba vetődött 
paraszt ősi kedélyével s azzal a leplezett aggodalommal, ami a 
szolgálati öntudatot jelentette számára, hiszen félnie kellett, hogy 
a mulatságos látvány ellenére történik valami. Sosem lehet tud- 
ni... Valaki elkiáltja magát a tömegben, aztán egy másik, egy har- 
madik, tüstént futóléptek dobognak, öklök zuhannak, s többé 
nem lehet feltartóztatni az áradatot... Gyanús volt tehát neki ez a 
fölszállni készülő kelekótya asszony, ez a rejtélyes teremtés, s egy 
napon meg is történt a baj, noha másképp, mint ahogy ő várta és 
elképzelte. Maria vagy tíz színes léggömböt kapott a turistáktól, 
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azokat is rákötötte a göncére, s a szivárványszínű hatalmas bubo- 
rékok ott röpködtek a többi fölött. Még egy kis pirosítót is kent az 
arcára a szerencsétlen a nagy út előtt, s mikor odaért a Szobor elé, 
egyszerre kiáltozni kezdett önmagából kikelve, furcsa, rikácsoló 
hangon, és a karjait lebegtetve igyekezett lábujjhegyre állni ba- 
tyuja terhével: „Emelkedem, érzem, hogy emelkedem! – riká- 
csolta. – Szervusz, város! Szervusztok, emberek. Isten áldjon 
benneteket!” 

Hirtelen vagy száz ember verődött össze körülötte, aztán két- 
száz s egyre több és több, úgyhogy már csak a léggömbök látszot- 
tak ki a sokaságból, amikor az embereket félrelökdösve maga 
elől, Lulu, a város szinte törpének mondható, mély torokhangon 
beszélő bolondja is odaért a látványhoz. Mindenki kedvelte ezt a 
félnótást, aki sajátosan emelgette a lábát két-három számmal min- 
dig nagyobb otromba cipőiben, s a legszeszélyesebb ötletekkel 
hívta fel magára a figyelmet. Például agyonviselt kabátjának az 
ujjára iskolai rendszámot varrt, s legtöbbször szutykos, szakadt 
ellenzőjű vasutas egyensapkát viselt; szabad bejárása volt a ven- 
déglői konyhákba meg a söntések mögé, mindenhová bekukucs- 
kálhatott, hogy aztán a homlokát ráncolva fejletlen agyállományú 
öklömnyi fején, véleményt mondjon a jelenségekről, s megnevet- 
tesse a személyzetet. 

„Nem mész sehova! – szólt rá a fölszállni készülő asszonyra 
fenyegetően, és közelebb lépett hozzá. – Itt maradsz velünk, 
megértetted?!... Majd én kivájom neked az útlevelet!” 

Maria azonban ebben az emelkedett állapotban nem törődött 
vele, sőt egyre gyorsította karmozdulatait, s már volt is, aki látni 
vélte, amint néhány centivel a talaj fölé emelkedik. Ekkor azon- 
sán váratlan dolog történt: Lulu egészen közel ment Ikarosz öz- 
vegyéhez, a háborodottak dühös elhatározásával előrántotta 
zsebkését, s egymás után több hólyagot is kiszúrt vele. 

„Jaj! – sikoltott fel az asszony. – Fogjanak ki, mert lezuhanok! 
Végem van!... Sohasem látom meg a lányomat!” 

És göncével együtt a földre esett, a hátán fekve kalimpált a lá- 
bával, a milicista pedig elrángatta onnan Lulut, és többször is a 
vállára csapott gumibotjával. 
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Lukács Misák eközben tovább prédikált az utcákon: 

„Jajgassatok, mert közel az Úrnak napja, mint pusztító hatalom jő a 
Mindenhatótól. Ezért megerőtlenülnek minden kezek, és elolvad minden 
embernek szíve. És megrémülnek, kínok és fájdalmak fogják el őket, és 
szenvednek, mint a szülő asszony, egyik a másikon csodálkozik, arcuk 
lángba borul! 

Az ég csillagai és csillagzatai nem ragyogtatják fenyőket, sötét lesz a 
nap támadáskor, és a hold fényét nem tündökölteti. És mint az űzött zer- 
ge és mint a pásztor nélkül való nyáj, ki-ki népéhez tér meg, és ki-ki az 
ő földjére fut!” 

Az örök vőlegény mankóján himbálózva déli tizenegy és tizen- 
kettő között indult el a városháza környékéről s haladt végig a fő- 
utcán, mely előbb Deák Ferenc, aztán Molotov, később pedig dr. 
Petru Groza nevét viselte. Nem lehetett tudni, mi a szándéka ez- 
zel a magányos vonulással – talán mindennap meg akarta mu- 
tatni magát a világnak, mert az ő vőlegényi sorsát senkiéhez sem 
lehetett hasonlítani: magasztosabb volt, mint azoké, akik izzadó 
tenyérrel és izzó lélekkel járultak az anyakönyvvezető elé, s 
ugyanakkor megrázó és példázatos is. Ő a kínok hetvenhétféle 
kínját állta ki, hogy most nyomorékon kínlódja magát előre, mint 
az araszoló lepke fekete álcája. Az ő menyasszonya a semmi lett 
és a gyötrő emlékezés, s talán méltóbb volna, ha az ujján még ma 
is fénylő karikagyűrűt a szenvedés izzó koronájává kalapálva a 
fején viselné... 

Mielőtt útra kelt volna, Görbe János sokáig álldogált a városhá- 
za előtt, s nézte a fiatal párokat meg a vendégkoszorút, a hatal- 
mas csokrokat, amelyekkel a menyasszonyok a pajzán célzások 
hallatán időnként elfedték arcukat. Figyelte a fehér selymek kö- 
zött kavargó sötét szöveteket, a földíszített kocsisort, amelyben 
mindig akadt egy-egy Mercedes, Peugeot, Opel, sőt Volvo is, az 
újgazdagok hivalkodása szerint, akik lehetőleg nyugati rokonai- 
kat is meghívták az esküvőre. Bámulta a Romulust és Remust 
szoptató ércfarkas körül fényképeződő csoportokat s közöttük is 
a faluról városra származott első nemzedéket, ahogy tüntetően 
kimosakodva, de sután mozogtak, kezük-lábuk el volt szabva, 
akárcsak az öltönyük, vállukról kulacsként lógott a fényképező- 
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gép, ajkuk között még idétlenül billegett a cigaretta, akár a kutya 
fenekében, ahogy egy nagyszájú feleki násznagy mondta. Nézte 
őket az örök vőlegény kissé megvető szigorával, mint aki fölötte 
áll az effajta utcai látványosságnak, aztán elindult. 

A gyalogjárók már messziről meglátták, hogy jön, észrevették a 
mozgásáról meg arról, hogy vőlegényi kabátja tele volt tűzdelve 
hatalmas fehér papírrózsákkal. Görbe János önérzettel vetette fel 
a fejét szánalmas himbálózása közben, nem nézett se jobbra, se 
balra; ez a szenvedő önuralom volt az ő méltósága, de az embe- 
rek tisztelettudóan utat engedtek neki, mert sokan ismerték szo- 
morú történetét. Utolsó éves hallgató volt a műegyetem építészeti 
karán, amikor menyasszonyát letartóztatta a szekuritáté, azzal 
vádolták, hogy összejöveteleket szervezett a lakásán, és a Bolyai 
Egyetem egyesítése ellen lázította a hallgatókat. Második hónapja 
tartották a parancsnokság épületének pincéjében, s arról faggat- 
ták, hogy kik jártak hozzá, mikről beszélgettek ilyenkor, s igaz-e, 
hogy a magyar himnuszt is énekelték. Egy napon aztán névtelen 
levélíró arról értesítette Görbe Jánost, hogy a menyasszonyát he- 
tente kétszer is „sétálni” viszi a vallató kapitány a késő esti órák- 
ban személyi kocsijával, s csak hajnalban hozza vissza a cellába... 

Ettől kezdve az örök vőlegény éjszakánként ott ólálkodott az 
épület körül, hol a hátsó kapunál bújt meg, hol elöl, s minden kis 
zajra, motorzúgásra megriadt. Erősnek és elszántnak ismerte a 
menyasszonyát, azt is tudta, hogy szereti őt, de oly sok mindent 
hallott a női gyengeségről, hogy elképzelte a lányt, amint a bel- 
ügyis kapitánnyal csókolózik, vagy az ágyban hempereg vele, s 
ha ehhez még hozzágondolta, hogy ki van szolgáltatva a tisztnek, 
már-már fölvonított. És még inkább a poklok poklát élte át, és hi- 
deglelősen vacogni kezdett, amikor a képzelgésben mind alább 
süllyedve, a hideg és undorító iszaprétegig ért, s fölrémlett benne 
egy-két tanulmány is arról, hogy a meggyötört nőben, épp a lélek 
kettőssége miatt, gyűlölet helyett olykor vonzalom ébred kínzója 
iránt, s ebben a gyötrő és mégis édes elernyedésben csak annál 
nagyobb gyönyörrel kínálja oda magát... 

Kihallgatást kért a parancsnoktól, hogy beszélhessen a lánnyal, 
de elutasították. Egy újabb hét múlva úgy érezte, megháborodik, 
ha továbbra is így telnek a napjai. Sápadt volt, az öltöny lógott 
rajta, beszéd közben az ajka remegett. Ő maga is megvertnek és 
meghajszoltnak látszott, s végül bekövetkezett az, amire egyálta- 
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lán nem készült fel: szerelőcsarnokot építettek az egyik helyi 
gyárnak, és a diákok is ott gyakoroltak. Már reggel, amikor meg- 
érkezett a „santierre”, Görbe János szeretett volna végigheverni a 
cementzsákokon, s álmosan és kimerülten ment fel az állásra, 
hogy néhány műszaki adatot ellenőrizzen; hunyorogva lépdelt a 
deszkákon a reggeli napsütésben, mint az alvajáró, s egyszer csak 
felkiáltott, mert érezte, hogy a semmibe lép... A kórházban ké- 
sőbb gerincsérülést, medencecsont-repedést és combnyaktörést, 
valamint súlyos agyrázkódást állapítottak meg. 

Menyasszonyát épp aznap ítélte el a katonai bíróság öt évre lá- 
zítás és államellenes iratok terjesztésének vádjával. Két héttel az 
öt év letöltése előtt szabadult, azzal az általános amnesztiával, 
amelyet Hamudius hatalomra kerülésének örömére hirdettetett. 

Mielőtt Lukácsot a titkosrendőrség beidézte, baljós jelek mutat- 
koztak az égen. Csapás csapás után érte az országot, a munkások 
megfáradtak, ímmel-ámmal dolgoztak, s földrengés után árvíz lá- 
togatta meg a folyó menti részeket, kemény tél következett, s utá- 
na oly aszályos nyár, hogy kiszáradtak a kutak, a turbinák zúgása 
elhalkult, még a madár is eltikkadt szomjúságában, és az üres üz- 
letek polcain sovány egerek szaladgáltak morzsát keresve. Misák 
szerint minden olyan volt, mint Egyiptomon a marhavész, a feké- 
lyek s a jégeső csapása, mint a sáskaözön és a háromnapos sötét- 
ség. Hamudius azonban megkeményítette a szívét, elhárított ma- 
gától minden felelősséget, a csapásokat a renyhe ideológiai mun- 
ka rovására írta, és a sajtót fenyegette, gyalázta miatta. Ugyanak- 
kor megparancsolta, hogy mindenütt lobbantsák magasra az is- 
tentagadás lángját, s leplezzék le azokat, akik titkon keresztvíz 
alá tartják gyermeküket, sőt ők maguk is járnak templomba. El- 
rendelte továbbá, hogy a menyegzőkön szüntessék be a meny- 
asszonytáncban szokásos tányérozást, mert a kommunisták fiai- 
hoz méltatlan, hogy mindjárt életük elején pompázatos új kocsik- 
ba üljenek, és besétáljanak a készbe. Bőséget csak áldozatos mun- 
kával és szerénységgel lehet teremteni, csak így jutunk fel a jólét 
legmagasabb csúcsaira! – mondotta. 

Azon a napon, amikor az anabaptistának mindezek a fülébe ju- 
tottak, megérezte, hogy az ateista mozgalommal együtt elközelí- 
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tett az ő kálváriája is, s mintha ettől még jobban felbőszült volna, 
hajnaltól sötétedésig lóstatott az utcákon, s így prédikált: 

„A te lakásod az álnokság közepén van, az álnokság miatt nem akar- 
nak tudni felőlem, ezt mondja az Úr! 

Mindenki őrizkedjék a barátjától, és egyetlen atyátokfiának se higgye- 
tek, mert minden atyafi tőrbe csal, és minden barát rágalmazva jár! 

Mert nem is tudja az ember az ő idejét; mint a halak, amelyek megfo- 
gatnak a tőrben, azonképpen megfogatnak az embernek fiai a gonosznak 
idején, mikor az eljő rájok hirtelenséggel!” 

Így jövendölt Lukács Misák, pedig még nem is sejtette, hogy 
már másnap vízágyúkkal támad a kommunista hatóság a kisebb 
gyülekezetekre, és kiűzi őket szent hajlékukból. Gyereket, felnőt- 
tet, öreget egyaránt... 
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Csapások Hamudius 

kevélysége miatt 

Miután Hamudius már a kenyérgabonát is eladta, olyan éhín- 
ség támadt, hogy a patkányok feljöttek a lakásokba, mert a kaná- 
lisokban nem találtak eleséget. Soványak voltak és ide-oda sur- 
rantak, ragacsos szőrűek voltak, mint a pöcegödörből kivetett pa- 
mutgomolyagok, szemükben vad és elszánt fények villantak. Jöt- 
tek seregestül éjnek idején, de később már nappal is, vécékben, 
fürdőszobákban, éléskamrákban bukkantak fel a lakókat rémít- 
vén, akik már a kenyérmorzsát is rég fölseperték előlük. 

A feketés házipatkányokat hamarosan elűzték a nagyobb és 
vaskosabb testalkatú vándorpatkányok, az Epymis norvegicusok, 
amelyek a csatornák után, ahol laktak, a szeméttelepeken s az 
ólakban is megfordultak, tele voltak élősködőkkel, s ürülékük, vi- 
zeletük is fertőzött. Vírusokat, gombákat terjesztettek, a sarokba 
szorítva megtámadták az embert, bátran ráugrottak kutyára, 
macskára, megmarták azokat, s már a harapásuk is pusztító sebe- 
ket okozott. 

Nem volt méreg, hogy azzal irtották volna őket, botokkal, 
csapdákkal vadásztak rájuk, de kimúlva még ijesztőbbek voltak: 
metszőfogaik előremeredtek, szájukból szivárgott a vér, amely 
kis tócsákban gyűlt meg a fejük körül. Zárás után az üzletekben 
elrejtették azt a kevés élelmet is, ami volt, s elsőként a vietnami 
rákpogácsát, amelynek dobozai évek óta porosodtak a polcokon 
azokkal a rizsből sajtolt tallérokkal együtt, amelyek fehér kabát- 
gombokhoz hasonlítottak. 

A nagyáruházba éjszakára civil lövészeket osztottak be. Ott ül- 
tek a ládákon öten-hatan kezükben töltött szélpuskával, s figyel- 
ték a patkányok alattomos surranását. Oly nehéz volt eltalálni 
őket, hogy némelyiket közülük már megismerték a virrasztó va- 
dászok, nevet is adtak neki, és lesték az érkezését. Ezek közé tar- 
 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

	   133 

tozott a legöregebb s a legfurfangosabb, Alfréd is, amely már a 
szőrét hullatta. Suttogva közölték egymással a lövészek, ha meg- 
jött az öreg, s mozdulatlanul figyelték titokzatos útjait. Sokáig kaj- 
tatott ide-oda gurulva, mert nemigen akadt, amit munkába vehe- 
tett volna. A foghíjas polcokon csak gyógyvizes üvegeket lehetett 
látni, kannában eltett zöldborsót zavaros lében, csalánt rizzsel, 
mustárt recés poharakban, dohos cikóriakávét s néhány doboz 
halkonzervet. Kozmás szélű vashordóban szójaolaj sötétlett, s egy 
hatalmas vesszőkosárban, mintha csak meg akarnák csúfolni a 
vevőket, több száz tasak csípős paprika volt fölhalmozva, noha a 
város lakói hónapok óta nem láttak húst. 

„Ni, megjött Frédi!” – intett az egyik lesben álló sok várakozás 
után, miközben társai már elszunyókáltak ölükben a keresztbe 
fektetett puskákkal, s valóban maga az öreg hímpatkány tűnt fel 
távolabb, a raktárajtó közelében. Egy ideig körbe-körbe forogva 
szimatolgatott a cementen, aztán fölkapaszkodott a legalsó polcra 
az ecetesüvegek közé, de ott nem talált semmit, egy emelettel ma- 
gasabbra kúszott, s bajuszát vizsgálódón mozgatta; közben föl- 
földobta csupasz vörhenyes farát és duzzadt heréit, s talpának 
vénségtől szikkadt gumói sejtelmes-halkan kocogtak a deszkán. 
Oly különös volt ez a magányos kalandozás, hogy a vadászok de- 
rékból fölegyenesedve sokáig némán, tétlenül figyelték Frédi jár- 
kálását. „Oda nézzetek! – suttogta most az, aki először pillantot- 
ta meg a kajtató agglegényt. – Ilyet még nem láttatok!” 

A patkány rábukkant egy paradicsomlével teli üvegre, éles fo- 
gával hamar lerántotta róla a műanyag dugót, aztán fölmászott a 
tetejébe, sunyin fészkelődve belegyömöszölte rút, pikkelyes far- 
kát a lébe, majd óvatosan kihúzta, és szopogatni kezdte. A férfiak 
ámulva nézték, mígnem kattant az egyik puska, s Alfréd lefor- 
dult az üvegről. Pár pillanatig még rángatózott, amikor aztán 
megdöglött, a lövészek masnit kötöttek a farkára, s kifüggesztet- 
ték a főbejárat ajtaja elé, hogy az érkező kereskedők mindjárt lát- 
hassák éjszakai őrködésük eredményét... 

Sötét, hideg hajnalokon az autóbuszok, trolibuszok, villamosok 
mint szénrönköket öntötték ki a sok munkást a végállomásokon, 
folyamatosan és ingerülten, hogy új szállítmányért forduljanak. 
Az ernyedt emberek, akik egymás testmelegében és szorításában 
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már-már visszaaludtak korai ébredésük után, kivetődve a széljár- 
ta térségekre, s talpuk alatt megérezve a kemény talajt, egy pilla- 
natig egy helyben állva imbolyogtak, mint akik annyi év után el- 
felejtették, merre is kell menniük. Legtöbbjük rágyújtott, repedt 
és feketés újjbegyeik között bizonytalankodott a láng, s megvilá- 
gította komor és elhasznált arcukat, a rosszul tápláltak és meg- 
gyötörtek arcát, akik a reménykedés peremére kiszorulva a mun- 
kásosztály hősiességének sem tudtak örülni, s tekintetükben kétke- 
dő szigorral gondoltak már arra is, amin nevetniük kellett volna. 

Miután elhajították az égő gyufaszálat és szippantottak néhá- 
nyat, felgyorsított léptekkel özönlöttek a műhelyek felé, átvágva 
árkon, gödrön, sínpárokon. Könnyen haladtak, nem úgy, mint ré- 
gebb, amikor kosztoscsészét lóbáltak, vagy táskát szorongattak a 
hónuk alatt. Hónapok óta nem vittek uzsonnát a gyárba, csak a 
féldoboznyi cigaretta lapult a zsebükben, s mellette a gyufa zör- 
gött lépteik ütemére, meg az a néhány lej, amit az asszony adott, 
ha netalán kapnának valamit az üzemi falatozóban; de azt is 
megspórolták, s inkább fölhajtottak belőle egy féldecit munka 
után, hogy oldja a mérgüket hazavezető útjukon. 

Az asszonyok sorsa az övékénél is nehezebb lett. Kicsinyeiket 
öltöztetni az alig fűtött tömbházak betonkamráiban, tej híján pá- 
rálló leveket tölteni a csészéjükbe, s aztán sóhajtva nyitni előttük 
ajtót, amikor iskolába indulnak tízórai nélkül, egy-egy almával, 
keksszel. Üres kosaraikkal délig kószáltak a piac környékén meg 
a belvárosban, aztán éjszakára odaálltak a gépek mellé, s minden 
harmadik viselős elvetélt közülük. Egy kislány szalámival álmo- 
dott, amelyet az angyal hoz majd a karácsonyfára függesztve 
sztaniolpapírban, s egy másik szótlanul hátravetette a fejét, mi- 
közben a tanítónő szemléltető ábraként fonott kalácsot rajzolt föl 
a táblára. Száz és száz legényről állapították meg a katonaorvo- 
sok sorozáskor, hogy a gyatra táplálkozás és a vitaminhiány mi- 
att nemileg fejletlenek, önmaguk s azok szégyenére, ahol nevel- 
kedtek s ahonnan jöttek... 

Hamudius egy idő után a falvaktól elvette a malmok zúgását, a 
városi lakosoktól pedig a friss kenyér örömét is, elrendelve az 
egész ország területén, hogy a friss veknit, cipót legalább három 
napig szikkasztani kell hűvös raktárak mélyén, mielőtt kiszállít- 
ják az üzletekbe, mert ily módon csökken a fogyasztás, s ami 
megmarad, az újra használhatóvá lesz, ha megszárítják és beőrlik 
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az újsütetű kenyérbe. Így aztán a veknik feketére égtek, és a héjuk 
beszakadt, vagy sületlenül ellapultak, s úgy kerültek a polcokra, 
mintha a szállítókocsik kerekei hányták volna fel oda... 

A bivalyokat, lovakat levágták a szent traktorok nevében, de 
húsukat nem mérték ki a népnek, hanem megőrölve odavetették 
a tyúkoknak, halaknak; de a tyúkok között ugyanebben az idő- 
ben vész pusztított, megbűzhödték a nagy tenyészetek környé- 
két, s nem akadt gondozó, aki az ólakba bebújva megtisztította 
volna azokat, csak a cigányok vállalkoztak rá jó pénzért, s deré- 
kig érő gumicsizmákban botorkáltak át az elhullott baromfiak 
vastag, alattomosan süppedő szőnyegén. A halastavak sok he- 
lyütt befagytak, de nem vágott senki léket az öles jégpáncélba, s a 
kövér potykák oxigén híján megfulladtak... 

Az éhínség első esztendejében még nem érett volt be a búza, 
amikor rendelet jött a megyékbe, hogy le kell aratni, amint van, s 
ahol a magtárakat még nem készítették elő, ott a szabad ég alatt 
kell kiteríteni ponyvára, gyékényre, ami akad, de semmiképpen 
sem engedni, hogy a gazdák behordják a csűrökbe, még ha eskü- 
döznek is, hogy gondját viselik és megőrzik az utolsó szemig, 
mert „a parasztokat még a régi mentalitás vezérli minden csele- 
kedetükben”. S alighogy elhangzott a parancs és a búzát learat- 
ták, kicsépelték, még az utak mentén is sápadt búzapiramisokat 
lehetett látni, és talpig feketébe öltözött asszonyok hajlongtak fö- 
löttük imát mormolva, kezükben égő gyertyákkal... 

Hamudiusnak a fülébe jutott a nép zúgolódása, s elhatározta, 
hogy lelátogat Szamosvárra. Előtte azonban megüzente, ne ott ál- 
lítsanak neki szónoki emelvényt, ahol az IGAZSÁGOS hatalmas 
lovasszobra áll, s mögötte a bangyinok templomának fehér kövei 
szikráznak, mert ha csak arra pillantott is, félelem szállt rá és ret- 
tegés, és megreszkettette minden csontját, és testének szőre fel- 
borzolódott Íme a jómúltkoriban is, amikor az erkélyről szólni 
akart az odaterelt sokasághoz, szemben a Szoborral, a nyelve 
egyszeriben megduzzadt a szájában, s mindjárt az elején föllán- 
golt benne a harag, mert elvtársak helyett azt mondta: elhársak... 

Ezüstszárnyú elnöki repülőgépén érkezett, a röptértől éljenző 
sokaság falai között vonult be a városba a fekete Mercedesszel, az 
első titkár mellett állva. Jobb karját ablaktörlőként lengette, rövid- 
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látón hunyorgott, s valami kis piros mosoly göndörödött az ar- 
cán, de apró vadkan-szeme gyanakvón figyelt pamacsszerű 
szemöldöke alól. A piactér szélén összetákolt emelvényt, ahol ré- 
gen közvécé állt, színes vászonnal vonták be, az erkélyt vörös 
meg nemzeti színű zászlók díszítették, s a homlokzaton az ő ha- 
talmas mellképe állt; de őt ábrázolta az az óriási festmény is, 
amely a szemközti moziépület közepén meredezett, amelynek 
magassága legalább hatvan sing, szélessége pedig hat sing lehe- 
tett, vagyis épp akkora, mint Nabukodonozor király arany álló- 
képe, amelyet mindenkinek imádnia kellett. 

„Üdvözlöm Szamosvár lakóit – kezdte szónoklatát, miközben 
elégedetten pillantott távolibb önmagára –, és elsősorban a hős 
kommunistákat, akik hozzájárultak e megye páratlan gazdasági 
fölvirágzásához, elvtársak!... Ők tudják, elvtársak, hogy nincs 
szükségünk sem elégedetlenkedőkre, sem pityergő vénasszo- 
nyokra. Nekik nem kell megmagyarázni, elvtársak, hogy csak né- 
ma és szívós küzdelem árán juthatunk fel a haladás és a civilizá- 
ció legmagasabb fokára, csak így teremthetjük meg a sokoldalúan 
fejlett szocialista társadalmat! De hadd idézzem az önök városá- 
nak legnagyobb élő költőjét, aki egyik legmaradandóbb versét ez- 
zel a gyönyörű sorral kezdi: »Nem vagyunk az ennivalóért, ha- 
nem a tennivalóért!«“ 

A tömeg perceken át diadalmasan ünnepelte őt, ütemesen is- 
mételve a nevét, miközben Lukács Misák néhány utcával odébb 
apró, csoszogó léptekkel loholt körbe, s az oldalán hatalmas bá- 
dogtölcsér lógott, amilyennel a benzineshordókat szokták feltöl- 
teni. Az anabaptista hangja bátrabb és elszántabb lett, s hogyne 
magasztosult volna fel önmaga előtt is, mikor mindenütt Isten 
csodás közbelépését látta, aki akkor sem tagadta meg az Ő egy- 
szülött fiát, amikor a Sátán már-már vérét vette. Lottóárusok elár- 
vult asztalaira, falpárkányokra állt fel, hangszóróját a szájához 
emelte, s lehunyt szemmel ócsárolta Hamudius bálványozóit, a 
vezető embereket, és súlyos csapásokat jövendölt: 

„Jajgassatok, pásztorok, és kiáltsatok és heverjetek a porban, ti vezérei 
a nyájnak, mert eljő a ti megöléseteknek és szétszórásotoknak ideje, és el- 
hullotok, noha drága edények vagytok... 

És lesz, mint amikor álmodik az éhező, és ímé, eszik, és midőn fölser- 
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ken, ímé, üres a hasa, és mint amikor álmodik a szomjazó, és ímé, iszik, 
és mikor fölserken, ímé, szomjas és a lelke eleped...” 

Hamudius jókedvében úgy határozott, hogy visszaadja a nép- 
nek legalább a friss kenyér örömét és a malmok zörgését, hadd 
örüljön. De alighogy szétszéledt a tömeg, úgy látta, nincs semmi 
baj, a biztonság őrei őrködnek a nyugalom fölött, még szigorúb- 
ban, mint addig, minden tíz emberre jut egy-egy titkosrendőr. 
Megkeményítette hát ismét a szívét, s elrendelte, hogy a parasz- 
tok ezután késedelem nélkül szolgáltassák be terményeik legne- 
mesebbjét és legjavát, marháik legszebbjét, legkövérebbjét. S bár- 
mit akarnának vásárolni falun, pénzt ne fogadjanak el tőlük, ha- 
nem csak aprómarhát és szemesgabonát meg tojást: száz tyúk le- 
gyen az ára egy csikókályhának, és tíz tojás az ára egy varrótű- 
nek. Aki pedig nem termel, mert nincs földje, mint a tanítók is, 
álljanak össze többedmagukkal, menjenek ki a hetivásárba, és ott 
vegyék meg a beszolgáltatandó sertést, szárazbabot, veteményt... 

Jajgatott megint az elárvult nép, és nem volt, aki oltalmába ve- 
gye. A diktátor azt is megtiltotta, hogy az elégedetlenkedők el- 
hagyják az államot, s hírül vigyék az ország sorsát. A kivándorló 
zsidókért Izraelnek fizetnie kellett, a gyermekeket lemérték, s 
annyi ezüst árát követelték értük, amennyit a mérlegen nyomtak; 
a szászokért, svábokért Nyugat-Németország állt jót, s azonkívül, 
hogy házaikat itthagyták, Hamudius ötezer márkát kapott min- 
denikért külön, de hamarosan kevesellni kezdte ezt, s mind töb- 
bet és többet kért. A diktátor megkapta, amit csak akart, még a 
gyári felszereléseket is, de még mindig elégedetlen volt. Kevély- 
ségében azt hitte, uralmának sohasem szakad vége. A prédikátor 
azonban tudta, hogy újabb szörnyű csapás sújtja majd az orszá- 
got, és könyörgött Istenhez, hogy legalább a kicsiket és az örege- 
ket kímélje. 

De bizony sokan odavesztek az árvíz idején, amilyen évszáza- 
dok óta nem volt ezen a tájon. A pusztító áradás pedig így kezdő- 
dött: 

Az Úrnak 1970. évében, amikor a gyümölcsfák menyasszonyi 
ruhába öltöztek, és jó illatok szálltak a levegőben, és énekeltek a 
madarak a kék ég alatt, és valami kis remény is csírázni kezdett 
az emberi szívekben, egyik napról a másikra olyan hőség lett, 
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mintha a föld a nap izzó kelyhébe zuhant volna. Es a hegyekben 
föllángoltak a fák, és sistergett és gőzölgött a havasokon a hó, és 
robajlón zúdultak alá a vizek a völgyek felé. Pocok, egér, patkány 
menekült seregestül a magasabb dombokra, s idétlenül mocorog- 
va még a galambfiókák is sírni kezdtek fészkükön. 

Elomoltak a falak, háztető, disznóól, gerenda szállt fel az ég 
felé a hullámok tetején, ameddig a szem csak ellátott, piszkosan 
fölhabzó víz kóválygott, s a folyók környéke megtelt jajgatással, 
zokogással. Gyermek szólongatta az anyját, szülő kapott kicsinye 
után a tajték fölött, farkas, bárány, nyúl és róka szorongott egy- 
egy óriási fűzfarönkön, békésen megférve egymással a veszede- 
lem idején. Közben pászmákban zuhogott az eső, majd vihar tá- 
madt, s kergette az agyaglé-tengeren a hullákat, a fölpuffadt disz- 
nókat, teheneket, juhokat, kecskéket, megforgatta az előrenyújtott 
nyakú lovakat, mintha azok a fűben játékosan hemperegnének. 
Kénkő és nyirkos rothadás szaga terjengett, mint végítéletkor, és 
Lukács Misák szerint Isten azért öltötte magára a felhőket, hogy 
ne jusson el hozzá az imádság ezekben az órákban, mert meg- 
mondotta volt már az első vízözön előtt: 

„Eltörlöm az embert, akit teremtettem, a földnek színéről; az embert, 
a barmot, a csúszó-mászó állatokat, az ég madarait; mert bánom, hogy 
azokat teremtettem...” 

Hamudius tudta, hogy illenék mégis meglátogatnia az árvíz 
sújtotta vidékeket, de vonakodott. Még inaskorában belepottyant 
a pöcegödörbe, amikor egy felsőrészre való bokszbőrt akart az in- 
ge alá rejteni, de a mestere utánalesett, és ő ijedtében hátrabillent 
a keskeny ülőkén; azóta iszonyodott minden alattomosan süppe- 
dő anyagtól, minden zavaros víztől, amelynek a fenekét nem tud- 
ta azonnal kitapogatni a talpával. Reggel morcos-tanácstalanul 
húzódott oda felesége, Nicoleta ágyának a szélére. 

– Semmi kedvem lemenni a tartományokba! – mondta. – 
Úgy hiányzik ez most nekem, mint kés a hátamba. Először is este 
vacsorára vagyunk hivatalosak, amelyet Zambia elnöke és felesé- 
ge ad tiszteletünkre a Hadsereg Házában, másodszor pedig csak 
a jól előkészített ünnepi látogatásokat szeretem, ha kapkodva vá- 
gok neki elnöki helikopteremmel, végül úgy járok, mint Noé ga- 
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lambja, amely még a legmagasabb csúcsokon sem talált az ő lábá- 
nak nyughelyet... 

Reménykedőn pillantott feleségére, hogy sikerült-e meggyőz- 
nie őt, de az fektében a mennyezet gipszrózsáit figyelte, és csúf, 
sápadt, megnyúlt arcán szabadon kószált az unalom. Aztán le- 
dobta magáról a paplant, megragadta férje vállát, és a szemébe 
nézett. Ajka fölhúzódott hosszú szemfogairól, mintha vicsorítana 
nevetés helyett, de az örömtől kissé még így is megszépült, akár 
a skót juhászkutya párzás közben. 

– Megbolondultál? – kiáltotta. – Ennek az árvíznek minden 
cseppje arany a számunkra! 

A diktátor merengve piszkálta az orrát. 
– Erre én is gondoltam... Úgy megfejhetnénk a nyugatot, hogy 

fejőedényeinkbe nem férne a dollár... 
– No lám, nem vagy te olyan ostoba, amilyennek látszol! Meg- 

fejjük mi a kecskét is, ha kell! – örvendezett tovább az asszony, 
egyik lábával a papucsa után tapogatva. Aztán a nagy velencei 
tükör elé állt. – Annyi adományt hoz nekünk ez az árvíz, hogy 
nem győzzük majd kihalászni! És szerintem semmi okunk restell- 
ni a tányérozást! Szálljon csak be a jeruzsálemi Kruck bácsi is 
százötven-kétszáz dolcsival, ha azt óhajtja, hogy az ittrekedt bi- 
boldók bőrét megmentsük... És ugyanez áll a svábok rokonaira... 
Az első bankjegyeket már babonából is megköpködöm: Pű, pű, 
apád, anyád idejöjjön! 

Hamudius még mindig kételkedett: 
– Én nem látom ilyen rózsásnak a helyzetet. Ha elgondolom, 

mennyit kell majd fizetnem a károsultaknak, a hideglelés környé- 
kez... 

Nicoleta állát előrenyújtva fintorgott a tükörnél, hogy ellen- 
őrizze arcának elsimított, majd újra visszaugró ráncait, s közben 
figyelte nyersselyem hálóingének tompa villanásait. 

– Megint eltúlzod a dolgot, Elvtárs! – szólt megkésve. – Mi- 
féle kártérítésről beszélsz?! Mindenkinek leszotyogtatunk a telke 
elé egy-egy szekér téglát meg homokot, s legyenek vele boldo- 
gok!... Vagy talán az üregi nyulat támogatja valaki, amikor új ko- 
torékba költözik? – Gondolkodott egy keveset. – Megvacsorá- 
zunk tehát a négusainkkal, Dávid és Betty Kaundával, holnap 
reggel országos gyászt rendelünk el, kitűzetjük a fekete lobogó- 
kat, az EGERPRES pedig világgá röpíti a katasztrófa hírét, persze 
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illően föltupírozva, és hozzáteszi, hogy bízunk a gazdaságilag fej- 
lett országok anyagi és erkölcsi segítségében... Utána szépen be- 
csücsülsz a helikopiba, a többit pedig rám bízod, megértetted? 
Olyan fogadtatásban lesz részed a nyakon öntött ürgék között, 
amilyent még nem látott a világ!... 

Ajkát csücsörítve visszasietett a férfihoz, kezét annak a pizsa- 
makabátja alá dugta, s Hamudius a száját eltátva hátrahőkölt, 
mint akinek hideg fémkampók szorultak a szívére. 

Az államtanács elnökének külön öltönyt varrtak a szemléhez, 
de így is nevetségesen hatott vastag szövetű Lenin-sapkájával, rö- 
vid, vízhatlan kabátjával, vaskos, ormótlan bakancsaira kitűrt 
strimflijével. Vele utazott Mautner, a miniszterelnök és a gazda- 
sági főtanácsadó, akit a háta mögött Bab Bercinek neveztek, s aki 
a vígahetesre és a csapdlecsacsira is megtanította az elnöki házas- 
párt. Hamudius szótlan volt. Ujjait egymásba kulcsolva szemöl- 
dökének apró pamacsai alól nézte a hömpölygő vizet odalent, s a 
szeme ide-oda ugrált. Félt, s amint felszállt, minden összezavaro- 
dott benne. Egyik percben tengernagynak érezte magát, aki épp 
katonai szemlére indul, de a másikban már a félelmek félelmét 
állta ki, mert azt képzelte, hogy az egész országot elsodorta az ár 
lakosaival együtt, odalettek az épületek, a gyárak, a bányák, a ter- 
mőföldek, a gulyák, a Központi Bizottság mintafarmja, az ő teljes 
birtoka, s így nem lehetetlen, hogy megszámláltattak uralkodásá- 
nak napjai is, mert többé nem lesz min uralkodnia... 

A mélyből olykor felcsapó iszap- és korhadásszagtól a szoron- 
gása még erősödött, a rosszulléttől már-már öklendezni kezdett, s 
jobbjával egy olyan mozdulatot tett, hogy a pilóta ijedten fordult 
hátra, mintha megállásra vagy leszállásra kapott volna jelt. Ha- 
mudius látta ezt a pillantást, és a másik kezével nyáladzó szájá- 
hoz kapott s végigtörölt rajta, hogy iménti mozdulatát érthetővé 
tegye. Ismerte a tehetetlen vonaglás görcseit, a gyomorfelforgató, 
váratlan és nyers indulatokat, amelyek mindig rátörtek, ha csel- 
szövést szimatolt, ha szidták vagy kicsinyelték valahol a világon, 
ha egy-egy bizalmi embere nyugaton kért menedéket, ha meg- 
érezte néha a feje fölött a Kreml vörös falai mögül figyelő MED- 
VE fölemelt mancsát. De olyankor fetrenghetett, üvölthetett, ráz- 
hatta az öklét, míg elcsitult benne az indulat, most azonban nem 
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volt kit otromba szavakkal megbotoztatni, leváltani, száműzetés- 
be küldeni követként a mongol pusztákba, vagy parancsot adni 
az eltüntetésére, mert a helikopter parányi szitakötőként lebegett 
a sötét ég alatt és a sötét víz felett, s ő néma gyötrődésében senkit 
sem vonhatott felelősségre... 

Nézte hát kiszolgáltatott-ellenségesen a vízben tükröződő ón- 
szürke eget, a jegenyefák vízből kiálló sorait, a vízbe merült 
templomok sápadtan megvillanó keresztjeit s az árral egyszintű 
dombokat, amelyek a magasból szintén a víztömeg hatalmas hul- 
lámainak tűntek. Egy idő után kezdett fölszakadozni a felhőzet, s 
a tétova reménység sugarai szivárogtak elő. A nap vízszintes 
fénynyalábjaitól fölfehérlett néhány toronyház, s a gép ereszked- 
ni kezdett: már közel voltak Körösvárhoz, amelyet Hamudius el- 
sőként akart meglátogatni, mert a jelentés szerint ezt érte a legsú- 
lyosabb csapás, s a város kétharmadát elöntötte az árvíz. 

Ezért minden ép háznak örült, szorongása elmúlt, s mikor 
meglátta a helyi pártvezetőség ismerős elvtársait az épület tete- 
jén, ahova leszálltak, s elöl mindjárt Ugrál elvtársat, az első tit- 
kárt, vörösen ragyogott fel az öröm az arcán. De még inkább el- 
csodálkozott, amikor eléje tűnt az a tízezernyi férfi és nő, aki de- 
rékig állt a vízben vadul kiáltozva és ismételve az ő nevét, s a te- 
nyerét csattogtatta a feje fölött: „Hamudius és a nép!”, „Hamudi- 
us és a párt!” Az éljenzők mögött csónakok lebegtek, s a diktátor 
hatalmas arcképei vitorlaként feszültek föléjük, a helyi filharmó- 
nia Handel Vízizenéjét játszotta egy hófehér sétahajó fedélzetén, 
amely távolabb horgonyzott. 

Mihelyt a nagy vendég kiszállt kíséretével a gépből, az első tit- 
kár üdvözlő beszédet mondott: közölte, hogy a megye lakosai 
szívvel-lélekkel hőn szeretett főtitkáruk körül, a párt körül tömö- 
rülnek ezekben a nehéz percekben, és nincs az az árvíz, amely ezt 
az egységet megbonthatná... Mikor értesültek arról, hogy Hamu- 
dius elvtárs lejön ide, hogy elbeszélgessen velük, mindannyiuk- 
nak nagyot dobbant a szíve. A telefonoszlopokat kidöntötte 
ugyan a szélvihar, amely az esőzéseket követte, de a hír így is ha- 
mar elterjedt a kommunisták által utcáról utcára, házról házra, 
embertől emberig... A municípium több tízezer lakosa, akiket 
rendkívüli csapások értek, új erőt merített a szavakból: „Jön Ha- 
mudius elvtárs!” 

Holmi keskeny deszkapallókon pionírlánykák jártak fel-alá, s 
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hajladozva kicsiny öntözőikkel locsoltak, a kerti munkák fontos- 
ságát jelképezve; de ennél is meghökkentőbb volt az, amikor a 
hajó alsó erkélyéről háromtucatnyi lány ugrott a hideg áradatba, 
szétterítette fehér szoknyáját a vízen, s apró mozdulatokkal tar- 
totta fenn magát, fejét magasra emelve az óriási sziromlevelek fö- 
lött. A diktátor álmélkodva nézte az eleven tavirózsákat, amelyek 
a tiszteletére nyíltak ki, s bár sejtette, hogy Nicoleta és Zeus Pau- 
pesco keze is benne van a ritka látványban, egy kis meghatódott- 
sággal gondolta: „Nem hittem volna, hogy Ugrál ilyen kiváló 
szervező! Okvetlenül beválasztatom a Végrehajtó Bizottságba, 
okvetlenül!” 

Negyven percen át ünnepelték őt a vízbenállók, mialatt a férfi- 
ak is, a nők is többször sunyin könnyítettek magukon; ilyenkor az 
ágyékuk körül néhány pillanatra jótét meleget éreztek, hogy utá- 
na még hideglelősebben vacogjanak. Egy vidéki ortodox pópa, 
akinek a víz csak a reverendája széléig ért, mielőtt Hamudius 
szónokolni kezdett volna, elkiáltotta magát férfiatlan hangon: 
„Ha a főtitkár velünk, kicsoda ellenünk?!” 

Az elnök hosszú, mélyenszántó beszédet mondott, s ezalatt a 
hátsó sorokból, ahol fedezve voltak, sokan kiúsztak a partra béka 
és nyúlúszással, s míg lekuporodva várták, hogy kereket oldhas- 
sanak, elfojtottan tüsszögtek, és sáros lé csurgott a ruhájukból. 
Félóra alatt úgy megfogyatkoztak a mélyebben hűtőzők, akik 
már tapsolni sem tudtak, hogy a gyári és intézményi megbízottak 
fölírták a megalkuvók nevét, a titkosrendőrök pedig lefényképez- 
ték a szökevényeket. 

Mivel a nyirkos levegőtől a diktátor kissé berekedt, ismét elhár- 
saknak szólította az embereket, és meg sem köszönte az ünnepi 
fogadtatást, sem az eleven tavirózsák önfeláldozó nyílását, sőt a 
Vízizenét sem, amelynek szépségével I. György angol király 
annyira nem tudott betelni, hogy egy ízben éjjel kettőig ismétel- 
tette a Temzén hajózó zenekarral. Együttérzés kifejezése és kö- 
szönet helyett Hamudius mindjárt arról kezdett beszélni, hogy ez 
nem a siránkozás, hanem a tettek ideje, s a polgároknak újabb ál- 
dozatokat kell vállalniuk, hogy az ár elvonulása után még szebb 
legyen az ország, mint volt, s hamar feljusson a bőség, a jólét és a 
technikai civilizáció legmagasabb csúcsira, vagyis la culmili! – 
ahogy mondani szokta, s a hangját fokozatosan fölkanyarítva, 
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jobb karját a magasba lendítette, hogy ezzel a mozdulattal segít- 
sen a fölemelkedésben... 

A hideg áradásban órák óta vacogó tömeg messziről is észre- 
vette a szenvedés sorompóját fölrántó mozdulatot, s hogy szán- 
dékát leplezze, hurrá! hurrá! kiáltással tört a part felé, mint itatás 
után a gulya, igyekvőn, egymás hátába szuszogtak a küzdő re- 
ménykedés szuszogásával, s mindenikük széles sávot hagyott 
maga mögött a kiöntött folyó felszínén. De Hamudius már nem 
törődött velük, elnézett messzire, a túlsó part felé, amely szürke 
homályba merült. Ő azonban egyebet látott a távolban, saját láto- 
másában gyönyörködött egy pillanatig, a kék tenger színe alól 
fölmerülő városokban, amelyek sziporkáztak a napfényben a csu- 
pa üveg, az ezüstösen csillogó fém és a karcsú betonoszlopok so- 
kaságával, s a feltündöklő épületek között egyetlen szerényebb 
családi ház, viskó sem akadt. Íme, teljesül az ő vágya, gondolta, 
minden álma teljesül, ahogy a kéregfalvi bábaasszony annak ide- 
jén megjósolta, és nem kell lerombolnia a városokat, hogy újakat 
építsen a helyükben, ahogy Néró gyújtotta fel Rómát, jóllehet ő is 
rákenhetné a pusztítást a bangyinokra, miként a hírhedt császár 
kente rá a keresztényekre, s mihelyt eljön az ideje, meg is teszi, ha 
pénzért nem tudott túladni rajtuk, mint a zsidókon és a némete- 
ken, s kifüstöli őket a fészkeikből, hogy végképp megszabaduljon 
tőlük. A rombolás igazi munkáját pedig elvégzik helyette a csön- 
desebb és alattomosabb erők, és akkor ő új földet teremt majd a 
talpa alá, és új eget a feje fölé, és uralkodni fog hatalomban és di- 
csőségben, az őt szolgáló koponyák piramisának csúcsán ő lesz 
az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég valamennyi földi halandó 
előtt... 

Mindez csak pillanatnyi sóvárgó szédület volt, de Hamudius 
még azután is ott állt egy ideig az épület tetején, kezét az összetá- 
kolt emelvény párkányán pihentetve, a mikrofonok mellett. Nagy 
és puffadt Lenin-sapkája mintha paplanbéléssel lett volna kitöm- 
ve, hogy még szembetűnőbbé tegye szétálló füleit, magasan föl- 
nyírt tarkóját s ijedten támadó borz-szemét a rejtőzködés láthatat- 
lan bozótjában. Ott állt ormótlan bakancsában, rövid viharkabát- 
jában meg sportnadrágjában, amely az ülepén valahogy kiürült 
és trottyot vetett a sok ránctól; állt billegő fél szájával, akár a szél- 
ütött, akinek a kedély leggyöngébb fuvallata is lebegtetni kezdi 
az ajkát, mint az elhalt lepkeszárnyat; de ez a mosolynak induló 
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rángás nem tudott fölgyűrűzni az arcára, hogy ott legalább apró 
hullámokban derűként terüljön szét, mert visszafogta a kétkedés. 
Csak a kabátujja alatt feszülő jobb karja sejlett erősnek és határo- 
zottnak, amellyel mindig forgattyúként indította be vagy leg- 
alábbis serkentette agyának örökölten dermedező bal féltekéjét, 
nehogy szónoki beszédei érthetetlen dadogássá torzuljanak. 

„Igen, Ugrál határozottan tehetséges szervező!” – gondolta 
végül, amikor vendéglátói és kísérői fölzárkóztak mögötte, s 
iménti kellemes látomását is neki tulajdonította a szorongásos 
órák, félelmek és kételyek után. S bár eleinte Aranybányán szán- 
dékozott tölteni az éjszakát, ahol várták, megváltoztatta tervét, 
ami nála nem volt ritka, s úgy döntött, mégis Ugrál vendége lesz, 
hozzá tér vissza estére a további szemléről. Bab Berci, aki régi ba- 
rátja volt a körösvári első titkárnak, belékarolt, és a fülébe súgta, 
hogy irigyli őt, mert íme, egy óra alatt a Nagyfőnök kegyeltje lett, 
amit mások esztendők alatt sem érnek el. 

– De tudod, mi az ára ennek? – folytatta, miután körülpillan- 
tott. – Egy kaviáros, pezsgős vacsora. Úgy ám, pajtás! Szerezz 
néhány kiló feketeikrát s hozzá francia pezsgőt, ha lehet, Gordon 
Blue-et, mert az a kedvenc itala... 

Az első titkár megtántorodott: 
– Feketeikrát, francia pezsgőt?! Ne bolondozz! Honnan te- 

remtsek elő efféle ínyencségeket?! Lehetetlen!... 
De Bab Berci sokat sejtetően rákacsintott: 
– Nehogy az Elvtárs ezt a szót hallja a szádból, hogy lehetetlen, 

mert Pápua-Új-Guineában kötsz ki nagykövetként, és ott rohadsz 
meg! A beszerzést pedig bízd csak rám! 

És így történt, hogy a megyei kereskedelmi igazgató, akit be- 
tegágyából rángattak ki, jó óra múlva már egy katonai repülőgé- 
pen ült feltűrt kabátgallérral, szederjes arcát gyapjúsálba süp- 
pesztve, hogy aztán még kora délután visszatérjen Bukarestből 
föltarisznyázva minden jóval, Hamudius legkedveltebb csemegé- 
ivel s italaival, jelezvén, mint Noé galambja, hogy már apadóban 
a vízözön... 
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Nagyobb az én népemnek 

bűnhődése Sodoma 
bűnhődésénél is 

Az első árvíz tetőzött, és az országból kilépő, odaát már gátak 
közé fogott folyók szennyes, hideg áradata megrekedt a magya- 
rok határánál, visszaömlött hazai földre, s ott kóválygott, mint a 
viharban fölzaklatott tenger. Hamudius már odahaza a palotájá- 
ban értesült erről, és utasítást adott, hogy az éj leple alatt robbant- 
sák fel a gátakat, hadd zúduljon a vízözön a bangyinokra, ha már 
ennyire védik magukat, hadd öntse ki őket ezeréves fészkükből, 
amelyet oly kevélyen emlegetnek... 

A szomszédos baráti nép megbotránkozott e szavakon, mert 
szánta a sok szenvedőt; százezer ezüstöt kínált fel a megsegíté- 
sükre, és hajóvontatású uszályokon munkagépeket küldött a ha- 
tárra, hogy erősítsék a gátakat, a diktátor azonban nem engedte 
be őket. 

– Nincs szükség sem a barátságukra, sem a pénzükre! – 
mondta. – Ismerjük őket, tudjuk, mit forgatnak a fejükben! Átlo- 
pakodnak a határon, mindenik uszályhoz odakötnek egy-egy da- 
rab földet, és az árvíz után arra ébredünk, hogy volt Erdély, nincs 
Erdély! 

A magyarok fülébe eljutottak Hamudius fenyegető szavai, 
hogy a gátak fölrobbantásával akarja rájuk szabadítani a víz- 
özönt, s ettől kezdve éjjel-nappal őrködtek. Izzó szempárok úsz- 
tak odaát a sötétben s villantak fel itt is, ott is, mint a repülő csé- 
szealjak. Egyik éjszaka aztán lövés dörrent, és egy árnyalak szét- 
tárt karral zuhant le a gátról, nem is volt ideje elhelyezni a robba- 
nószerkezetet. Mihelyt Hamudius tudomást szerzett erről, üvöl- 
teni kezdett, öklét rázta, és a szavak úgy összetorlódtak a szájá- 
ban, hogy majd szétvetették a fejét. 

– Meglátjuk, ki a legény a gáton! – fenyegetőzött, és tüstént 
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hívatta propaganda-miniszterét, Zeus Paupescót, és utasítást 
adott, hogy minden eszközzel le kell leplezni a bozgorok mesterke- 
déseit, akik az ország függetlenségére törnek, s épp veszély ide- 
jén; ugyanakkor a népnek meg kell magyarázni, hogy kár azt si- 
ratni, ami évek múltán felépíthető, követ kőre, téglát téglára rak- 
ván, és jobban teszi mindenki, ha ehelyett kapzsi és kegyetlen 
szomszédját figyeli, ha szemmel tartja annak minden mozdulatát, 
még bajuszának rezzenését is, mert ha még egyszer elorozza tőle 
a földjét, többé vissza nem adja!... 

Erdély a helyén maradt, de a nép zokogott, jajveszékelt, és 
könnyezett Lukács Misák, a zavarodottságában is bölcs kisprófé- 
ta, mint ama bibliai tizenkettő, Hóseás, Jóel, Ámos, Abdiás, Jónás, 
Mikeás, Náhum, Habakuk, Szofoniás, Aggeus, Zakariás és Mala- 
kiás, akik annak idején megfeddték a főpapokat és a főrendeket, 
fenyegették a csalárdokat, a hazugokat és a hamis prófétákat, és 
megtérésre hívták a népet. Hasonlóan az anabaptistának is a 
szenvedőkért nyílt panaszra a szája, érettük tárta égre a karját: 

„Jaj de árván ül a sok nagynevű város... Olyanná lett, mint az öz- 
vegyasszonyok. 

Szennyes a ruhája szélén: nem gondolt a jövőjére, csodálatosan alá- • 
süllyedt, nincs vigasztalója. 

Föltátották a szájakat minden ellenségei, üvöltenek és csikorgatják a 
fogukat, mondván: Nyeljük el őt! Bizony, ez az a nap, amelyet vártunk... 

Örvényeid és habjaid mind átmentek rajtam, Uram, mint Jónáson, 
körülvettek engem a vizek a lelkemig, mély ár kerített be engem, hínár 
szövődik a fejemre...” 

Miután az árvíz leapadt, és a folyók sunyi bűntudattal vissza- 
húzódtak medrükbe, az elpusztult helységek olyanoknak mutat- 
koztak, mint a friss tömegsírok, amelyeknek környéke tele volt 
kivetett tetemekkel. A nagy áradások mentén csupa rom és tör- 
melék riasztotta a szemlélőt, s még az épen maradt falak is,mint- 
ha málladozva megadták volna magukat a pusztulásnak. Átázott 
gerendák, deszkák, lécek hevertek sötéten egymáson s meredtek 
a magasba, elsodort tetők cserepeinek milliónyi réseit az ég bá- 
gyadtkék üvege fedte be, halott volt és elárvult minden: a ház, a 
pajta, a disznóól, a tyúkketrec, a tócsákban úszó szalma, az iszap- 
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ba ragadt tejeslábas, a fél pár gyermekcipő és a tűzhely, amelynek 
rég kihűlt lucskos hamuja a szegénység és az elhagyatottság szo- 
morú, lehangoló szagát árasztotta... 

Puffadt dögök hevertek a fölszabadult árterületeken, vagy lóg- 
tak fönnakadva az öregebb fűzfák ágai között, a csonka hidak lá- 
bánál és a védőgátakon. Május volt, túl a hónap derekán, de nem 
dédelgető, vidám tavasz virágillatú melegével, hanem inkább 
olyan, mint a természet váltólázas megbetegedése, inat, ideget 
perzselő fölhevülésekkel és bágyadt ellankadásokkal. Ebben a 
mocsárlázas fülledtségben egykettőre oszlásnak indultak az állat- 
tetemek, fullasztó, zsíros szagok lebbentek fel róluk s indultak 
szerteszét a talaj mentén alacsony felhőkként. 

Öreg békák hangja zengett fel az elárasztott kutakból, minde- 
nütt a lápvilág közelségét sejtetve. Tartályokban hordták a lakos- 
ságnak az ivóvizet, klórmésszel fröcskölték be a fertőzött terüle- 
teket, kolera és malária elleni védőoltásra hívták a népet; de a haj- 
léktalanok most inkább eleség után kutattak a városokban, má- 
sok ott ődöngtek összedőlt házaik mocsaras környékén, s fáradt 
kedvetlenséggel emelték ki az iszapból, vizsgálgatták s rendezték 
külön halmokba az ottmaradt anyagot, szerszámot, bútort, 
edényfélét. 

Aztán csend lett. Elnémultak a panaszlók, és várták, hogy az 
elnök teljesítse ígéretét és segítsen rajtuk; hogy a biztosítók sietve 
fölbecsüljék kinek-kinek a kárát, járandóság szerint megnyissák a 
pénztárcájukat, s minél nagylelkűbben. De sajnos az teljesedett 
be, amitől féltek, s amit Nicoleta tanácsolt a férjének, amikor a 
diktátor megijedt a sok tízezernyi családi ház összeomlásától és a 
kártérítéstől: minden összedőlt vagy elsodort hajlék közelében le- 
szottyantottak egy-egy teherkocsi téglát, homokot, s azzal le is 
tudták a kártérítést. 

Hamudius pedig, amint látta, hogy elmúlt a veszély, ismét 
megkeményítette a szívét a nép iránt, még a külföldi adományo- 
kat sem az ínségesek javára fordították, nem a mezteleneket öl- 
töztették fel belőlük, s nem a hajléktalanok fölé emeltek fedelet: 
az elnök parancsot adott, hogy a finom kelméket, nyáriruhákat 
árusítsák ki az állami üzletekben, a sátrakat, tábori ágyakat, pok- 
rócokat pedig az intézményeknek adják át. Még a szépen kidol- 
gozott bőrkabátok is hamar gazdára leltek a pártszékházak akti- 
vistái között, mert a megyei első titkárok mindenütt úgy vélték 
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hogy a földönfutókon túl hivalkodón mutatna az efféle holmi, s 
talán nem is tudnák becsülni értékük szerint, míg ők, akik a soka- 
ság között forgolódnak, szinte megkülönböztető viseletnek te- 
kinthetnék. És az elvtársak megosztoztak a drága bőrkabátokon, 
mint a katonák Krisztus köntösén... 

Hamudius tovább sanyargatta a népet, s még inkább, mint an- 
nak előtte, mert látta, hogy az mindent elvisel, az éhínség után 
még a második vízözönt is. Némelyik bölcs vagy tudós főt ne- 
gyedmillió dollárért adta el Izraelnek, s írásban kötelezte őt, hogy 
az ígéret földjén is hűséges marad. Hasonlóan cselekedett a mara- 
dék szászokkal, svábokkal, a magyaroktól pedig sorra elvette az 
iskoláikat, arra akarta kötelezni őket, hogy felejtsék el igazi énjük 
kísértő érzelmeit, és magyarul beszélő románoknak tekintsék ma- 
gukat. Utcáik, településeik régi nevét eltörölte, fiataljaikat szét- 
szórta, ki az orosz meg a bolgár határig. 

Aki pedig ellene szegült és panaszra tátotta a száját, azt elbo- 
csátotta állásából, sovinizmussal vádolta, halállal fenyegette, s 
válogatott módon kínozta, míg az üldözött világgá nem ment, 
kötelet nem vett a nyakába, vagy szembe nem szaladt a süvöltő 
mozdonnyal... 

Nicoleta, valahányszor elégedetlen bozgorokról hallott, haragja 
még a férfiénál is erősebben fölgerjedt ellenük, s csak szaladt kör- 
be a hálószobában, mint menyét a ketrecben, borzasan, szétnyílt 
pongyolában, szemét, körmét villogtatva, néha már oly mozdu- 
lattal, mintha a saját hasát is fel akarná metszeni tehetetlen gyűlö- 
letében jobb kezének ötélű kacrával, mindjárt az ágyékánál kezd- 
ve, a buján öregedő szőrbozót, a puhán süppedő ösvény mentén, 
s ilyenkor még az éjjeli kenőcsök és balzsamok illatán is áthatolt 
fölhevült testének alattomos nőstényketrec-szaga. 

– Huh! – kapott a levegőbe, miközben arca még inkább meg- 
nyúlt, s fölhúzott ajka remegett sárga szemfogai fölött. – Huh, 
csak kapjam őket a karmaim közé! En nem leszek olyan pápáláp- 
tyé, olyan tándámándá, olyan máléberci, mint te, Elvtárs!... Néha 
csodálom a türelmedet, drágám! Hát nem látod, hogy minél töb- 
bet adsz nekik saját kegyességedből, annál többet követelnek? 
Maholnap a fejedre tojnak, te azonban nem fogod ezt tűrni, és in- 
kább a szájadat tátod majd... Ne haragudj, de így van, nem elő- 
ször mondom neked! 
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Hamudius ilyenkor előrehajolva ült az ágy szélén, két kezét az 
ölében pihentetve, céltalan mélázattal, mint öreg paraszt a kispa- 
don, és azt lehetett hinni, egy szót sem hall kaffogó, köpködő, zi- 
háló és elrútult felesége szavaiból, de amikor Nicoleta arra ragad- 
tatta magát, hogy kigúnyolja őt, mégis megmozdult, pizsamás 
térdeit összecsukta, és a száját nyalogatva fölnézett. Nem tudta, 
miként csendesítse le az asszonyt, ezt a vadmacskát. Redős ajkán 
tétován hintázni kezdett az indulat, végül erélyesen leintette: 

– Hallgass már el!... Azt hiszed, én jobban kedvelem a bangyi- 
nokat? Sosem is bírtam őket, sőt már a börtönben rühelltem a faj- 
tájukat. Hiába buktak le velünk együtt, mert valahányszor hallot- 
tam, hogy a maguk nyelvén zagyválnak, szerettem volna beverni 
a pofájukat, és olykor rájuk is kiáltottam... De te fejezd be a hísz- 
tizést, mert a sorsuk úgyis el van döntve: utasítottam az emberei- 
met, hogy naptári terv szerint dolgozzanak a nagy ollóval, és ne 
teljék el nap, hogy egy arasznyit le ne metsszünk a jogaikból, 
amíg el nem jutunk a tökükig... De nem nyírhatom ki őket napok, 
hetek alatt, értsd meg; a Nyugatnak is mutatni kell valamit de- 
mokráciából, ha azt akarjuk, hogy továbbra is hitelünk legyen, és 
támogassanak bennünket a szovjetekkel szemben... 

És a mosoly ajkának egyik szögletéből most átbillent a másik- 
ba, csöndesen mulatott az asszony türelmetlenségén, szemben az 
ő férfiúi és államvezetői bölcsességével. 

Az Úr azonban ismét megelégelte az ő kevélységét, hatalmi 
tobzódását és bálványozásai, s hogy emlékeztesse őt megszegett 
ígéretére és kegyetlen uralkodására, újabb árvizet bocsátott az or- 
szágra. Ez az áradat elmosta azt a kupac homokot s azt a néhány 
téglát, amelyet szégyenszemre vetett a károsultak elé, az első víz- 
özönt követő hetedik esztendőben pedig földrengés pusztított 
igen nagy területen. 

Annak a márciusi napnak reggelén még senki sem tudta, mi 
készül félszáz kilométernyi mélyen a föld alatt. Ugyanolyan bá- 
gyadtan, lábadozva sütött a nap a hosszú tél után, mint annak 
előtte, és bágyadtak voltak az emberek is, amint az utcákon szem- 
beáradtak egymással, ki-ki a maga terhét cipelve, noha a gondjai 
nagyon is hasonlítottak a másikéihoz, akárcsak a mosolytalan ar- 
cok. De senki sem mutatott érdeklődést a másik iránt, s ha lehe- 
tett volna, mindenikük külön ösvényen lépdel a célja felé... 
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Lógott rajtuk a kabát, a felöltő, mintha nem volna alatta hús, 
amely kitöltse. A hideg napokban minden cseppnyi zsírt föl- 
emésztettek tartalékaikból, és a fiatalok úgy szürcsölték fogaik 
között a fanyar levegőt, a tavasz sejtető ígéretét, mint a már kifa- 
csart citromból a maradék levet, mert a szervezetük vitaminokért 
sóvárgott. Vigasztalan napok voltak ezek Hamudius uralkodásá- 
nak tizenkettedik esztendejében. Barát kerülte a barátot, testvér a 
testvért, gyermek a szülőt, s bedugta a fülét minden panasz elől. 
Mihelyt a városok lakói hazaértek, bezártak kaput, ajtót, s laká- 
suk mélyére húzódtak, de aki társaságba ment, annak sem volt 
öröme, az is csalódottan tért vissza hajlékába: hiszen ahelyett, 
hogy levetette volna gondjai egy részét, amikor újra kilépett a hű- 
vös utcára, úgy érezte, most már öt-hat család bánatát cipeli a sa- 
játján fölül, fél tucat szeméttel megtömött kuka lóg egymáshoz 
láncolva a nyakában óriási kolompokként, s azok összeütődve 
mélyen kolompolnak. Útközben a gondolatai százszor is végigsé- 
táltak a társalgás fonala mentén, s visszaidézte, hogy ki súlyos be- 
teg, ki halt meg, ki szökött külföldre, kinek a gyermeke nem ju- 
tott be valamelyik főiskolára, kit hívott be s vallatott a szekuritáté 
ezekben a napokban, melyik barátjuktól tanácsos tartózkodni, 
mert kiderült róla, hogy spicli... 

Hekeli, a borbély azonban még mindig nem tudta olyannak lát- 
ni az életet, hogy valamiért ne nevessen rajta, s egy reggel meg is 
kérdezte a mészárostól: 

– Tudja, miért látogatott meg bennünket másodszor is az ár- 
víz? 

Tóthpál gyanakvóan mosolygott. 
– Menjen, ne keserítse maga is az életemet. Van nekem épp 

elég gondom. Különben sem politizálok. 
– Attól még felelhet a kérdésemre. Tehát miért látogatott meg 

bennünket másodszor is az árvíz? 
– Megmondja azt maga rögvest! 
– Azért, édes fiam, mert Hamudius nem a partot építette, ha- 

nem a pártot, és a buzgárokat összetévesztette a bozgorokkal. 
A mészáros szótlanul elhúzódott tőle, és egy rongydarabbal si- 

etve törölni kezdte a műmárványlapot, amelyen ismét hetek óta 
nem volt még egy vérpötty vagy egy légyköpés sem... 

Hogy két árvíz után most meg a föld háborog idehaza, azt az 
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elnöki pár sem tudta mindjárt. Távol voltak az országtól, Nyugat- 
Afrikában, s így a morgó, öklendező hang sem zavarta őket útju- 
kon, amelyet a nép mindig áldozatként fogadott el, és köszönt 
meg. Előbb Ghánában szálltak le, ahol keleti királyként fogadták 
Hamudiust, majd továbbrepültek oda, ahol a Fraternité Matin cí- 
mű lap szerint „az Elefántcsont-parti napsütés az államfőnek és 
Nicoleta asszonynak is ragyogott”. Később, ismét a felhők fölött 
suhanva az elnökné sunyi pislogás közben emlékezett vissza e 
sorokra, mert eszébe idézte, hogy amikor útnak indultak, fázósan 
méltatlankodott, hiszen nem értette, miért kell február végére ki- 
tűzni a látogatássorozat kezdetét, amikor indulhattak volna má- 
jusban is; mi a fene-francért kell majd együtt dideregniük a négu- 
sokkal. S mert a küldöttségből senki sem merte tájékoztatni Nyu- 
gat-Afrika éghajlatáról, a zsémbelés vége az lett, hogy olykor már 
Ghánában úgy érezte, mintha tüzes hamut nyelne, és fuldokolt a 
hőségtől. 

Hamudius szótlanul ült mellette, mintha valamin tűnődne. Őt 
az hangolta le kissé, hogy kétszer is neki kellett szaladnia a köl- 
csönös üdvözlés alkalmával annak a hosszú és göcsös gerendá- 
nak, ami Félix Houpthouet Boigni és felesége, Maria Therese Ho- 
upthouet Boigni asszony neve állt, s csak harmadszorra tudott 
végighaladni rajta megbicsaklás nélkül. Már előre szorongott a 
nigériai pohárköszöntők miatt, lassan azonban megnyugodott, 
mert emlékezett rá, hogy ennél sokkal, de sokkal hosszabb nevet 
is meg tudott tanulni és szinte hibátlanul kiejteni. Például Zaire 
Köztársaság elnökének a nevét, bár igaz, hogy akkor Nicoleta is 
segített neki: megragadta a jobbját, ütemesen lengette, mint egy 
merev kurblivasat, amíg beindult a „központi motor”, és ő szóta- 
golva ismételte, amit az asszony mondott: 

„MO-BU-TU SZE-SZE SZE-KO KU-KU NG-BEN-DU VA-ZA BAN- 
GA...” 

A szülőkkel volt Főfi, az ifjú herceg is, akiben az anya máris a 
trónörököst látta, és dédelgette őt. A fiú az ifjúsági szövetség or- 
szágos titkáraként kísérte a vendégeket, s mert felszállás előtt bú- 
csúzóul már tankolt Elefántcsont-parton, most csak rá kellett töl- 
tenie a lapos üvegből, s ő gyakran a zsebébe is nyúlt. Hangosko- 
dó beszédével mindvégig ébren tartotta az öreget meg az öreg- 
lányt, Andrus KB titkárt és Makri külügyminisztert, akiről röhög- 
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ve mondta, hogy miniszternek firkász, firkásznak pedig minisz- 
ter, emlékeztetve a diplomatának arra a néhány tanulmányára, 
amelyet még tanár korában írt a kommunista erkölcsről és etiká- 
ról, s amelynek jóvoltából most látványosan haladt fölfelé a sza- 
márlétrán... 

A fővárosiak az elmúlt nyáron látták közelebbről és a maga va- 
lódi szerepében az ifjú herceget, azon a pázsitos telken, amely le- 
nyúlt a sétatéri tavakhoz, de amelyet szögesdrót védett az idege- 
nektől. Főfi éppen a szamarával ingerkedett néhány ecetfa árnyé- 
kában, s hol fölugrott a csacsi hátára, fordított lovaglóülésben he- 
lyezkedve el, mint egy kapatos cowboy, hol azon buzgólkodott, 
hogy megcsomózza a szamár farkát. Végül a fejébe vette, hogy 
megtanítja ötig számolni, s e célból a gázöngyújtó lángját az állat 
füléhez tartotta, amikor pedig az megrázta a. fejét, ő diadalmasan 
felkiáltott: „Tehát egyszer egy az egy! Nagyon helyes! Akkor 
folytassuk!” Hiába pörkölte azonban többször is végig a megkín- 
zott tanítvány fülét, a csacsi csak nem tudta szám szerint össze- 
gezni a szenvedését, mindig egyszer rándult össze, s ettől Főfiben 
oly harag lobbant fel, mint apai nagyapjában, Neculai Hamudius- 
ban, aki évente agyonvert egy-egy lovat, s ha az asszony felbőszí- 
tette borozás közben, a fogával ragadta meg a kontyánál, a ma- 
gasba kapta, s úgy forgatta, hogy a szerencsétlen széttárt karral, 
vízszintesen úszott a levegőben, akár cselédlány korában a kör- 
hintán. A kis herceg tehát ököllel esett a szamárnak, s mikor a sok 
whiskytől térdre bukott, jobb karját ráfonta a csacsi nyakára, ma- 
ga felé húzta, s hörgésbe fúló indulat közben beleharapott annak 
az orrába... 

Nicoleta mohó gyanakvással tekintette át a nigériai programot, 
s kijelentette, hogy mindent megnéz a vendéglátók óhaja szerint, 
de a történelmi múzeumokból elege van, s idejében meg is üzente 
Bostan elvtársnak, a nagykövetüknek: ha ezt a terhet nem véteti 
le róla, kicsavarja a nyakát! Ő nem kíván kődarabot, lándzsahe- 
gyet, összecsirizelt cserépedényt, koszlott-foszlott öltözékeket bá- 
mulni naphosszat, hiszen ilyenekkel tele van a világ, egyik 
ugyanolyan, mint a másik, s akár odahaza is látni hasonlót. Elis- 
meri, hogy jópofák ezek a szerecsenek, s a maguk módján kedve- 
sek is, de ami nekik érték és mérték, nem biztos, hogy másoknak 
is újdonság, s jobb volna, ha minél több áruházba, népművészeti 
boltba vinnék el őket. 
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A külügyminiszter aggódott: ha csak egyetlen látványosságot 
is kihagynak a programból, megsértik a házigazdát, Olusegum 
Abasanjo altábornagyot, a Szövetségi Katonai Kormány vezető- 
jét, s így, vonakodva bár, az elnök felesége végül beleegyezett, 
hogy megtekintsék a lagosi Onikan múzeumot. Maga az igazgató 
vezette végig őket a termeken, hatalmas s mégis puha járású né- 
ger, fehér vászonkabátja fölött úgy ragyogott mosolygó arca, 
mintha fekete olajfestékkel volna befújva. Elmondta, hogy Párizs- 
ban tanult művészettörténetet és néprajzot, s hogy nagyon ör- 
vend a magas rangú vendégeknek. 

Nicoleta, mint aki engedményt tett, szótlan hidegséggel hall- 
gatta a tolmács szövegét, s bólogatva hagyta magát odébb s 
odébb kalauzolni a Nok civilizáció kincsei előtt, az Igbo-Ukwa, 
Ovo és Tsoede civilizáció bronzszobrai előtt, az ősrégi szertartá- 
sokat idéző faszobrocskák előtt, amelyek az egész világon ismer- 
tek és híresek egyszerű vonalaik által. 

– Nézd csak. Nyeki! – suttogta Nicoleta az egyik üvegszek- 
rény felé intve a tekintetével. – Ezeket a tárgyakat alighanem a 
vallásos hókuszpókuszoknál használták! 

Később megállt egy szemléltető tábla előtt, elsápadt és az ajka 
remegni kezdett. 

– Gyere csak közelebb! – szólt a férfihoz halkan, de parancso- 
lón. – Hogy értsük azt, hogy „időszámítás előtt az V. század- 
ból”? Nincs itt valami tévedés? Hiszen ha ebből levonunk két- 
ezerötvenet, az azt jelenti, hogy a kultúrájuk régibb a miénknél... 
Ugyan már, ezt senki sem veszi be, s a legkevésbé mi!... Mikor a 
rómaiakat elpáholtuk, ők szegény fejük még a majomkenyérfán 
hancúroztak! 

Hamudius, ha tanácstalan volt, mint most is, úgy tett, mintha 
mélyértelműen gondolkozna, végül legyintett. 

– Hagyd, ne törődj vele! – mondta. – Ez nem reánk tartozik. 
Itt ők felelnek az adatok hitelességéért. 

És mentek tovább teremről teremre, amíg az asszony már unni 
kezdte az elefántcsont faragványokat, a kemény trópusi fából, 
bronzból, vasból készült szobrocskákat, s épp ásítani készült, de 
tenyerét meglepődve a szájához kapta, s a szemében kíváncsi 
fény gyúlt, mert az afrikai mitológia tárgyai között királyi díszöl- 
tözetet pillantott meg, amelynek felülete egymillió igazgyönggyel 
volt kirakva. 
 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

	   154 

– Ez igen! –mondta kissé ellágyulva. – Ha csupa ilyesmit 
állítanának ki lándzsahegyek, íjak meg cserépdarabok helyett, el 
tudnám nézni reggeltől estig. Vajon hány dollárt érhet? 

A földrengés abban a késői órában kezdődött, amikor az embe- 
rek már ellankadtak a munkától, a sorbanállás és a hazavergődés 
kínjától, és öntudatlan vágyakozással készültek bebújni a takaró 
alá az alig fűtött szobákban, kioltva magukban a rossz sejtéseket, 
s az álom ösvényein kószálva hírt kapni arról, ami eljő, még ak- 
kor is, ha a holnap sem vigasztalóbb az eltelt napnál. Március ne- 
gyedike volt, 21 óra 22 perc, mikor a földrengés északkelet-dél- 
nyugat irányú sokkhullámát megérezte a lakosság. A pusztító erő 
húsz percen át tevékenykedett, hatalmas árok cikázott tova az 
epicentrum környékéről, sár, iszap tört fel a mélyből, egerek, pat- 
kányok özönlöttek elő az épületekből s menekültek tova, kígyók 
csúsztak ki bélelt téli fészkükből a domboldalak és a sziklás om- 
ladékok mentén, és sok helyütt látni lehetett, amint dermedten 
hevernek a visszamaradt hó tetején. 

Szerte az országban maguktól megkondultak a harangok, az 
operákban, színházakban előadás alatt himbálózni kezdtek a csil- 
lárok sok száz izzólámpájukkal, imbolyogtak a széksorok is, a né- 
zők fölugráltak, és vakrémületben tódultak a kijáratok felé. Volt, 
aki álmában fölsírt vagy jajgatni kezdett, holott még senki sem 
tudta, mi történik távol a fővárosban és környékén, amelytől alig 
félszáz kilométernyire volt a földrengés központja. Ott pedig ha- 
talmas régi bérházak szakadtak ketté és omoltak le pillanatok 
alatt, kályha, szekrény, vetett ágy, megriadt ember és alvó gyerek 
zuhant a mélybe, és a rosszul megvilágított utcák zavaros homá- 
lyában mész és malter felhői lebegtek súlyosan és fedték el egy 
időre az éjszakai poklot; kábelek szikráztak egymáshoz érve, 
meggyulladt gáz sistergett, a beomlott házak fölött néhol magas- 
ra csaptak a lángok, s nem volt mivel oltani a tüzet. A víz az út- 
testeken és a gyalogjárókon áradt végig a megrongált csövekből, 
egy-egy vértelen kéz integetett erőtlenül a romok tetejéről, falak, 
oszlopok egymáshoz sodródva sírkamraként fogtak körül lépcső- 
házakban, folyosókon, előcsarnokokban rekedt embereket, akik 
máris fulladoztak, és semmi reményük sem volt, hogy élve még 
rájuk találnak. Morajlott, rengett és dübörgött a föld, remegett az 
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emberi szív, máj és gyomor, és remegett az idegek gyenge háló- 
zata, amelyet megszaggatott a félelem és az iszonyat, miközben, 
kénkőszagú büdösség terjengett, füst és korom szállt, és elfödte a 
csillagos égboltot. Mintha Isten visszahozta volna az őskáoszt, 
hogy abból a lehűlés után újjászülető világot, az Antikrisztus tob- 
zódásának évtizedei után új eget és új földet ajándékozzon az or- 
szágnak. És az emberek hallani vélték a szózatot: 

„Én a szomjazónak adok az élet forrásából ingyen; a gyáváknak és hi- 
tetleneknek, az utálatosoknak és gyilkosoknak, a bálványimádóknak és 
minden hazugoknak része pedig a kénkővel égő tóban lesz, ami a máso- 
dik halál...” 

Négyezer épület omlott össze és ezernégyszáz embert temetett 
maga alá. Órákon át szirénáztak a mentőkocsik, a tűzoltókocsik; 
és az utcák, terek jajgatástól visszhangzottak. Aztán csend lett. 
Hallgatott a rádió, és néma volt a tévé, hallgatott a sajtó és a hír- 
ügynökség, hallgatott a miniszterelnök és a Központi Bizottság és 
a Végrehajtó Bizottság, hallgattak a magas rangú kegyeltek egy- 
től egyig, s még ijedt meghökkenésük is férfiatlan hangon sza- 
kadt fel belőlük, mint a kosból, amikor herélik. Nem tudták, jót 
tesznek-e azzal, ha világgá kürtölik a katasztrófát, vagy tanácso- 
sabb egy ideig Hamudius előtt is hallgatni a természeti csapásról, 
hiszen ő ott távol Nyugat-Afrikában a dögmelegben is a honért 
fáradozik, és tapintatlanság volna a földrengéssel zavarni. Mánya 
Manovics miniszterelnök az uralkodópár elutazása napján távira- 
tot küldött Hamudius után, s ebben kérve kérte mély tisztelettel, 
vigyázzon az egészségére, hogy még frissebben térjen vissza az 
ország élére. E percekben pedig őszintén könnyezett; puha arca, 
amely fölött mindig félénken és gyanakvón őrködött szemüveges 
tekintete, most még inkább föllazult, s valahogy előkelően gyá- 
moltalanná tette ezt a magas, talpnyaló embert. Le is vette pápa- 
szemét, és halk megrendüléssel emlékeztetett arra, hogy mily ér- 
zékeny az Elvtárs a kellemetlen hírekre, s végül is joggal mond- 
hatja majd, ha a sors kegyéből hazatér: „Íme, alig húzom ki a lá- 
bam az országból, máris összedől minden!...” 

Hallgatott hát az egész felső vezetés, de Lukács Misák, aki 
megjövendölte az újabb csapásokat, most kétségbeesetten rohan- 
gált az utcákon, s egyvégtében siránkozott: 
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„Bizony nagyobb az én népemnek bűnhődése Sodoma bűnhődésénél 
is, amely elsüllyedt egy pillanat alatt, noha kézzel sem ütöttek felé!” 

Kevéssel a földrengés órája előtt Adekunle S. Laval parancs- 
nok, Lagos katonai kormányzója és felesége, Funlayo Laval foga- 
dást adott a magas rangú vendégek tiszteletére a marina-lagosi 
kormánypalotában. Főfi már a pohárköszöntők alatt részeg volt, 
és az ajkát csücsörítve, ernyedten csókot dobált a nigériai minisz- 
terek és a diplomáciavezetők feleségeinek, akik illő testtartással 
ültek a helyükön, s csupán annyit tettek, hogy mosolyogtak ele- 
fántcsontszerű fogsorukat mutogatva. Némelyikük olykor oldalt 
fordulva a szemfehérjét is megvillantotta az ifjú herceg felé, de 
Főfi nem tudta, hogy ez udvarias elutasítás-e vagy kacérkodás, s 
többször megismételte a mozdulatot. Végül imbolyogva felállt, és 
magasra tartotta a poharát. 

– Köszöntöm a legszebb, legfeketébb és a legforróbb ölű babá- 
kat! – kezdte zsibbadt szájjal. – És ha még egyszer megnősülök, 
isten bizony innen viszek feleséget, még ha a papa és a nyanya, 
ez a csúf öreglány megkrepál is mérgében! 

Újra töltött magának, és láthatóan tósztra készült ismét, amikor 
a követségi első titkár jött be, egyenesen hozzá sietett, és izgatot- 
tan súgott valamit a fülébe. A herceg előbb tréfára vette a hírt, 
nagy, élveteg száját kedélyesen eltátva figyelt, mint aki az ugratás 
további részleteit várja, aztán fölugrott és elbődült: 

– Vége víg Andrásnak, jóemberek! Romokban az ország, és mi 
itt vedelünk... Gyerünk hát haza, díszes társaság! 

És kilépett az asztal mellől kezében a pohárral, és a whiskyt 
Funlayo asszony mintás ruhájú ölébe öntötte, amely e pillanatban 
olyannak tűnt számára, akár egy narancsfákkal teleültetett völgy; 
aztán sietett a telefonkészülékhez, amelynek kagylóját már nyúj- 
totta is feléje a katonai attasé. Ő maga is ijedt volt. 

– Micsoda?! – hebegte részegségében is ostobán Főfi. – Azt 
mondod, több ezer ház dőlt össze?!... És hogy több ezer ember 
purcant ki?! Ne tréfálj, Mostina, mert ha hazaérek, fenéken rúglak. 

Mikor a herceg elüvöltötte magát, Nicoleta is, Hamudius is egy- 
szeriben fölállt, aztán mindketten siettek utána szuszogva és ré- 
mülten, nyomukban a stábbal. 

– Melyik barom merészelt bennünket megkerülve hírt adni az 
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eseményről?! – szuszogta Nicoleta. – Tudtommal még nem ad- 
tuk át Főfi kezébe a kormányt!... Várja ki a sorát! De addig is mit 
csinál az a sok tökfej odahaza?! Bizonyára legyeznek a farkukkal! 
Ó, csak kapjam kézbe őket, mert tudom, hogy egy sem menekül! 
Kivetem mindnyájukat a ganédombra, mert oda valók! 

Mihelyt a fiához ért, kicsavarta a kagylót annak kezéből, és föl- 
dúltan, sápadtan tátogott a szokottnál is jobban megnyúlt nyest- 
kutya-arccal. Hirtelenében nem is tudta, mit kérdezzen, Főfi pe- 
dig vihogva mutogatott felé az üres poharával. 

– Ezt a jelenetet faggyúzzátok meg, apuskáim, mert az öreg- 
lány most fog rádöbbenni, hogy a heréltek kórusa, amely körül- 
veszi őt a papával együtt, legföljebb arra jó, hogy szárazra nyalja 
a seggüket! Én már látom az ürgéket, amint ott topognak, po- 
szognak a romok fölött, s miközben a nyugati adókból tájékozód- 
nak arról, hogy mi is történik velük és körülöttük, körmük re- 
megve kocog hamis fogsorukon a beszariságtól, és egyikük sem 
meri felhívni a szent szülepárt! Csak az én egyik haverom szánta 
rá magát erre a merész cselekedetre! 

Nicoleta kivárt egy pillanatig, mintha megszakadt volna a vo- 
nal, aztán számonkérő fenyegetéssel belesziszegte a telefonkagy- 
lóba, hogy őt most nem az összedőlt házak és a hullák száma ér- 
dekli, hanem az ő rezidenciájának, vagyonának a sorsa! Főfi 
azonban tobzódott a jókedvtől ezen az estén, s miközben az anyja 
beszélt, ő az ágyékához kapkodva körbetáncolt, mintha vizelné 
össze magát. 

– Mit szóltok a hon első asszonyának a szövegéhez, e nemes 
hölgy szavaihoz, amelyeket e sorsdöntő pillanatban a nemzethez 
intéz? Meg kell a szívnek hasadni, miközben ő könnyezve érdek- 
lődik az összelopkodott gyémántjai meg az egyiptomi sávos 
macskája iránt, hát nem?! Oly mulatságos az egész, hogy mind- 
járt körberöhögöm a fejem!... 

A tragikus napot követő napon Hekeli, a borbély arról panasz- 
kodott, hogy, a válságos pillanatokban beleharapott a kanálba, és 
a kedvesen illatozó gulyásleves a nadrágjára ömlött; ennek pedig 
az az oka – magyarázta –, hogy a földrengés meglátogatta a 
Hamudius sújtotta vidékeket... 
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Példázat 

a sziklára épített házakról 

Amikor bontani kezdték a Felhővárt, és a fuvaros Paligyuri Jó- 
zsef gulyáslevesébe belehullott az alacsony mennyezetről a vako- 
lat, a lakók már tudták, hogy ennek nem lesz jó vége, mert Sánta 
Mari, akit a román diákok egymás között Santa Mariának nevez- 
tek, fölmegy a tetőre, a kőkereszthez, s onnan szórja majd átkait a 
pártra és a rombolókra, mihelyt azok megjelennek a Sánc alatt. 
Meg kellene hát fontolnia a hatóságnak, hogy mit cselekszik, 
mondották, hiszen a Mari átka fog, mivel nemcsak a szeretkezés 
mesterségét tanulta ki s szerzett később munkakönyvet a Forduló 
utcában, de az ölelkezés sebesültjeinek a gyógyítása mellett a va- 
jákoláshoz is ért, s néhány kuruzsló szavától már kimered, ón- 
szürkévé válik a megátkozottak szeme, mint a főtt potykáé; vagy 
epegörcstől, nyavalyatöréstől kezd fetrengeni a szerencsétlen, 
esetleg orbánc, kék pokolvar borítja el a testét, sőt elveszítheti azt 
is, aki számára legkedvesebb: anyját, gyermekét, feleségét... 

A bútorszállító fuvaros csuklóján még ott feszült a leszorító 
szíj, miközben ő hatalmasan az asztal fölé hajolt; az arca is egyre 
merevebb lett a lassuló rágás alatt. Odakünn egymással tüleked- 
ve leskelődtek be a sofőrök, gépkezelők, s hangosan röhögtek a 
könnyező óriáson, akinek a fogai között homok és mész csikor- 
gott. Aztán Paligyuri lehunyta a szemét, az ásványvizes üveg 
szétrobbant ujjai között, s a pezsgő lé vérrel keveredve folyt alá 
az abroszról. Ekkor a trógeroló felállt, kirúgta maga alól a széket, 
a háza elé támasztott létrához sietett, amelyen hárman álltak, 
hogy egymásnak adogassák a leszedett cserepeket, fölemelte őket 
létrástul-mindenestül, akár a lépvesszőre ragadt madarakat, s im- 
bolygott át velük az úton, hogy beleszórja a Szamosba mind- 
annyiukat, de megbotlott, s a létra eldőlt a meredek oldalon... 

Már szirénázott a mentőkocsi, amikor Sánta Mari pongyolát 
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kapott csupasz testére, s a földszagú, árnyékos udvarról kilépve 
elindult föl a kereszt felé, melyet a görög katolikus egyház állítta- 
tott volt a sziklacsúcsra még az első világháború után emlékezte- 
tőül arra, hogy a nagy esőzések napjaiban egy hegycsuszamlás 
két sikátornyi szélességben befödte vagy lesodorta a viskókat, 
amelyek laza fürtökben tapadtak meg a Felhővár oldalán. Ment 
Sánta Mari föl a Jákob lajtorjája utcán, ment indulatos önérzettel, 
lázadón és mégis alázattal, mert templomjáró nő volt ő, s tudott 
sokféle régi imádságot. Szenvedő bicegéssel tört egyre feljebb és 
feljebb a hurubák muskátlis ablakai között, amelyeknek virágai 
néhol csak a bokájáig értek, s a fohászokat, amelyeket még kis- 
lány korában tanult, amikor új hittérítők közelébe csábította cse- 
kély testi fogyatékossága, egybekapcsolva, folyamatosan suttog- 
ta, mint aki rózsafüzért morzsol az ujjai között: 

Könyörgünk, veszedelemben forgóknak Istene, 
Keseredett szívek vigasztaló lelke! 
Nem látod, szolgádnak mire jutott ügye? 
Légy azért irgalmas, megtestesült ige! 
Könnyebbítsd bűneink tűrhetetlen súlyát, 
Fordítsd el pokolnak reánk szegzett torkát! 

A jajgatásra, zajra odacsődült városlakók csak most nézték meg 
igazán közelről s a maga valójában ezt a teleépült sziklás oldalt, 
amelyhez hasonlót másutt nem látni, s amely most pusztulásra 
volt ítélve, mert a Sánc tövében kellett megépülnie az első torony- 
házak sorának. Az ég felé lebegő lépcsők, a tetők tarka sokasága, 
a sziklaodúk, melyekből füst szállt a magasba, a nyitott padláso- 
kon lebegő, spárgára kiterített fehérnemű olyképpen hatott, mint- 
ha a közeli nyári színkör panoramikus díszlete lenne, a Nyomo- 
rultakhoz vagy az Éjjeli menedékhelyhez. 

Hogy mikor szállotta meg a szegény nép ezeket a kősziklákat, 
oly kérdés, amelyre Sánta Mari sem tudott felelni, csak a törté- 
nész adhatott volna fölvilágosítást, s ő is úgy, mintha lobogó lán- 
gok közül kapkodta volna ki a hiteles okiratokat, szétvarizsálva a 
tüzet, hogy utána évtizedekig megfeszített képzeletének betűivel 
egészítse ki az elhamvadt félmondatokat. 

I. József halála után III. Károly vette át az uralkodást, és ekkor 
Szamosvár életében új korszak kezdődött várvédelmi rendszere 
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átalakulásával, ami már a katonás, szigorú, háborúhoz szokott fe- 
jedelem műve. Ő elrendelte, hogy a város építtesse újjá a vár le- 
romlott falait, a kör- és elővédfalakat, a külső fa- és földerődöket 
(paladis) erősíttesse meg, s itt, a Kőmál szikla csúcsán új sáncokat 
építtetett, katonai lakóházakkal és ágyútelep-helyekkel. Csáky Já- 
nos főispán és Lukács József szenátor a hivatalos összeírás során 
számba vette a várat is, amelynek akkori neve új katona kazárma 
volt, s építtetett kőből, zsindelyfedéllel: „egy fedél alatt van nyolc 
szoba, melynek hossza-széle egyenlő, s mindenik üvegablakkal s jó német 
kencével van ellátva; ide tartozik még négy konyha, két árnyékszék, az 
északi részben két bolthajtásos borospince s a tiszti épületben zsendellyel 
fedett hat szoba...” 

A Felhővárat 1716-ban kezdték építeni a város ritka jó bort ter- 
mő szőlőhegyén, a Kőmálon. Tartozó engedelmességgel fogadta 
a város polgársága egy esztendővel korábban a hírt, mivel azon- 
ban két előző rendeletből is úgy tűnt, hogy Steinville főhadvezér 
az építést egy ideig függőben akarja hagyni, a szőlőhegy birtoko- 
sai mind az őszi, mind a tavaszi munkát elvégezték, amit nem 
tettek volna, ha a tábornok Crozilihez intézett parancsát idejében 
megértik. Fölhozták, hogy a városnak ennél szebb s hasznosabb 
szőlője nincs, s annak borából őfelsége katonái is gyakran merí- 
tettek enyhülést, épp ezért kérték a főhadvezért, ha már az építés 
el nem maradhat, halasztódjon addig, hogy idei gazdaságukat 
egészen kárul ne vallják. S a berekesztés itt is a város szerencsét- 
lenségét tolmácsoló ismeretes formula: „Romlott és elerőtlenedett 
Szamosvár városának tanácsa és közönsége”. A királyi kormányszék- 
hez is folyamadott a város, s fájdalommal panaszolták, hogy Kő- 
mál nevű szőlőhegyüket a főhadvezér parancsából ott építendő 
„Fortalitiumnak elfoglalták, s el is lineázták a német tisztek”. De az 
építés mégis elkezdődött, minden tekintetet félretevő katonai szi- 
gorral, amint az várható is volt. 

Sánta Mária Magdolna azonban mindezekről mit sem tudott. 
Miért is tudta volna, hogy ott, ahol ő most fölfelé igyekezvén, el- 
eltaszítja magát a földtől, kétszázötven esztendővel azelőtt még 
alkony után is izzottak az ösvények, mint a lassan kihűlő kenyér- 
sütő kemencék alja, hogy bánatosan, egymást hívogatón cirpeltek 
a tücskök, hogy kakukkfű- és édes muskotályillat terjengett az 
estben, s itt-ott tétova fény imbolygott némelyik csőszkunyhóban, 
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mert a várőrző katonák közül a szabadok le-lesompolyogtak ide 
a szájukat megédesíteni, vagy gyümölcsöt vinni kimenőre a ked- 
vesüknek. Ő csak ment vak elszánással, de úgy, mint aki azt is 
számon kéri, ami régen történt, s aminek talán előjátéka volt a ma 
beteljesedő végpusztulás. Két imádság közé így hát egy-egy átko- 
zódó sóhaj is belibbent: 

„Szomorítsd meg őket, Mária, és ne adj nekik két egyforma napot!... 
Hogy a fene essék velük hasra!... Hogy a kutya kölyközzék a lelkükbe!” 

Aztán ismét a fohász következett: 

„A fényes nap tőlünk eltávozik, aranyos felhőkkel tőlünk elbúcsúzik, 
de nem tudjuk, látjuk-e a többit, vagy halálnak esünk a körmei közé?...” 

A városnak a Felhővár építése a telkeket, pénzt, munkát össze- 
számítva 25 000 forintnál többe került. E sáncvár eredeti rendelte- 
tése az volt, hogy a polgárságot megkímélje a katonatartástól, né- 
mileg ez mentette, hogy a birtokosoktól jogtalanul, önkényesen, 
kárpótlás nélkül elvették földjeiket, hogy a sáncok és lakóházak a 
város pénzén épültek, s később is annak hozzájárulásával tartot- 
ták fenn. De a főcél nem ez volt, hiszen a vár fekvése, az állandó 
katonai őrség az épületeket az ágyúk, a lőporos raktárak és a 
fegyverek uralkodó helyévé változtatta, s ott a katonai hatalom a 
polgársággal szemben támadási pontot keresett és talált: a keleti- 
déli sáncorom városnak szegzett ágyúi, amelyeket az uralkodók 
és a katonaság ünnepei alkalmával szoktak örömlövésre használni, 
állandó fenyegetés volt a polgárok szabadsága ellen. „Az a katona 
– mondja a történész –, aki éjen át mellhez tartott fegyverrel a sánc- 
ormokon végig őrt jár, s midőn az óra rátelt, felváltásra jelt kiáltott, soha 
nem akadályozta meg az ott tanyázó katonaságot ősszel a szomszéd sző- 
lőbirtokosoknak okozott szőlő, vetemény- és gyümölcskártételben, télen a 
karók, gyepűk éghető anyagának elhordásában.” A vár tehát állandó 
békétlenség forrása volt a katonai és a polgári hatóság között. 

Most nyár volt, forró nyár, s bár a lakókat már a tavaszon föl- 
szólították, hogy hurcolkodjanak át az alsóbb sorokból a békási 
szükséglakásokba, amelyeket a kőművesek építettek hétvégi ön- 
kéntes munkával, senki sem mozdult, csak néztek egymásra ijedt 
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reménykedéssel, hátha mégis történik valami: Gorgo D. Gorgo ki- 
múlik, és az új pártvezér eláll majd a bontástól. Máskor az ala- 
csony kerítések fölött ellenségesen figyelve azt találgatták, vajon 
ki lesz az első megalkuvó, hogy azt Sánta Mari kilenc keddi böjt- 
tel bénává tegye, mielőtt elkezdődhetne az ő kálváriájuk; mielőtt 
a buldózerek és a hatalmas pofájú kotrógépek nekiesnek a vis- 
kóknak, és az ostromlók kifüstölik sziklaodúikból a téglaégetőket 
és muzsikusokat, a szajhákat és a csavargókat, a taligásokat és a 
koldusokat, a fiatalokat és a véneket meg a napszámosokat, eze- 
ket a piaci legyeket, akik reggeltől késő délutánig ott dongtak a 
Széchenyi tér bérházainak falai mentén alkalmi munkára lesve... 

Tudomást szerezve a felhővári lakók makacsságáról és enge- 
detlenségéről, a néptanács felsőbb sürgetésre 1962 júniusában ki- 
adta a parancsot, hogy a bontást el kell kezdeni késedelem nél- 
kül, kíméletlenül, akár a karhatalmi erők bevetésével is, s Kicsi- 
kovszky-Micu Károly vezető aktivistát bízták meg a hurubák 
gyors és erélyes legereblyézésével. Mikor jelentették neki, hogy 
az első kijelölt házban egy férfi ül, maga a tulajdonos, s a figyel- 
meztető hangra, zörgetésre meg sem rezzen, hanem tovább kana- 
lazza a levest, erélyesen intett, hogy bontsák meg fölötte a tetőt, 
mintha a lakás üres volna: majd csak előmászik az a nyakas bo- 
lond, ha szakadni kezd a vakolat a tányérjába, mint fövő vízbe a 
rongyoslaska. Akkor látni fogja, kivel akart truccolni! 

– Mi az anyád valagáért nem jöttél elő az első felszólításra?! – 
üvöltött a milicista kapitány a fuvarosra, mikor azt zárt kocsiban 
bevitték a parancsnokságra. – Mit képzelsz, ki vagy te, hogy uj- 
jat mersz húzni a párttal meg az állammal, és bántalmazni mered 
a képviselőit?! Hitvány, szemét népség! Akolba kéne zárni benne- 
teket! Felelj hát, miért nem bújtál elő idejében?! 

Paligyuri sötéten nézett maga elé. 
– Nekem az apám is meg a nagyapám is ott született abban a 

házban. Én meg tőlük örököltem... 
Válaszként a kapitány lábujjhegyre emelkedve visszakézből 

hirtelen szájon vágta. 
– Még kérkedsz is vele, hogy az anyád épp itt szotyogtatott 

el?! – üvöltötte elszürkülve. – Miért nem totyogott át veled a 
határon, hogy magyar földön vessen ki magából?! 

A fuvaros végighúzta fölrepedt ajkán az ujjai begyét, s mikor 
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meglátta a vért, nekiugrott a tisztnek, de az őrmester és a sza- 
kaszvezető, aki bekísérte, rávetette magát, s lerántották a földre. 

– Ti magatok foglaltátok el és nem is olyan régen a szabad föl- 
deket, és szaporodtatok el rajtuk, mint a kolorádóbogár! – vicso- 
rított a fetrengő hatalmas emberre a kapitány, és a fejét ide-oda 
kapkodva nézte, hogyan találhatná pofán a csizmájával a fuva- 
rost. – De most széttaposlak, hallod, és legalább eggyel keveseb- 
ben lesztek! 

Ám bármennyire felbőszült is, abban nem volt igaza, hogy a 
honfoglalás a Sánc alatt mostanában történt volna. Nyomozó biz- 
tosok már a múlt század elején sem tudtak a végére járni, hogy az 
odatelepedés mikor is kezdődött, mert a köziratokban ennek 
semmi nyomát nem találták, de a történész már százötven évvel 
ezelőtt a Felhővár kunyhó világáról s élénk életéről írt: 

„A vár (a nép csak Sáncnak nevezi) a Kőmál szőlőhegy szikladombján 
áll, lábánál foly el a Szamos anyaága, évről évre mélyítve a kőszikla alat- 
ti medrét. Oldalában keletre termő szőlők, délre tömérdek koldusvityilló 
a föld színén vagy a szirt alá beásva, fekete agyaggal sikárolt vagy 
mésszel kifehérített házikók, kisebb-nagyobb fehér és fekete pontok sas- és 
fecskefészek gyanánt sötétlenek vagy fejérlenek alá a szamosvári sétány 
kies terére. Aki távolról látja, nem hiszi, hogy abban emberi lények lak- 
nak, aki közelről tekinti meg, elbámul, hogy ott családostul élni nem fél- 
nek. Ahol a szirtpárkányok a hegy karéján végigvonulnak, s a szikla kü- 
lönböző vastagságú rétegén egymásra ereszkedve elterülnek, vagy egyes 
csücskék a sziklatömbből kidudorodnak: úgy vonulnak körben a sikáto- 
rok és ösvények, a lépcsők és pallók, s legfelül már csak két kunyhólakó 
gyér lábnyoma tapossa laposra a hervadt füvet és a zörgő avart... 

A földbe bele, a párkányokon végig vagy az egyes szirtdúcok alá ás- 
ták-vésték, faragták be magukat e bátor emberek; némelyik csak egy elő- 
falat, többen kettőt, legtöbben hármat is raktak kőből, téglából, agyagból, 
deszkából, régi házak ajtaiból, ablaktábláiból vagy fedélrészéből, sok 
vesszőből vagy nádból, háttal a kősziklának fektetve a hajlékot. 
Mikor a Felhővár épült, akkor még szőlő lehetett itt, vagy igen gyér 
lakosság a hegyaljban. Csak a katonaság odatelepedése után szaporodtak 
meg. Az első megszállás alant, a szirt lábánál lehetett, s a nyomor növe- 
kedésével lassan húzódtak föllebb és föllebb a szegényebbek, akiknek tes- 
tükön és lelkükön kívül egyebük sem volt, s egyéb és több nem is kellett, 
mint egy kis hajlék, ahol meghúzódhassanak, egy élő sír, ahova a társa- 
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dalom elől nyomorukkal eltemetkezhessenek. Csak a nagy nyomor vihet- 
te rá őket, hogy otthont ily hajmeresztő magasságban keressenek, s örö- 
kös életveszélytől fenyegetve rettegésben éljenek. Mikor a tanács nyo- 
moztata azokról, akik a lakóházaikat elvesztették, kitűnt, hogy lakhelyet 
egy sem vett, sem nem kapta a várostól, legföljebb a városnak fizettek va- 
lami csekély árat érte. De többnyire annak elnézéséből, önfejűkből foglal- 
ták el, s a sziklákba egy-egy lyukat vágván, ott vonultak meg, s lakhelyet 
maguk csináltak maguknak. 

E kősziklát az 1831-iki nagy esőzésekkor lakóival együtt iszonyú ve- 
szély fenyegette. A város szemlére kirendelt királybírája megdöbbentően 
írja le ezt az augusztus 10-én a királyi Kormányszékhez intézett levelé- 
ben. A Felhővár vagy Sánc oldala – úgymond – meg van lyuggatva 
apró, sűrű épületekkel, annyira, hogy nagyobb része közelget a lesüllye- 
déshez, lakosit minden percben végpusztulással fenyegetve. Ennek oka a 
házikók építése által meglyuggatott kősziklának és az alányomuló föld- 
nek a meggyöngítése, természeti rendes fekvésökből kimozdítása. Hozzá- 
járul a nagy záporral lehullott huzamos esőzés s ezzel a földnek megtor- 
hulása... Minthogy a múlt éjjel is roppant nagyságú föld süllyedvén le, 
magára hagyta a felette álló épületeket, huszonnyolc házacska összeom- 
lott, részint összehasadozott, úgyhogy azokban életveszély nélkül lakni 
nem lehet...” 

Sánta Mária Magdolnának már izzott a teste a pongyola alatt, 
de még oly messze volt a kereszt, oly magasan, mint a megfeszí- 
tetté a Koponyák Hegyén, s neki mégis el kellett jutnia oda, hogy 
eljátssza e tragikomédia nagyjelenetét. Mihelyt megpillantotta 
odalent a gépeket és a kiáltozó házbontókat, úgy érezte, meg kell 
tennie ezt, elhivatása van rá a sorstól, tehát nem a maga akaratát 
cselekszi, hanem e nyomorultakét, akiket védelmez, gyógyít, istá- 
pol, s akik között úgy osztotta szét magát eddig, hogy nem fo- 
gyatkozott meg sem testben, sem lélekben, hanem napról napra 
nőtt e síró tekintetűek előtt... 

Ment Mari az ördögszekerek és szamártövisek között merede- 
ző ösvényen, s kapkodó gondolatai magukhoz rántották, és egy- 
másra borítottak mindent, amit megélt, látott és sejtett, sorsának 
bútordarabjai, edényei, képei eléje borultak életének fölfordult 
szekeréből. Miért kell elűzni őket innen?! – tért vissza mindunta- 
lan e háborgó kérdéshez. – Hazugság, hogy örökös rettegésben 
élnek, az üreglakók csöppet sem boldogtalanabbak azoknál, akik- 
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nek a párt úgy adja át a lakásokat, mint az üres betondobozokat, 
masnival átkötve, s elvárja tőlük, hogy hálálkodva, könnyes 
szemmel nyújtsák érte a kezüket. Őket pedig azzal ámítja, hogy 
ezt az örömtanyát a boldogság igazi tanyájává óhajtja tenni, ahon- 
nan egy paradicsomi otthonra nyílik majd kilátás... Mese, mese, 
ugyan ki veszi ezt be?! – lázadozott tovább Sánta Mária Magdol- 
na. Ez a szegény népség itt a Sánc alatt még betonskatulyákat se 
kap, még annyit sem érdemel az államtól, és Púderes, a körzeti 
milicista, aki néha álmából fölzörgeti, és utána részegen kotorász 
a díványa alatt, hogy kiűzze onnan a latrot, meg is mondta nem- 
egyszer, miközben ő egy szál ingben vacogott a szoba közepén, 
hogy pusztulniuk kell innen, mert a toronyházak nem az élőskö- 
dőknek épülnek, hanem az öntudatos munkásoknak; ők pedig 
keressenek másutt hajlékot, szaladjanak, ki merre lát, s ne remél- 
jenek se türelmet, se kíméletet az államtól. „Mert tudjátok, mik 
vagytok ti? Tolvajok és zsiványok, kurvák és csavargók, csupa 
szedett-vedett népség: zúzalékai a szikláknak itt né, s pusztán ar- 
ra valók, hogy betapossunk benneteket a földbe!” így beszélt az a 
vastag derékszíjjal pántolt kukoricagombóc, hogy puffadna fel, 
mint a surgyé!... 

Megállt, a keresztre pillantott, és az átkozódástól szelídre ijed- 
ten suttogta: 

Megvallom, Uram, hogy ellened vétettem, 
A tiltott almából én Ádámmal ettem. 
Parancsolatidat számtalan megszegtem, 
Mellyel kárhozatot magamnak szerzettem! 

Megkondult a főtéri Szent Mihály-templom harangja, lebegtet- 
ni kezdte a torony körül a kékesszürke galambokat, s miután a 
fuvarost hátrakötött kézzel belökdöstek a dubába s elvitték, egy 
pillanatig úgy tűnt, a Sánc alatt is elcsöndesül a zaj; de aztán is- 
mét fölhallatszott a motorok zúgása, Kicsikovszky-Micu Károly 
parancsoló hangja s egy-egy rozsdásan nyikorgó ordítás, amely- 
lyel együtt a keresztlécek szakadtak fel Paligyuri házának a tete- 
jén. A harangzúgásról Mari most visszaemlékezett arra a régi jú- 
nius elsejére, amikor kétségbeesésében Fehérmacskásról bejött a 
cselédpiacra, hogy elszegődjék szolgálni. 
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Béres János nagy, lomha, torha ember volt, akit félénkké és 
gyámoltalanná tett sokféle csapás. Hektikás feleségét a tavaszon 
temette el, de még most sem tudta s nem is akarta teljes súlyában 
fölfogni a rászakadt terhet, s ha szánták és az asszony utolsó nap- 
jai iránt érdeklődtek, mintha mindig kissé örvendezőn rezzent 
volna meg, s hadarva örökké ugyanazt felelte: „Olyan szép hal- 
ványpiros volt az arca a halottaságyon, mint menyasszony korá- 
ban, bizony!...” A három kisebb lánykát magukhoz vették a roko- 
nok, s ő ott maradt ezzel a legnagyobbal zavarodottan és tanács- 
talanul, mert Mariska tizenhat éves volt, de még nem tudta, mit 
kezdjen az életével anya nélkül, csak azt tudta, hogy elmegy a fa- 
luból, el minél messzibbre, be a városba, ahol talán neki is akad 
előbb-utóbb egy jóravaló iparoslegény. Gondjait azonban még 
édesapjának sem mondhatta el, mert Béres örökké kótyagos volt, 
s utóbb már érdeklődés nélkül is odatolakodott mindenki elé a 
fájdalmával, s mondani kezdte, mily szép volt az ő Juliskája a ra- 
vatalon, a sok virág között... 

Mikor a bábaasszony megfürösztötte az újszülöttet, s egyik ke- 
zéből a másikba dobálta a teknő fölött, mint egy rózsaszín labdát, 
megköpdöste, hogy mily igézően szép. Később, pólyálás előtt ap- 
ró köröket rajzolt a levegőbe a csöppség fölött, hogy lássa, nem 
pókhálós-e a szeme, de a pici élénken követte a mozdulatait, így 
hát a bába elégedett volt. Annál inkább meglepődött, amikor egy- 
máshoz illesztette a lábacskákat, mert úgy látta, az egyik egy ujj- 
nyival rövidebb... E fölfedezés után szótlan sunyisággal pillan- 
tott az ágyban fekvő asszony felé, nem tudta, mondja-e, ne 
mondja-e meg, amit észrevett. Végül megszólalt, és szaporán ar- 
ról beszélt, hogy a kislány egy igazi Csipkerózsika, bolondulni 
fognak érte a legények, s habár csekély testi hibával toppant a vi- 
lágra, ez ne aggassza Béresnét, hiszen e parányi fogyatékossága 
később még javát szolgálhatja; komoly, megfontolt és házias lesz, 
nem jár majd bujálkodáson az esze, s eleget tesz küldetésének, 
amelyre az Úristen kiszemelte őt... A szülők e bátorítástól kissé 
megnyugodtak, de napok múltán mégis sóhajtozva pillantgattak 
a bölcső felé: íme, ez az első gyermekük, s már ez is olyan, hogy 
sírni fog a föld a nyomában, amikor el-eltaszítja magát róla, s 
nem kap majd egy ép, egészséges embert, csak elváltat, csonka- 
bonkát, részegest... 

Anyja halála után Mariska a húgait pesztrálta, mosott, megfőz- 
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te a levest, magot szórt a tyúkoknak. Söpört a házban s az udva- 
ron, de miután a kisebbek elkerültek otthonról, alighogy hazatért 
az iskolából, összehúzta a függönyt az ablakon, elreteszelte az aj- 
tót, hogy ne zaklassa senki. Apja, ha alkalmi munkája akadt, csak 
késő estére vetődött haza, s Mari a könyvei közé rejtőzött még a 
szelet kenyeret is. olvasás közben majszolta el. Elbújt a szoba ho- 
mályos szögletébe, hogy ne kelljen künn járnia; restellte magát bi- 
cegő járása miatt a macskásiak előtt, s szenvedett, ahogy pedig 
nődögélt, ez a kínzó szégyenérzet még csak erősödött benne. 

Alig töltötte be tizenötödik évét, amikor hirtelen kivirult; mel- 
lén feszült a blúz, fara kigömbölyödött, hangja muzsikálón elmé- 
lyült, pillantása szelíd lett és mélázó. E gyors és titokzatos válto- 
zással azonban még kínosabbá vált helyzete a faluban. Ha a ta- 
nács közelében kellett elhaladnia, amelynek szomszédságában 
volt a kocsma is, mihelyt feltűnt, mellén, csípőjén érezte az éhes 
és mohó férfitekintetek babrálását. Tudta, hogy összesúgnak a 
háta mögött, mint a gyergyói lovak, és volt rá eset, hogy a léptei 
ütemére füttyentgettek a legények, vagy a tenyerüket csattogtat- 
ták, „ejha, ejha!”, máskor egymás hangja fölé ágaskodva hajigál- 
ták utána megjegyzéseiket: „Nézd, hogy veri a cöveket!”, „Felét 
neked osztogatja, felét neked osztogatja!”, „Sántító lánynak, 
könnyező asszonynak nem kell hinni!”, „A jó kanca vagy megva- 
kul, vagy megsántul!” 

Könnyezve, kihevülve, izzadtan ért haza, lerúgta lábáról a ci- 
pőt, s megint csak félrehúzódott a szenvedésével. Sokszor gon- 
dolt rá, hogy férjhez sem megy, egyedül marad, s annak az elhi- 
vatásnak él majd, amelyről annyiszor beszélt az édesanyja, bár ő 
sem tudta, mit is jelent valójában a szó, s hogyan képzeli el fogya- 
tékos lánya jövőjét. Akkoriban, a háború után újfajta hittérítők 
járták a falvakat, tőlük kapott Mari egy könyvet, s azt sokszor el- 
olvasta, de legtöbbször a címén tűnődött el, mert ez állt aranyló 
betűkkel a kötet borítólapján: 

VAN CÉLJA AZ ÉLETNEK 

S utána következtek a számára érdekesnél érdekesebb és meg- 
lepő fejezetek: Isten - a bőkezű tulajdonos, Miért engedi meg Isten a 
szenvedést a földön?, Fontosnak tart-e Isten téged személy szerint? 
Amikor a betegség és a halál megszűnik, Biztos lehetsz a jutalomban, Mi 
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a helyzet azokkal, akik már meghaltak?, Hol vannak a halottak?, Beszél- 
hetsz-e a halottakkal? 

Egyre közelibbnek érezte a napot, amikor elmegy a községből, 
beáll a városon valahova szolgálni, összegyűjt egy kis pénzt, a 
húgait is gyámolítani fogja, s ha jó gazdára talál, tovább tanul, 
hogy később diakonisszaként betegápolásnak, szegénygondozás- 
nak áldozza az életét. Hamarosan kimaradt az iskolából, minél 
kevesebbet akart mutatkozni a világ előtt, amely gúnyolta és 
megalázta őt, talán épp amiatt, mert özvegyen maradt, kocsmázó 
apjának sem volt respektusa. Naphosszat varrt, kötött, vasalt, ol- 
csó, színes rongyait berakosgatta egy ósdi fakofferbe, s ezen kívül 
nem is volt egyebe, semmi kelengyéje, amit magával vihetett vol- 
na. Már-már az Énekeskönyvet s az élet valódi célját megvilágító 
könyvecskét is odatette a becsomagolt ruhák tetejére, amikor tör- 
tént valami. Hiszen úgy indult az élete, hogy ő maga is csodálko- 
zott volna, ha épp ezekben a napokban, órákban nem történik 
olyan fordulat, amely egészen más irányba vezeti, hogy aztán a 
szeretetszolgálat helyett a szerelmet szolgálja élete végéig a leske- 
lődő Sátán vigyorgása közben, aki, ugyancsak a bizonyságtevő 
könyvecske szerint, mindenütt jelen van, hogy letérítse a jóságra 
igyekvőket az igaz útról... 

Odakünn a hosszas tavaszi szárazság után szitálni kezdett az 
eső, s Mari félarasznyira megnyitotta az ablakot, hogy a hűvös 
orgonaillat beáradjon a szobába, ahol az étolajtól fénylő, piacra 
festett tájkép körül donogni kezdett egy dermedtségéből föltá- 
madt légy. A lány vizsgálódón a bőrönd fölé hajolt, nézte, hogy 
mi fontosat felejtett még ki, amikor kopogtak. Tétova és félénk 
volt ez a kopogás. Tudta, hogy csak idegen lehet;– apja fölment 
a szekérrel zsindelyért a hegyekbe –, mégis nagyon meglepő- 
dött, amikor az ajtóban Kakas Marci Csonkát, az erdész fiát pil- 
lantotta meg. Ajkát beharapva sápadtan meredt rá, nem tudta, 
minek jöhetett épp most ide, hiszen még soha át nem lépte a kü- 
szöbüket, s még köszönni is csak úgy köszönt, hogy bólintott, 
vagy motyogott valamit; de ha elhaladt mellette még sokáig a 
hátában, a lábán, a nyakán érezte a tekintetét. Mindig az út köze- 
pén járt, s vadászkalapos fejét magasra tartva elnézett a házak 
fölött. Neki is megvolt a maga bélyege még suttyó legény korá- 
ból, amikor az aknagyutacs fölrobbant a markában, s levitte bal 
kezének három közbülső ujját; azóta a fájdalmán s a családi gyá- 
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szon túl el kellett szenvednie azt is, hogv sorozáskor mint alkal- 
matlant fölmentsék, s hogy a büszkén viselt Kakas Marci mellé a 
falu még hozzátoldja a Csonka melléknevet... 

Az erdész reá költötte minden pénzét. Marci most is mohazöld 
vadászöltönyben volt, derekán széles szíj, lábán új sportbakancs. 
Látogatás előtt fölhajtott két-három pohár pálinkát, mégis ijedt 
volt, arcán pirosan megfeszült a bőr, de az első szavak után, 
mintha az izgatottság kifújta volna belőle azt a kis kábultságot, a 
szeme már ismét józanul, melegen fénylett. Mari még mindig 
mozdulatlanul állt az ajtórésben. 

– Egyedül vagyok – szólt magyarázatként, s most ő is elpi- 
rult. 

– Épp azért jöttem, mert négyszemközt óhajtok beszélni ve- 
led! – mondta a legény, s a kezét előrenyújtva már taszította be- 
felé gyöngéden és mégis határozottan. Miután belépett a szobába, 
letette a kalapját, s kínálás nélkül széket húzott maga alá. 

– Igaz-e, hogy elmész, Marika? – kérdezte halkan, s a hangja 
aggódó és csalódott volt. 

– Elmegyek, el, minél messzibbre – felelte a lány. – Nekem 
itt nincs jövőm, nincs mit remélnem... 

Kakas Marci egy ideig csak nézte és mosolygott. Csak mosoly- 
gott és nézte meghatódva. 

– Marika, édes Marika! – mondta később. – Ha tudnád, mi- 
óta készülök én erre a beszélgetésre, erre a vallomásra... Erre... er- 
re a leánykérőre... 

S amint az utolsó s legbátrabb szavakat kimondta, boldogan 
megkönnyebbült, de mindjárt utána a szája, az orra s a keze is re- 
megni kezdett a várakozó izgalomtól, és úgy tett, mintha valamit 
keresne a zsebeiben, de ő maga sem tudná, mit. A lány hatalma- 
san megriadt, oly váratlanul érte a jómódú erdész fiának a vallo- 
mása, s mielőtt lehuppant a díványra, arcán az ijedség, a kétely és 
a megalázottság érzésének különös játéka kezdődött el. Végül 
hangosan sírva fakadt. 

– Ne gúnyolódjék még maga is velem! – hüppögte. – Épp 
elég, hogy világ cégérévé tett engem ez a falu, bár senkinek sem 
vétettem... 

Hogy utána mi és hogyan történt, amíg a fiú árnyéka még haj- 
nal előtt elvált az ágyától és tovalibegett, arra Sánta Mari még 
évek múltán is csak föl-fölvillanó képekben emlékezett. Amikor 
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sírva fakadt, Márton odatérdelt eléje, magához ölelte, lecsókolta a 
könnyeit az arcáról, ajkával többször is végigcirógatta azt a lábat, 
amelyet neki eddig restellnie kellett. A legény menyasszonyának 
szólította, és azt mondta, követni fogja, bárhova megy is, mert ő 
maga sem érzi teljes értékű embernek magát itt, és Isten akarata 
volt, hogy az utolsó percben egymásra találjanak... Mari már azt 
sem tudta visszaidézni, hogy a fiú első mohó rohamával sodorta-e 
az ágyba, vagy ő maga dőlt el félig már pihegő önkívületben, csu- 
pán az éles nyilallást érezte az ágyékában, mintha oltókéssel vág- 
tak volna belé. Utána azonban jó volt, nagyon is jó elmerülni a 
vérét bizsergető édes melegben, s föl-fölbukkanni, szemét mo- 
solygó meglepetéssel nagyra kerekíteni a megújuló örömtől, 
visszafojtott halk sikolyok közben. Olyan volt ez, akár egy 
mennyei hintajáték, amelyben mind magasabbra repül a betelje- 
sülés ívén az ismeretlen örömök felé... Ó, igen, ha ezek az élmé- 
nyek is hozzátartoznak a hétköznapokhoz – gondolta később 
boldog elernyedés közben –, akkor AZ ÉLETNEK VAN CÉLJA, 
igenis van!... Emlékezett arra is, hogy mielőtt ölelni kezdte volna 
Kakas Márton, lapos üveget vett elő fodormentapálinkával, s an- 
nak a kupakjából ittak, hogy utána mindennek menta- és orgona- 
illata legyen, még a friss verítéküknek is... 

Alighogy a legény elment, ő sietve fölkelt, és a véres lepedőt 
beáztatta a nagy lavórba; aztán csak ült és hallgatta az öreg vek- 
keróra nagyon is valóságos sántítását, s nem tudta, vajon jó-e, 
ami vele történt az éjszaka, hogy máris rátalált az ő méltó párjára, 
aki sosem vetheti a szemére a nyomorékságát, vagy romlásba vi- 
szi ez a váratlan, hihetetlen találkozás, ez a meseszerű kaland, 
amelyben föláldozta a lányságát minden ellenállás, minden vona- 
kodás nélkül... 

Állj meg, Mari, állj meg! – kiáltoztak most utána ijedten és 
megrendülve, mert azért mégsem ismerték pontosan a szándékát, 
s féltek, nehogy kárt tegyen magában, leugorva onnan fentről a 
szakadékba. Ő azonban meg sem fordult, mint aki Lót feleségé- 
nek a példájából okulva retteg visszatekinteni a pusztulásra ítélt 
házakra. Ment az ördögszekerek és a katángkórók között, az ár- 
vacsalán, a kúszondárok és a ricinusbokrok között, az agyagba 
tapadt kőtörmeléken; homlokán és a pongyola kivágásában verí- 
ték csillogott; ment elszántan, míg a kimerültségtől el nem bu- 
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kott. Akkor arcát a földhöz szorítva lehunyt szemmel fölfohász- 
kodott, szinte emlékezve első régi bukására: 

Összeteszem a kezem, én bűnös Magdolna, 
És hozzád menekszem, magasságok Ura!... 
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Sánta Mária küldetése 

Igen, azon a reggelen is így zengett-zúgott a harang a Szent 
Mihály-templom tornyában, amikor a szekérről lekászálódva el- 
indult a Főtéren át a cselédpiac felé, hogy június elsejétől beálljon 
szolgálni. „Istenem, ne hagyj el!” – sóhajtotta meg-megállva, s az 
idétlen fakoffert átlendítette egyik kezéből a másikba, s ilyenkor 
megbillent egy kicsit a rövidebb lába miatt. 

Egy hétig várta Kakas Mártont kilesve az útra, esténként néha 
végig is lopakodott a község utcáin a maga kötötte fehér nagy- 
kendővel a vállán; sietett és a földet nézte, mint aki rejteget vala- 
mit, talán a megfogant magot, amely máris csírázni kezd benne, 
bár erre még nem is mert gondolni. A kerítések mentén szaporá- 
zott, s minden eszébe jutott, ami az önszánalmát fájó keserűséggé 
tehette, még a gúnyolódó szavak is: „Felét neked kínálja, felét ne- 
ked kínálja!”, meg a hasonlók, és lázadó reménykedéssel pillant- 
gatott fel, hátha mégis észreveszi a legényt, s ekkor Márton épp- 
oly zaklatott lesz, mint ő, követni fogja, s mihelyt nem zavarja 
őket senki, elmondja majd, hogy fenn volt az erdőn az apjánál, de 
most már ő is kész az útra, várja meg, hadd induljanak el 
együtt... 

Kakas Márton azonban nem jött, a kocsma környékén sem tűnt 
fel, s Mari érezte, lassanként hideg megállapítássá hűl le benne a 
felismerés, hogy Márton épp a reménykedését vámolta meg, mi- 
helyt megtudta, hogy elmegy innen, lecsapott rá a csonka gaz- 
ember, forrón sustorgó szavaival a szárnya alá sodorta és reá- 
szállt, hogy miután ő már senkire sem számíthatott, sem az any- 
jára, sem az apjára, megalázza, és abból a kevés értékéből is kifor- 
gassa, ami a lánysága volt. És mily alávalóan szédítette, hogy saj- 
náltatta magát: „Én sem érzem teljes értékű embernek magam itt, 
és az Isten akarata volt, hogy mi ketten találkozzunk az utolsó 
órában!” Ilyesmiket mondott, aztán elővette a zsebéből a lapos 
üveget azzal a zöld méreggel, amelytől ő még inkább elkábult, 
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egyszerre minden könnyű lett számára és elérhető... Minden, ami 
elképzelhető csak lehetett a világon, mentaillatú volt... 

Most restellte ezt a rajongó képzelgést, s mikor meglátta a nyi- 
tott toronyablakon át a harangot, a súlyos himbálózás is a bűnbe- 
esés mozdulatait idézte fel, ahogy Kakas Márton Csonka ölelte. 
Ettől még inkább megijedt, vacogni kezdett, s a koffert megint át- 
lendítette egyik kezéből a másikba. Az Óvárban a föllocsolt jár- 
dák hűvöskés porszaga terjengett, aztán már ott volt Sánta Mari a 
bencések templomához közel, a tyúkpiac mellett, ahol kéttucat- 
nyi lány és asszony ácsorgott. A templomkaputól jobb kézre, vas- 
kerítéssel elkerített szűk és árnyékos területen olajfestékkel feke- 
tére mázolt bádog Krisztus függött. 

Jöttek, mentek a nagyságák, volt közöttük iparosfeleség és taní- 
tónő, ténsasszony és módosabb hölgy, de sokféle volt a szakács- 
nőnek, bejárónőnek, cselédnek szegődő is, a nagy, húsos kezű és 
vaskos lábú fehérnépektől a kiokosodott mindenesekig, akik sok 
családi titkot őriztek, s azt is tudták, miként húzhatnak hasznot 
asszonyuknak vagy gazdájuknak a jóhiszeműségéből. Már a déd- 
anyjuk is szolgálásból stafírungozta ki magát, s most tapasz- 
talataik komor árnyékából szemlélték az ismerős vásárt. Legtöbb 
volt azonban a széki lány a piacon piros szoknyában, hímzett 
mellénnyel, csizmásan, fejükön fekete kendővel, amely még a 
lánykákat is öregasszonyossá változtatta, ahogy tenyérnyi fehér 
és ijedt arcukat övezte, néha egészen a homlokukba csúszva. Kö- 
zülük az egyiket épp föl akarta fogadni valami murkos, s a lány 
ment volna is, de az anyja utánakapott és visszahúzta. „Hóstáti- 
nak nem adom, hóstátinak nem!... Még a lelket is kiűzik szegény- 
kéből, megnyomorítják a sok munkával!” – kiáltotta. Később 
szalmakalapos, kék nadrágos legény dülöngélt végig a cselédso- 
ron zsebében pálinkásüveggel, s ezt énekelte bánatosan: 

Hiába is hull a szemed könnye, 
Drága neved nincs a telekkönyvbe. 

Mari figyelte ezt a nyüzsgést, ezt az alkudozást, s közben tud- 
ta, hogy őt is figyelik, tekintetük oda-odaröppen a blúzához, de 
nem közelednek hozzá, mert bizonyára gyanút kelt városias öltö- 
zékével. Lába elé húzta a fakoffert, fedezte rövidebb lábát, mint 
madár a sértett szárnyát, nehogy még inkább ki legyen téve a ki- 
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váncsi szemeknek. Odahaza is mindig készen volt erre a mozdu- 
latra, ha idegen lépett be, s főként mióta azt a mesét olvasta a 
tyúkszemű lányról, aki homályban is rögtön meglelte a földre ej- 
tett tűt vizita idején, s dicsekvőn még föl is kiáltott anyja tanácsa 
szerint, egyszer azonban mégis felsült, mert a traktára kitett túrót, 
rövidlátón macskának nézte, és lepofozta az asztalról tányéros- 
tul... „Nem kellek én itt senkinek!” – állapította meg, s lassan le- 
mondott arról, hogy bárki is felfogadja, noha a vásár élénkült, s 
más lányok is jöttek. 

Már dél volt, ismét megkondult a harang, s őt megint rossz ér- 
zés fogta el attól, hogy estére haza kell mennie, ami a legnagyobb 
megszégyenülés lett volna Kakas Márton bujkálása mellett. Csüg- 
gedt és reménytelen nézelődése közben ekkor egy terebélyes 
asszony közeledésére figyelt fel, aki súlyosan billegve s vizslatón 
ide-oda pillantva jött. Fehér nyersselyem kabát volt rajta, szok- 
nyáján tenyérnyi virágminták rikítottak, s fülbevalója mint ezüs- 
tözött kemencekarika lengedezett kétoldalt. Mögötte hozzá illő 
nagydarab férfi lépegetett kissé görnyedten, a bőrből font bevá- 
sárlószatyrot cipelve, s előremeredő haja oly sörényszerű volt, 
mintha a háta közepéből nőne ki s özönlene az ing alól a feje te- 
tejére, amíg arasznyi ereszt nem képez a homloka fölött, akár a 
sündisznó tüskéi. A kiöregedett szerető néma unalmával hallgat- 
ta a hölgy folyamatos fecsegését, amíg az meg nem állt tétován 
hátranyúlva, mintha meg akarná ragadni az ő kezét. Tekintetével 
Sánta Mari felé intett: 

– Nézze csak azt a kancacsikót. Bubi!... Pű, pű, de szép, az 
anyja mindenit a kis bestiájának! Látja, egy ilyet fölfogadnék a lá- 
nyok mellé takarítani. Mit szól? 

A férfi rekedtesen heherészett: 
– Ahogy magát ismerem, egykettőre kivenné a seprűt a baba 

kezéből, és bőrszivarat csúsztatna a markába... 
A nő kedélyes meghökkenéssel meredt rá. 
– Maga egy rohadt Bill, érti? Örökké szuszogva ágaskodik 

mögöttem, csak hogy belepillantson a kártyáimba! 
Ármin – mert így hívták a férfit – most mértéktartóan mo- 

solygott. 
– Ha ennyire vérzékeny, ne játsszék cinkelt lapokkal, édes Zsu- 

zsa! Lám, megint fölsértettem... 
Sánta Mária Magdolna a pillantásaikból is messziről sejtette, 
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hogy róla beszélnek, aztán már ott is voltak előtte. Érezte, hogy a 
nagysága kékesen villanó pillantásával félretolja a bőröndöt a lába 
elől, hogy aztán őt magát kapja a magasba és forgassa körbe, 
mint vállfán az eladásra kínált köntöst. És az asszony így közelről 
annál riasztóbb volt, mert öklömnyi szemei egy rossz arc ketrecé- 
ben röpdöstek, mintha a rizsporos redők alján drótok húzódná- 
nak, hogy összetartsák az izmok föllazult és szétcsúszó párnáit. 
Zsuzsa koromfekete hajbozótjából most is előfehérlett néhány 
tollpihe, nemhiába nevezték az örömlányok a Forduló utcában 
egymás között Buha Zsuzsinak. Mari már-már lesütötte a szemét 
e furcsa látvány előtt, amikor a nő megszólalt. 

– Honnan jöttél, kislányom? – kérdezte ajkát kedvesen csü- 
csörítve, s miután a lány megmondta, kérdő-idegenkedőn pillan- 
tott Árminra, az ő arcán is látni akarta a mosollyal átsuhanó leki- 
csinylést, amelyet néhány környékbeli falu már a nevével is azon- 
nal fölébresztett a városi polgárban; de csupán áttűnő jelenet volt 
ez, s utána ugyanolyan kedvesen mosolygott Buha Zsuzsi, mint 
azelőtt. – És mondd, bogaram, mennyiért szegődnél el hozzám? 
Őszintén szólva, nálam nem öl meg a munka... Önálló szobács- 
kád lesz, reggelire haboskávét kapsz brióssal, délben háromfogá- 
sos ebédet és nyalánkságot... Mindezért pedig nem kell egyebet 
tenned, mint takarítanod az üzleti lányok után, akik hamarosan 
úgy kiöltöztetnek, mint egy hercegkisasszonyt. Nos, mit szólsz? 

A férfi rágyújtott, hogy füstbe rejtse közömbösnek szánt arcki- 
fejezését, de Sánta Mari oly boldog volt, hogy már nem is látta őt, 
s pirulva, zavartan hajolt le a bőröndjéért. El sem hitte, hogy az 
utolsó percben mégis megszánta őt a sors... 

Még nem tudta, kihez és hova szegődött el, s első meglepetése 
mindjárt az volt, hogy útközben, valahányszor a fakoffert átlen- 
dítette egyik kezéből a másikba, s bicegve folytatta a cipekedést, 
asszonya úgy tett, mintha észre sem venné a fogyatékosságát, egy 
szót sem szólt róla, nem faggatta. Épp ellenkezőleg. Mari egy idő 
után úgy látta, mintha kíváncsi rokonszenvvel figyelné, ahogy ő 
el-eltolja magát az aszfalttól, sőt egy ízben, amikor a tekintetük 
találkozott, az volt az érzése, hogy Buha Zsuzsi talán még örömét 
is leli ebben a felfedezésben, s különös, érthetetlen, szinte pajzán 
férfiérdeklődéssel, mosolyogva nézi csípőjének szelíd emelkedé- 
sét és süllyedését; máskor meg odababrál a tekintetével a feszülő 
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blúzához, hogy együttesen fogja fel és értékelje ajánlkozónak tű- 
nő mozdulatait... 

Keskeny, árnyékos belvárosi utcákon mentek, aztán egy széles 
és forgalmas úton átvágva a Bébé áruház mellett haladtak el, 
ahonnan már alig két-három percnyire volt a Forduló utca. Mari 
egy pillanatig rajta felejtette a tekintetét az áruház cégérén, a kitö- 
mött gólyán, amely féllábon tűnődve újszülöttet tartott a csőrébe 
fogott lepedőben. Valami tétova rossz sejtés nyilallt bele, de ez 
hamar elmúlt, annál inkább elcsüggedt később, miután a vedlett 
emeletes ház kapuja alatt bementek az udvarba, s asszonya meg- 
mutatta neki szobáját, amely valójában homályos kis fészer volt 
apró asztallal, két székkel meg egy éjjeliszekrénnyel; ebből vá- 
lasztották le a fürdőszobát, s hamarosan kiderült, hogy neki a 
kádban kell megágyaznia éjszakára, mert a szűk helyiségben egy 
dívány sem fért volna el. 

– Egyetlen személynek valóságos paradicsom! – mondta Ma- 
muka megsimogatva a fölfogadott cselédlány arcát, s aztán ott- 
hagyta őt. Mari kissé kábultan ereszkedett le a bőröndjére, kezét 
ölébe ejtette, s igyekezett fölmérni a helyzetét. Tőle távolabb, a 
harmadik vagy a negyedik lakásban, amely, ahogy később meg- 
tudta, ugyancsak a Mamukáé volt, részeg nő sírt, hogy föl-fölcsa- 
pó fájdalma aztán folyamatos vinnyogásban végződjék: „Elme- 
gyek én innen, ha megpukkad is ez a dög!... Én tisztességes csa- 
ládból való vagyok, nem leszek senkinek a szalmazsákja!... Édes- 
anyám, miért is szültél engem, miért nem fojtottál meg egynapos 
koromban?” 

Sánta Mária Magdolna most fölemelte az arcát a kőzúzalékról, 
de még nem volt ereje talpra állni, s könnyesen térdepelve fordult 
a város felé, mint aki búcsúzik tőle, s utolszor még számba vesz 
mindent: a Szamost, a nyári színkör napsütötte kupoláját és mö- 
götte a kék párában derengő várost a várfal töredezett gyűrűjével 
és a tornyokkal: mert szeretett itt élni, és nem bánta meg, hogy a 
nagy csalódás napjaiban ide menekült a fájdalmával, ahol előbb 
csak a harangzúgás fogadta, de később mindenütt otthon volt 
benne. Nézte a kincses várost, s bár sosem tudta, miért is tartják 
oly gazdagnak, úgy képzelte, egy-egy aranytallér fénye az ő éle- 
tén is visszatükröződött... 
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„Szamosvár múltjában igazolva van – mondja a történész –, 
hogy polgárainak egyfelől a levantei kereskedés keletre, másfelől az északi 
Danzigig, délre Velencéig a kezében lévén,vállalkozó szellemük, munka- 
szeretetük és takarékosságuk a nemzeti királyok és fejedelmek alatt őket a 
jólét oly magas fokára emelte, hogy városunk joggal neveztetett kincses 
Szamosvárnak... E tény főleg a jólétének aláhanyatlása után a kisebb 
polgárokban azon babonás hitet keltette, hogy a városban és határain 
vannak elrejtve a hajdani összegyűjtött kincsek. E tévhitben keresték a 
kolozsmonostori erdőben Decebál kincsét, az óvári Szegedi házban és a 
Mátyás király születési házában a nagy királyét s a múlt század végén a 
különböző pontokon a jezsuitákét. Táplálta a nép hitét az is, hogy építé- 
sek alkalmával a várban, szántáskor a mezőkön, fellegszakadáskor az 
omladékok között és a közeli falvak határain különböző időkben pénzekre 
találtak. Sőt babonás öregek és ámító oláh kalugyerek elhitették a néppel, 
hogy itt és amott a régi várak helyein és az erdők mélyében éjjeli időben 
Szent György-napkor kékes lánggal égő pénzt láttak kigyúlni. E korban 
két pénzlelet lett nyilvánossá. Az egyik a Torda megyei Szelistye hatá- 
rán Tyivorán Vaszi által bérelt, de özvegy Báró Wesselényi Ferencné tu- 
lajdonán talált, III. Zsigmond és Báthory István lengyel királyok neve 
alatt vert 70 darab ezüstpénz. A lengyel pénzek Erdélyben és az erdélyi- 
ek Lengyelországban a két ország politikai barátságos viszonyainál fog- 
va egyformán forgalomban voltak. Ez az oka annak, hogy annyi lengyel 
pénzt találtak amaz időkből hazánkban. A másik a szamosvári ev.-ref. fő- 
tanoda építésekor (1808) az udvaron talált 253 darab különböző nagysá- 
gú és időbeli aranypénz... 

A városban és határán különböző helyeken elrejtett kincsek léte iránt 
oly erős volt sokakban a hit és babonás képzelgés, hogy 1790 körül úgy- 
nevezett bányász társaságot alakítottak, céljuk volt, hogy a vezetőik által 
kijelölt helyeken talált kincseket közös munkával és költséggel kiássák és 
egymás között felosszák. 1796. augusztus 26-án Szamosváron Magyari 
László és Schuster János esküdtek esketéséből kitetszőleg a kincskeresés 
indítója egy vén kaluger (oláh pap) volt, akit több valló zarándoknak 
mondott. A bányász társaság első tagjai: Conrád György, Paplanos Já- 
nos, Fonda Márton, Geréb András és Czigner Sámuel... 

Paplanos János beszélte, hogy menjenek el a monostori Bükkbe, ő a 
vén zarándokkal ott járt, s jegyet tettek a helyre, ahol a kincses pince 
van, egy árok mellett, de csak egyszer volt ott, akkor is be volt esteledve, 
és a zarándok vezette, keressék fel azt... Ekkor Zonda László magához hí- 
vatta Conrád Györgyöt, László Ferencet, Kontz Sámuelt és Paplanos Já- 
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nost, mindeniknek egy-egy égő szentelt gyertyát adott a kezébe, és a 
Szent János evangéliumára keményen megeskette, hogy amelyik a kincs- 
re talál, a többit ki nem tagadja, hanem mindeniket részesíti belőle... A 
vén kaluger azzal biztatta Conrádot a kincs bizonyos léte felől, hogy 
megesküdött előtte: Az Isten neki Istene ne legyen, s az Úr vacsorája, 
amellyel él, tűzzé és lánggá változzék benne, ha őt a Bükkön bizonyos 
kincsre nem viszi... 

A Bükkön és a Nagyerdőn a kincskeresésre az alkalmat a vén kaluger 
adta, akit erre az ottani várrom létezésének a hiedelme indított. Neve a 
köziratokban nem fordul elő, valamint a Jonaty nevű társáé sem: egy 
ilyen nevű görög kereskedő egyike volt a görög nem egyesült szamosvári 
egyház megalapítóinak, de hogy éppen ez volt-e, ki tudja. S azt sem lehet 
tudni, hogyan kerülhette el a vén kaluger a nyomozás büntető következ- 
ményeit. A többiek, mint vallomásaikból kitetszik, jóhiszemű, együgyű 
emberek voltak, akik közül a köznép sokakat látnoknak, jósnak, jövendő- 
mondónak nevezett... Amint a könnyelmű, vétkes üzelem és ámító csalás 
a felség értésére jutott, a büntetés azonnal megkezdődött. A királyi kor- 
mányszék egybeállította a Kincskereső Társaság névsorát, leküldte Sza- 
mosvár tanácsához, s megparancsolta a társaság főbb tagjainak elfogatá- 
sát és megbüntetését, hogy megismervén néhány társuk álnok hitegeté- 
sét és csaló ámítását, ne induljanak többé képzelődéseik után... ne forgas- 
sák ki magukat vagyonukból, szűnjenek meg a kincskereséstől, s lássa- 
nak hozzá kézi mívök szorgalmas folytatásához...” 

 
Buha Zsuzsi megmutatta a cselédlánynak, hogy mi a teendője, 

az mindjárt fogta is a seprűt, a vedret meg a lapátot, és elindult 
végig valami keskeny és homályos folyosón, amelynek falából 
mindkét oldalról ajtók nyíltak. A tizenkét lány külön-külön szo- 
bácskát kapott, ott fogadták este hattól a vendégeket; most alud- 
tak, fújták a kását, mocorogtak, noha már a delet is elharangoz- 
ták. Mari elálmélkodott ezen, de utána arra gondolt, hogy Mamu- 
ka albérletbe fogadta fel őket, amolyan otthonfélét nyitott szá- 
mukra. Bizonyára vasárnapi mulatságból jöttek haza a reggel, s 
mihelyt lehántották magukról a ruhát, ahogy ilyenkor szokás, 
ágyba bújtak, hiszen minden ezt mutatta: a szőnyegre hullott tö- 
rülközők és melltartók, az ágy végébe dobált köntösök, bugyik, 
hurkába sodort harisnyák, az ablakkilincsen függő pongyolák, a 
kicsi asztalokon széthányt kencék, púderpamacsok. Meleg volt a 
lefüggönyözött helyiségekben, és e pacsuliszagú fülledtségben 
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úgy hevertek a lányok, mint furcsa alakú halak egy meleg vizű 
tenger fenekén. Némelyikük cédán kitárulkozott, a másik a csu- 
pasz farát mutatta a mennyezetnek, vagy a keblét, amelyről le- 
csúszott a hálóing, a másiknak sötét lyuk tátongott a szája helyén, 
a negyediknek piros bajuszt pingált a szétmázolódott rúzs, az 
ötödiknek a könny végigbarázdálta rizsporos arcát, a hatodiknak 
mészfehéren virított a lábszára a fekete harisnya fölött, és a lát- 
vány farsangi tivornyát, szerelmi tobzódást idézett, melynek hős- 
női végül megcsömörölve elaléltak, hogy most öntudatlanul he- 
verjenek fekhelyükön, mint valami meleg vizű tenger alján. Volt, 
aki álmában mosolygott, s volt, aki a gonosznak kiszolgáltatva 
nyöszörögni kezdett, és Sánta Mari itt-ott italt is látott az éjjeli- 
szekrényen hasas üvegekben, állást rummal, császárkörtét, s mi- 
helyt belépett az ilyen szobába, megcsapta az erjedés savanyú pá- 
rája. Más lány szódásüvegeket sorakoztatott fel a fal mentén, a la- 
vór közelében, s ő nem értette, miféle hajszában, hevületben iha- 
tik ennyi folyadékot valaki, de még ennél is jobban meglepte, 
amikor takarítás közben kemény peremű kis gumitasakot söpört 
fel a lapátra. Sokáig, nagyon sokáig nézte, s nem tudta, mi az... 
Jobb kézről az utolsó szobában egy debella feküdt, akit Mamuka 
jó ideje már csak kegyeletből tartott, amíg ledolgozza az adóssá- 
gát, mert amióta Vilma elhízott, és hatalmas keble megereszke- 
dett, alig akadt esténként egy-két vendége, az is idősebb vagy be- 
sikerált férfi volt, s nehezen értették meg egymást. Most nyújtóz- 
kodva az ajkát mozgatta, mintha álmában beszélne, mihelyt 
azonban észrevette a lányt a seprűvel, fölnyitotta a szemét, és 
egyre fenyegetőbben nézte. Végül hisztisen fölkiáltott: 

– Ne engedd rám a hideget, te cafkamári, mert úgy eldönget- 
lek, mint a kétfenekű dobot! 

Sánta Mari ijedten húzódott vissza, még a lapátot is kiejtette a 
kezéből, és sokáig nem mert belépni a soron lévő szobába. Csak 
állt szipogva a folyosón, a veder mellett... 

Déli két óra körül, amikor a folyosót mosta fel, meglepődve lát- 
ta, hogy a lányok ébresztés nélkül egyenként föltápászkodnak, és 
előkecmeregnek az ágyból, ahogy a tyúkok szállnak le hajnalban 
az ülőkéről, hogy aztán zsibbadtan pityegve, karicsálva elindulja- 
nak magot szedni az üres begyükbe. De úgy találták, hogy még 
korai öltözni, s ezért ki ahogy volt, bugyiban, hálóingben, kombi- 
néban, hátára kapott pongyolával igyekezett ki a gangra, s onnan 
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pössenteni vagy az ebédlő felé, ahonnan pörköltféle csábító illata 
szállt, s elárasztotta a szűk, kövezett udvart meg a piros lámpás 
ház környékét. Zsémbesek voltak és hangoskodók a vasárnap éj- 
jeli szolgálattól, a legcsekélyebb sértéstől is úgy nyílt fel a szájuk, 
mint a csattanó maszlag, és a szavak fekete, mérges magvait szór- 
ták maguk köré. Legtöbben Buha Zsuzsit átkozták, azt az elvén- 
hedt csatakancát, aki noha nyolc-tíz vendéget is beküld nekik 
szobára egy este, alig két-három fuvar árát számolja el velük, s azt 
is örökké sóhajtozva, hogy emelik a házbért, a piac is egyre drá- 
gább, és maholnap egy pár rántani való csirkére sem telik az em- 
bernek a becsületes keresetéből... A debella, aki Marit kitámadta a 
szobájában, már másodszor gyújtotta meg kialudt cigarettáját a 
korridoron. Nyitott pongyolája alól kilátszott nagy, fehér és csu- 
pasz hasa. 

– Megyek és kikaparom a szemét annak a ribancnak! – fo- 
gadkozott a gyufa lángja fölött hunyorogva. – Reám engedi a 
holtmátyus palikat, hogy addig szórakozzanak velem, amíg ki 
nem ég belőlük a szesz, halljátok? No megállj, te cafat, máskor 
hozzád küldöm az ilyeneket, hogy rajtad fűrészeljenek hajnalig! 

Mihelyt azonban a konyha közelébe ért, ahol Ármin, vagyis Bá- 
csikám állt őrt, fölborzolt sörénnyel, néma-hatalmasan figyelve 
minden alattomosan feszülő indulatra, a debella elhallgatott, 
mert tudta, hogy Buha Zsuzsi testőre, aki fölvigyáz rájuk, és hat- 
hetenként elviszi őket a kötelező orvosi vizitre, hogy bárcáikba 
beüssék az igazoló pecsétet, rühelli a jelenetezést, egykettőre a 
csuklójára csavarja bármelyik lotyónak a haját, s miután leteperte 
a földre, sietve elvonszolja onnan, mint oroszlán az antilopot, 
hogy aztán valamelyik közelibb szobában munkába vegye... 

Ebéd után a szobák színházi öltözővé változtak, melyekben a 
szétdobált holmi most egy-egy kelléktár gazdagságát mutatta a 
korábbi rendetlenség helyett. A lányok a tükör előtt hajladoztak, 
apró ráncokat igyekeztek elsimítani, és a tekintetük csupa aggódó 
figyelem volt; nyelvükkel kisámfázva a szájüregüket, láthatatlan 
pörsenésekre vadásztak, ide-oda tologatva a kis sámfát nevetséges 
fintorok közben; ceruzával szépségpontokat rögzítettek az arcu- 
kon, a homlokukon meg az orruk alatt, lassú, türelmes munkával 
pirosították az ajkukat, s igyekeztek megadni annak csipkézett 
szélű érzéki vonalát. Púderpamacsok szálldostak fel-alá a kicsiny 
fésülködőasztalok körül, mint rózsaszín lepkék, s folyt a szépítke- 
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zés az arcok maszkszerű kikészítéséig, amelyekben már-már 
önálló életet élt a szemük. Némelyikük azonban sóhajtva több- 
ször is abbahagyta a kenceficélést, amely már régóta arra sem 
volt jó, hogy este élvezze a kacérkodás és a megejtés asszonyi 
örömét, hiszen oly mindegy volt, kikkel bújik ágyba... A hiábava- 
lóság e leverő érzésétől hirtelen föllázadva egymást marták, egy- 
mástól követelték elkallódott ollóikat, ecseteiket, csipeszeiket, át- 
kozódtak, s azt kívánták, a franc egye le a kezét annak, aki elvet- 
te... Csak estére nyugodtak meg, amikor már ott ültek a szalonban 
kimosakodva, illatosan, frissen manikűrözött körömmel, várva, 
hogy Bácsikám előhozza a likőrféléket, s az első felbukkanó palik 
fizessenek nekik egy-egy féldecit a méregdrága italból, amelyre a 
felvigyázó fényűzési adót vetett ki. 

Mily messzire voltak már Sánta Maritól a veszedelmek, s mily 
közeli az, amely ma a házikóját, őt magát és a többi teleplakót fe- 
nyegette. Térdeltében ismét visszapillantott a kincses városra, az- 
tán könnyes szemmel nézte a tetők tarka forgatagát, a levegőben 
lebegő lépcsőket a Lajtorja utcában, a szárazságtól kifehéredett 
árkokat, s a kezét összetéve megint halkan fölfohászkodott: 

„Úgy, mint egykor fölkeltél a hajón a tanítványid közé. 
Nem hagytad őket elsüllyedni, 
Ne hagyd elsüllyedni az emberiséget a bűn ösvényein, 
Hanem légy irgalmas, kegyelmes Urunk, Istenünk, gyarló 

alkotmányaidnak...” 

Miután jócskán besötétedett, és elnémult a közeli evangélikus 
templom harangja, Bácsikám fölgyújtotta a piros lámpát, s ezzel 
gyors és különös átváltozások kezdődtek; minden fényes lett és 
lebegő a kégli környékén, sétahajóként emelkedett föl a bordély- 
ház az ünnepi várakozásban, a lányok is megszelídültek, muzsi- 
káló hangon kisanyámnak szólítgatták egymást, és feslettségük- 
ben is szépek voltak, mint azok a virágok, amelyek trágya közelé- 
ben bomlanak ki, és szokatlanul erősen illatoznak. A piros lámpa 
fénye pedig terjedni kezdett a házak között, mint sebzett nagyha- 
lak vére a tengervízben, s egykettőre a legkülönfélébb fajtájú és 
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alakú embercápák úsztak oda a Forduló utcai nyilvánosház elé: 
iparoslegények és katonák, hóstáti földészek, diákok és tanárok, 
apacsok és kíváncsi sihederek, de aztán mohón és vadul szima- 
tolva megtorpantak, körbe-körbe forogtak a bámészok örvényé- 
ben, mert csak most látták, hogy a csábító halak ketrecben van- 
nak, ahova veszély és áldozat nélkül behatolni lehetetlen. A pénz- 
telenek és gyámoltalanok, hogy lemondásukat palástolják, han- 
goskodtak és kurjongattak, csaholtak, nyávogtak, kukorékoltak 
és lubluboltak, valamely ismert lány hangját és mozdulatait utá- 
nozták, s bekiabáltak a rácsos kapun az udvarra, ahol a vöröses 
derengésben már elkezdődött az alku, mert közben a nyüzsgés 
széléről leszakadoztak és beosontak a bordélyba azok, akik rend- 
szeresen jártak ide, és senki előtt semmit nem restelltek. Mamuka 
estélyi ruhában várta a vendégeket, hogy rangjuk és külsejük sze- 
rint eligazítsa őket előrenyújtott csipkekesztyűs kezével. Halk, 
meglepődött felkiáltással üdvözölte ismerőseit, általában min- 
denkihez nagyon kedves volt, s egyvégtében mosolygott... 

Sánta Mária csak időnként bújt elő az alkóvból, ahol meghúzó- 
dott, a ricsaj s egy-egy élveteg nyerítő nevetés kényszerítette, 
hogy széttekintsen, bár inkább aludt volna, de ehhez még korán 
volt, s inkább olvasgatott a magával hozott könyvecskéből, amely 
azt hirdette: van célja az életnek. Eleinte nem tudta, mi is történik 
körülötte, de egyre világosabb lett számára, míg végül már a pi- 
ros lámpa fényénél is látta a pajzán játékokat, ahogy némelyik 
lány a vendéggel összesimulva szétnyitott pongyolája alatt a láb- 
szára közé fogadta az előrefeszülő férfilábat, s közben a fenekét 
ringatta. Hallatszott, amint a szalonban öreg patefon remegteti az 
ajánlatot: „Kisasszony, ha lehet, kössünk üzletet!”, aztán előke- 
rült egy Karády-lemez is: „Sokkal jobban szeretlek, mint más- 
kor”, de Mari ekkor már visszahúzódott a fészkébe, a gyér fény- 
nél szétnyitotta a könyvecskét, amely itt is tovább hirdette a borí- 
tóján, hogy VAN CÉLJA AZ ÉLETNEK, s újra elolvasott belőle 
néhány bekezdésnyit. 

Miután megágyazott a fürdőkádban és bebújt a takaró alá, még 
sokáig nézett a sötétbe, de semmit sem hallott a szerelmi vásár ri- 
kító kínálatából, mert csak önmagára gondolt. Egyre rémítőbbnek 
érezte felfedezését, hogy ostobán egy bordélyházba szegődött el 
cselédnek, s ezt hamarosan mindenki megtudja odahaza, még 
Kakas Márton, az a hűtlen csaló is, aki levette a lábáról, s megbá- 
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nás és szánalom helyett nevetni fog rajta, talán még el is dicsek- 
szik, hogy vele hált, mielőtt ő ringyóvá züllött a városon... 

Kétoldalt alászivárgott a könny az arcáról a vánkosára, sehogy 
sem tudott vigasztalódni, s a virrasztás óráiban mind csak arra a 
mózesi törvénykezésre gondolt, amelyről az este olvasott, s 
amely szerint, ha egy férfi el nem jegyzett szűz lányt ágyba csalt, 
feleségül kellett vennie, és soha nem volt szabad elválnia tőle, az 
eljegyzett lány pedig védett volt az erőszak ellen, hiszen e tettéért 
a merénylőt halálbüntetés fenyegette, mivel ezt a bűnt éppoly sú- 
lyosnak ítélték, mint a gyilkosságot... „Milyen jó is lehetett ak- 
kor!” – gondolta, s látta magát messze, az idő megfeketült kövei 
mögött a napsütésben boldog jegyesként, aki kedves Isten és em- 
ber előtt, s noha nem tudta, kinek is a mátkája, ki suttogja a fülé- 
be, hogy „a te szemeid galambok a te fátyolod mögött, és a te hajad ha- 
sonló a kecskéknek nyájához”, ezzel a jó érzéssel aludt el végül... 

De még egy álmot sem álmodott végig, amikor Bácsikám vadul 
megdöngette az ajtót. Kezdhette megint a takarítást, szobáról szo- 
bára járva. Végigindulva a folyosón egyelőre semmiféle zajt sem 
hallott, s úgy tűnt, a lányok most is kábán hevernek ágyaikon, de 
a debellával ezúttal sem volt szerencséje. Amikor benyitott hozzá, 
Vilma idétlenül kuporgott a lavór fölött, és furcsán megriadva 
pillantott rá, mert épp szódavizet sugárzott föl magába. Ezúttal 
azonban megszánta őt, szégyentelenül elmosolyodott, s az üveg 
száját feléje irányítva, a lába elé fröccsentett egy sugárnyit. 

– Gyere közelebb, te safarina! Ne félj, nem harapom le az or- 
rod! Inkább megmutatom, hogyan frissülhetsz fel sok köpülés 
után!... 

De Mari most is kihátrált a szobából, behúzta az ajtót, s nem 
mert visszatérni. Takarítás után a piacra mentek az asszonyával. 
Buha Zsuzsi súlya alatt vinnyogott a nyári szandál, miközben ő 
magabiztos önérzettel tekintett a.szembejövő emberekre, a piacon 
pedig kétkedő szigorral nézte a gyümölcs s a zöldség zsengéjét is, 
csipkekesztyűs kezét a dereka magasságában lengetve egyelőre 
elutasított minden kínálatot, s mikor megszólalt, azon igyekezett, 
hogy az úri asszonyok kényeskedő hangján, választékosan ne- 
vezze meg a portékát. „Hogy az új-zélandi spenót? Hát a kéksza- 
lonna-karalábé? No és a jégcsapretek?” – kérdezte festett ajkát 
kerekítve, s a tyúkpiacon semmiért meg nem emelt volna egy jér- 
cét, egy rucát, egy pulykát, ez szerinte a cselédlány dolga, s sza- 
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porán oktatta Marit, miként lehet megítélni a baromfi súlyát, 
élénkségét. Arra is figyelmeztette, hogy az igazi rántani való csir- 
kének a feneke csupasz, s ha pihetollai közé fújnak, a bőrének tö- 
möttnek és aranysárgának kell mutatkoznia, nem bágyadtkéknek 
vagy pláne szürkének... 

Két hatalmas szatyorral egyensúlyozott haza Mária, hogy az- 
tán késő délutánig segítsen a konyhában, ahol hagymaszagú fül- 
ledtség volt, és ruszlik szaladgáltak a vizeskagyló körül, de még 
a kozmás szélű asztalokon is. Hosszú volt ez a nap a virrasztás 
után, de eltelt, megint beesteledett, ismét megszólalt az evangéli- 
kus templom harangja, s mihelyt elnémult, Ármin újra fölgyújtot- 
ta a vörös lámpát, hogy a sötétség tengerében szétoldódó fény- 
vércsepp ezen az éjszakán is odacsalja a más-más alakú és termé- 
szetű embercápákat. A vendégek között most feltűnt Poók Jani, a 
kis görbedt hölgyfodrász, aki Vilmához jött minden második 
kedden, s mert a debella elfogadta őt így, amint volt, összenyo- 
mottan, mell- és hátpúpjával, sántikáló torz jelenségként, a mes- 
ter időnként tartós hajberakással kedveskedett neki a taxán felül, 
amit Mamukának befizetett, s ilyenkor a háta mögött kétszer-há- 
romszor is megvámolták Buha Zsuzsit... Mihelyt Poók Jani ezen 
az estén befordult a bordély kapuján, az éhes tekintetű, zajongó 
bámészkodók alávalóan fölkiáltottak, és a hölgyfodrász kedvesét 
szólongatták: „Gyere, Vilma, megjött a vőlegényed!”, „Siess és ta- 
kard be a fél csöcsöddel, mert fázik szegény kisfiú!” Jani ilyenkor 
megfordult, állát mellpúpjához szorította, mintha gondolkodna, 
hogy milyen büntetést szabjon ki a gúnyolódókra, végül félig tré- 
fásan, félig fenyegetőn meglengette sétabotját a magasban, aztán 
sietve eltűnt a vörhenyes derengésben... 

Sánta Mária most sem foglalhatta el magát lefekvés előtt 
egyébbel, csak olvasással, s bárhol lapozott bele a könyvbe, a teg- 
napi fölfedezés óta úgy érezte, minden mondat, minden szó az ő 
sorsából visszhangzik, őhozzá szól, őt vigasztalja, vagy az ő szí- 
vét facsarja meg. S annál inkább üzenetet olvasott ki még a jelek- 
ből is, mivel csak úgy találomra nyitotta szét a kötetet, ahogy a 
Bibliát szokta volt odahaza, s íme, alighogy elkezdte ezt a léleg- 
zésgyorsító játékot, ezt olvasta: 

„Nagy házban nemcsak arany- és ezüstedények vannak, hanem fából 
és cserépből valók is; némelyek tisztességre, némelyek gyalázatra valók. 
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Ha tehát valaki az utóbbiaktól tisztán tartja magát, tisztességre való 
edény lesz, megszentelt és hasznos a gazdának, minden jócselekedetre al- 
kalmas...” 

Később, a fürdőkádban fekve elvonultak előtte a konyha edé- 
nyei, amelyeket ebéd után elmosogatott, majd gúlába rakott, 
hogy az öblögetővíz lecsepegjen róluk, de azok között egyet- 
lenegyet sem talált, amely nemesfémből lett volna, sőt némelyik- 
ről a zománc is lepattogzott itt-ott, a másiknak behorpadt az ol- 
dala vagy leválott a füle. Jól tudta, hogy nem efféle fazekakra, lá- 
basokra vonatkozik a példázat, hogy Pál apostol a hasznos és ha- 
szontalan emberekre, azok lelkére gondol a fiatal Timóteus okta- 
tása közben, ő azonban mégis örömét lelte benne, hogy néhány 
pillanatig egy nagy arany merítőkanálnak képzelje magát, amely 
mások bőkezű táplálására szolgál. S ugyanakkor azt is tudta, 
hogy ebben a nagy nyilvánosságban az ő teste csakis gyalázatra 
való edény lehetne, s a bibliai példázattal ellentétben, épp ezáltal 
lenne hasznára a gazdájának, Mamukának. El is határozta, hogy 
mihelyt asszonya kiadja elsején a bérét, azonnal megszökik in- 
nen, és pesztonkának szegődik kisgyerekek mellé. De a követke- 
ző napokban olyasmi történt, amire nem számított, hiszen aligha 
véletlen, hogy a Kakas Mártonnal átszeretkezett éjszaka után egy 
pillanatig sem hagyta határozott gondolattá szerveződni azt a ho- 
mályos és rémítő sejtést, amely belé-belényilallott, hogy sokszor 
megsiratja ő még azt a napot, amikor az erdész fia bekopogott 
hozzá a fodormentapálinkával és mézes szavainak lépvessző- 
ivel... 

Egyik reggel, amint kinyitotta szobájának ajtaját, fölfutott a 
gyomra valami szagtól, amely az udvaron, a szennycsatorna szá- 
jánál sötétlő vízből áradt szét émelyítő szappanos lébe burkoltan, 
mert oda öntötték a lányok a lavórokban fölhabzott mosdóvizet, 
néha egyszerre többen is, s a vízsugarak, mint hatalmas pössenté- 
sek, csattogva zuhantak a cementre. Mari a szája elé kapta a ke- 
zét, a szeme kimeredt, könnyezni kezdett, ugyanakkor ijedtség és 
valami különös önszánalom fogta el. Visszament, leült, s kezét az 
ölébe ejtve várta az újabb ingert, miközben az undor nyöször- 
gésszerű folyamatos hangja szivárgott fel a melléből. Nem tudta, 
mi történik benne, egy ideig azt hitte, az új környezettől van, 
ezektől a szagos lányoktól, és majd elmúlik, de nem múlt el, sőt na- 
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pok múltán a kellemetlen állati és növényi párák képzetétől is ök- 
lendezni kezdett, s egy alkalommal, amikor a vázában cserélte ki 
a virágot az udvari vízcsapnál, hirtelen felfordult a gyomra, és ki- 
vetette magából a reggelit... 

Buha Zsuzsi füle nagyon érzékeny volt minden zajra, minden 
neszre, rögtön felismerte a vergődő test és lélek hangjait, máris 
fölemelte a fejét, és feszülten figyelt, mint azok a ragadozók, ame- 
lyek épp szorultságukban támadják meg áldozataikat. A harma- 
dik-negyedik hasonló eset után szólította Ármint, hogy legyen ta- 
núja, indulattal benyomakodott a leány kis fészkébe, karját tagló- 
ként magasra emelve. 

– Miféle vonyikálást hallok erről, te kis bestia? – kiáltott rá, s 
nagy szeme forgott, mint fölhevült kék csészealj. Odalépett Mari- 
hoz, szinte belemarkolt a hasába, aztán eltávolodott tőle, s még 
mindig ugyanúgy nézte. – Hiszen te megakadtál, lelkem! Fönn- 
akadtál a horgon, mint egy buta szotyka-potyka!... És a gavallé- 
rod, aki fölkoppintott, már túl van a hetedik határon is, ugye? Mit 
kezdjek hát veled, mondd?! Mert terhes cselédlányt egy napig 
sem tartok, nem én! Még csak az hiányzik, hogy nekem itt meg- 
borjazzál!... 

De ezen már elnevette magát puha, zsíros nevetéssel. Mari kék- 
zöld volt, arca megdermedt, és hideglelősen vacogott. Nem elég, 
hogy bizonyossággá vált, amire gondolni sem mert, de íme, 
egyéb baj is reászakadt, s ha elkergeti az asszony, hova áll be el- 
seje előtt, ki fogadja fel? Pedig haza nem mehet, az az út örökre el 
van zárva előtte, inkább meghal, hogysem a faluban rejtőzködjék 
az emberek elől, mint a megkövezésre ítélt házasságtörő nő... Azt 
hitte, elérkeztek életének utolsó percei, imádkoznia illenék. Ma- 
muka tudta, mi történik benne, de kivárta a nagy belső omlás 
csendjét, csak utána fordult a férfihoz, aki úgy meredezett mögöt- 
te, akár az ördög árnyéka. 

– Maga mit szól?... Hogyan segíthetnénk ezen az ostoba libán, 
ha már megesett? 

Ármin a lányra pillantott, számonkérő sajnálkozással ingatta a 
fejét, aztán egy ideig ismét csak a cipője orrát nézte. Később így 
szólt: 

– Elvihetném egy nevesebb nőgyógyászhoz, mondjuk Gólyá- 
hoz, de ma ezreket kérnek egy küretért. Miből fizeti vissza a kis- 
asszony? 
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Mamuka most egészen közel húzódott a lányhoz, szigorúan 
belemélyedt az arcába, egy hangot, egy szót várt tőle, hátha ver- 
gődve máris megtörik, s jelét adja, hogy hajlandó testestül-lelkes- 
tül neki szolgálni, ha kihúzza a csávából, de Mari csak állt szótla- 
nul, ajkát beharapva, megkövült arcán könny pergett alá, s épp 
azért, mert érezte, hogy csapdába esett, némán várta a sorsát... 

Másodszor esett el azon a napon, és a tekintetével most azt a 
nagy házat kereste, ahol egyetlen ezüst- vagy aranyedény sem 
volt, csak csupa ütött-kopott, gyalázatra való, de azt a tanyát nem 
láthatta, mert elfödték a magas épületek, s mielőtt föltápászko- 
dott volna, hogy folytassa útját a meredek ösvényen a kereszt 
felé, nagyot sóhajtott: 

Oh irgalmas Jézus, Dávidnak szent fia, 
Látod, ellenségem lelkem ostromolja! 
Irgalmas Úrjézus, ím elhagyatottan, 
Könyörülj énrajtam, ím elnyomorodtam! 
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Vér oldódik a sötétség alján 

Buha Zsuzsi még két hétig hagyta vergődni a lányt a terhesség 
ismétlődő rosszulléteivel, mintha a fölfedezés után nem sokat tö- 
rődne vele, de valahányszor tovaszuszogott mellette, szigorúan a 
hasára pillantott, és Mari érezte, amint a tekintetével megfrics- 
kázza a szoknyán át. Mamuka azonban színlelte a közömbössé- 
get, hiszen e napokban csakis ővele törődött minden lépést kiszá- 
mítva, hogy tervét mielőbb megvalósíthassa. A következő ked- 
den, mihelyt Poók Jani elékecmergett a kedvesétől, behívatta ma- 
gához, és megalkudott vele, hogy egyharmadát elengedi Vilma 
tartozásának, ha a fodrász egy héten belül kiváltja és magához 
veszi. A debella örült a szabadulásnak, búcsúestet rendezett a lá- 
nyokkal, lerészegedett, könnyezve bizonygatta, hogy úri család- 
ból származik, és később, az italtól megéhezve követelte, hogy 
hozzanak neki hígpalacsintát tojáslikőrrel leöntve. Végül fölfor- 
dult a székkel, magával rántotta az abroszt mindenestül, és csúf, 
rekedtes hangon sírt, hogy másnap reggel aztán szótlanná szelí- 
dülve lépkedjen a napsütötte járdán súlyos teveléptekkel, az orrát 
piszkálva, tűnődve, mintha a földre zuhant tányérok, poharak 
darabjaival együtt a mulatás emlékeit is össze akarná illeszteni. 
Jani dudorászva követte, sétapálcáját meg-megforgatva mutató- 
ujja körül, mint aki elégedetten tereli haza vásár után az asszo- 
nyát. Ezután lesz neki is családja, lesz egy tányér meleg étel az 
asztalán, ha hazatér, s mindennap inget, gatyát, zoknit válthat. 
Elég volt a legényéletből – gondolta, s eszében sem volt bárki 
előtt is tagadni a Vízközben, ahol kicsiny műhelye meghúzódott, 
hogy honnan szerzett feleséget; sőt hivalkodni óhajtott vele régi 
szándéka szerint, és hivatalosan is megesküdni Vilmával, mert 
úgy érezte, már csak egy ilyen jótétemény emelheti ki a jelenték- 
telenségből őt, a sérült, torz Poók Jánost, csak ez állíthatja a cso- 
dálat és a hála talapzatára, s boríthatja be mell- és hátpúpját az el- 
ismerés patyolatfehér köpenyével. S ha így van, számít az, hogy 
néhány surmó, néhány dándáló kiröhögi a háta mögött, mert 
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bordélyházi kurvát vett feleségül?... Könnyű pofázni és megját- 
szani az igényes úriembert, de ezt csináljátok utánam, apikám! Eh- 
hez marhanagy elefántszív kell, barátaim! – szögezte le magá- 
ban, s bizonyságként meg azért is, hogy el ne érzékenyüljön, bot- 
jával nagyot vágott egy járdaszéli akácfára. 

Sánta Mária hallotta az éjjeli murit, a búcsúzkodást, Vilma ned- 
vesen csattanó csókjait, azt is hallotta, amikor palacsintát követelt 
tojáslikőrrel, reggel pedig látta csöndes elvonulását, s még utána 
is lesett a kapuból. Akkor még csak nem is gyanította, hogy a de- 
bellának miatta kellett ily sürgősen kihurcolkodnia a nyilvános- 
házból. Miután összeszedte a szódásüvegeket, felmosta a padlót, 
szellőztetett, és Mamuka parancsára ágyneműt cserélt, találgatni 
kezdte, vajon milyen lányt hoz a bordélyosné Vilma helyett: 
ugyanolyan nagy testűt vagy kis karcsút, szőkét-e vagy barnát, 
honnan érkezik az a lány, s mi a próbája annak, hogy céda-e iga- 
zából vagy csak amolyan megtévedt, csalódott lélek?... De még be 
sem fejezte a rendezést, takarítást abban a szobában, Buha Zsuzsi 
szólt, hogy azonnal mosakodjék, öltözzék át, és vegyen tiszta bu- 
gyit, mert Bácsikám fiákerrel tér vissza, és elviszi egy híres nő- 
gyógyászhoz, akivel megbeszélte a műtétet... Ne kérdezzen hát 
semmit, ez most fölösleges, hanem tegye, amit mondott, ha meg 
akar szabadulni a bajtól, a szégyentől és az öklendezéstől, amit 
már hallgatni is undorító... Mari, miközben a szoknyáját engedte 
le és a blúzát gombolta ki, már a saját karjait is idegenül nézte, 
mint két élettelen fadarabot, de aztán észbe kapott, és fölgyorsul- 
tak a mozdulatai. Bár mindent gépiesen tett, mert még az eddigi 
kínzó szagoknál, páráknál is jobban rettegett attól a karbolsav- 
szagtól, amelyet a kórházi folyosón érzett, valahányszor édesany- 
ját meglátogatta halála előtt a tüdőgondozóban... Később a kóber 
himbálózása és a ló patáinak ütemes csattogása közben, amint az 
orvoshoz közeledtek, olyan félelem fogta el, hogy egy idő után el 
is alélt, s e néhány másodpercnyi önkívületben óriási csecsemő je- 
lent meg előtte, olyanszerű, mint a fürdethető kaucsukbabák: reá- 
tátotta a száját, s a hóna alá nyúlva föl akarta emelni, hogy lenyelje... 

Évek múltán úgy emlékezett e látomásokra, mintha visszafelé 
kísértette volna meg, mert az érzéstelenítő injekciótól sokáig bó- 
dult volt, még akkor is, amikor Bácsikám lesegítette a konflisból, 
és a megüresedett szobába vezette, ahol Buha Zsuzsi már várta, 
és eléje sietett, hogy jobbról is, balról is megcsókolja az arcát. 
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– Lelkem, aranyom! – kiáltott fel, és a szemében könny csil- 
lant. – Ugye, nem fájt nagyon?... Ugye, hamar ment?... Olyan 
könnyű keze van annak a Gólya doktornak, mint a tollseprű, bár 
igaz, hogy meg is kéri az árát. No de sebaj, majd ledolgozod... Ez 
a szép kis szoba a tied lesz, és mihelyt a cicádnak megint vidáman 
csillog a szőre, a többit megbeszéljük. Rendben, bogaram?... 

Elsejétől már egy buta képű, fudri lány aludt a fürdőkádban, 
vele nem volt számítása Mamukának. Mari gyanította, hogy az 
utolsó baniig meg kell majd térítenie az orvosi költséget, s képze- 
letében az összeg oly soknak tűnt, amennyit talán hónapok alatt 
sem tud majd ledolgozni. Valahányszor ezt a szót idézte, úgy, aho- 
gyan az asszony ejtette, végigborzongott benne a sejtés. Mégis 
voltak percek, amikor szoktatni igyekezett magát mindahhoz, 
ami ezután történhetik vele a csapdában, s ha Kakas Mártonra 
gondolt s a kényszerű vetélésre, már nem találta oly szörnyűnek, 
hogy egy más férfival is lefeküdjék, csak kedves legyen hozzá és 
segítsen neki kiszabadulni innen, még ha nem veszi is feleségül... 

Mamuka egy ideig még gyöngéd volt hozzá, ahogy lábadozók- 
hoz illik, ő maga hozta be a kávét a kiflivel, egy reggel azonban 
igen frissen és reális arccal tette le eléje a tálcát, aztán sóhajtott, 
mint aki beleunt a szerepébe. 

– A lustálkodásnak vége, szivikém!... Most már letisztultál, 
egészséges vagy, beküldök hát este egy kisherceget hozzád, egy 
aranyos tacskót... Még nem volt nővel dolga, buta, tapasztalatlan, 
mint te, de fél a kitanult bestiáktól, és emiatt arra gondoltam, 
hogy ti megértenétek egymást... Légy kedves hozzá, mert a szülei 
jómódú emberek, és maga Csobánka úr fordult hozzám, akinek 
öntödéje van a Vágóhíd téren. – Végigcirógatta Mari homlokát, 
aztán hosszan belémeredt a szemébe, és így folytatta: – Ha látod, 
hogy vonakodik, babusgasd, ülj az ölébe, pörgesd meg a nyelved 
a fülében... Mindez a mesterséghez tartozik, mint a fekete haris- 
nya és a rövid hálóing, a lányok majd megtanítanak, de bugyit ne 
végy, az csak bonyolítja a dolgot, a nyitott pongyola viszont an- 
nál hatásosabb, és a melledet se rejtegesd a kisfiú előtt, ha már 
ilyen cicikkel áldott meg az Isten... 

A lány, miután tétován belekortyolt a kávéba, eltátotta a száját, 
és úgy hallgatta Mamuka szavait. Könnyezni kezdett, végül fel- 
állt az asztalka mellől, s még lobbant egyet benne a paraszti önér- 
zet, mielőtt lassan végképp kihunyt volna. 
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– Hogyan gondolja maga, hogy mindenkinek a szekere le- 
gyek, csupán azért, mert egy csábító hátrakötötte a fejem? Én 
nem akarok rosszféle lenni, értse meg! 

Mamuka meghökkenve hátra lépett, mintha ezzel a magázás- 
sal, akár egy széklábbal, védekezőn mellbedöfték volna; még a lé- 
legzete is elállt, de mindjárt utána már a lány fölé emelkedve fö- 
lényes-gunyorosan mosolygott a nagy szeme. 

– Nekem itt ne játszd meg az ártatlant, és ne brünnyögj, kislá- 
nyom, mert szájon váglak!... No nézz oda a pisisre!... Miután le- 
gázolta a harisnyáját, én fölemeltem a sárból, tisztára mostam a 
szégyentől, áldoztam rá, tálcán ágyba hoztam neki a frustukot, és 
tojtattam, most hálaként beleharap a simogató kezembe! – Fe- 
nyegetőn magasra emelte a jobb karját: – Vigyázz, te cafka, mert 
a karmaimban vagy! És ne felejtsd el, aki egyszer leejtette a pár- 
tát, hiába hajol utána; a szüzességnek csak egyetlen próbája van, 
és ha leadtad a tejet korpa nélkül, fogd be a csőrödet, amíg jól van 
dolgod! Vagy talán azt akarod, hogy hívassam apádat, és őt 
kényszerítsem az orvosi költség megtérítésére?... Akkor neked jaj 
lesz önmagad és a világ előtt! – Kivárt, nézte megvetőn: nem 
tudta, mit mondjon még. Aztán egyebet gondolt, leült mellé a he- 
verőre, megsimogatta, tekintetével kereste a kisírt, rejtőzködő 
szemét. – No, mi aztán jól kiveszekedtük magunkat! – fújt na- 
gyot. – Miért nem hallgatsz rám, te kis suta-buta?... Olyan dámát 
csinálok belőled, hogy még a papok is keresztet vetnek, amikor el- 
bicegsz mellettük. Lesz pénzed, ruhád, oda utazol, ahova akarsz, 
azt eszel, amit szemed-szád megkíván... Fogadj hát szót, kislá- 
nyom, és meglátod, egy életre hálás leszel a te öreg barátnődnek! 

Este belökte hozzá a kisherceget, és ez volt Sánta Mari harma- 
dik elbukása kálváriás útján. 

Most még mindig a nyüzsgést nézte odalent, ahol már egy ut- 
casornyi házat bontottak, s miközben erőlködve igyekezett föltá- 
pászkodni, üldözőit átkozta, majd az éles kőzúzaléktól véresre 
sebzetten ismét elindult, és újra fölfohászkodott: 

Mikor engem teremtettél, engem akkor szerettél, 
Szent lelkedhez szorítottál, szent véreddel megváltottál... 
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„E helyen kell elmesélnem a katonaság egy újabb kísérletét a Felhő- 
várról: 1831-ben legfelsőbb meghagyás folytán a királyi kormányszék 
megrendelte a tanácstól, hogy a vár területét méresse ki azon célból, 
hogy 100 öl távolságon belül térítvényadás nélkül senki semmit ne épít- 
hessen. A térítvényben ígéret volt téve, hogy mihelyt hadászati tekinte- 
tek az épület lerontását kívánják, az illető ellenezni nem fogja. 

A város és vármegye mérnökei Pataki Mihály városi majorsági elő- 
adóval a mérést megtették, de az úgy eltévedett, hogy többé meg sem ta- 
lálták. 1839-ben ugyanaz mint főbíró újabban kimérette, s a királyi kor- 
mányszékhez tett jelentésében előadta, hogy a kincstár birtokát tevő Fel- 
hővár úgynevezett csúcsától indulva el, három oldalról semmi épület 
sincs, a 100 öl szabad hely megvan, de vannak abba belenyúló, magáno- 
soktól emberemlékezet óta örökjoggal bírt, dézma és adó alatt lévő szőlők 
és puszta földek, amelyekre ha valaki építeni akarna, kötelezvényadásra 
nem kényszeríthető, amíg birtoklási joga elvétetvén, azon hely kincstári 
birtokká nem változik át. 

A déli oldalon majdnem megszámlálhatatlan épületek, földbe, kőszik- 
lába ásott-vésett házikók, kunyhók vannak, melyek földjét a róm. kat. 
plébánus és a Szent Erzsébet-kórház saját birtokuknak tartják, a rajta la- 
kók pedig mindig díjt (taxát) fizettek. Ezeket nem lehet kötelezvény (re- 
versalis) adásra szorítani a két egyházi birtokos akarata ellenére és tulaj- 
donossági joguk megsértése nélkül. A királyi kormányszék felhívta a ne- 
vezett két birtokost annak igazolására, hogy földesúri jogon vesznek-e a 
Felhővár oldalában a lakóktól díjat, s ha azon, mikor szerezték e jogot. A 
felelet az volt, hogy a plébánus és a Szent Erzsébet-kórház azon földet, 
amely hajdan szőlő volt, egyházi alapítványként emberi emlékezetet fe- 
lülmúló idő óta bírják, s ezen jogukat igazoló érvöket fölhozván, birtok- 
joguk kétségbe vonása ellen tiltakoznak. 

A királyi kormányszék előtt az ügyiratokból kiderült, hogy a Felhővár 
nem formaszerű erőd, az előtt nincs szabad vártér (Esplanade), az épü- 
letek helye hajdan szőlőhely volt, amelyet az egyház alapítványul bírt, s 
amelyért a lakosok dézmát, később bérdíjat fizettek, és mindkétféle lakók 
házaikat s kunyhóikat emberi emlékezetet meghaladó idők óta bírják. A 
nép legszegényebb osztályához tartoznak, s lakásuk oly hegytetőn van, 
melyről iszonyú alánézni is, ott lakni vakmerő istenkísértés. 

A kir. kormányszék megírta a főhadivezérségnek, hogy nem látja át, 
miképpen lehessen a különböző birtokosok tulajdonjogának megsértése 
nélkül a szóban forgó helyen az építkezést megtiltani. Csak abban az 
esetben, ha a katonai rend ahhoz való jogát kimutatja, hogy azok valaha 
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a Felhővárhoz tartoztak... Válasziratában a főhadivezérség elismerte, 
hogy levéltárában ilyesminek nyoma sincs, a felség erre 1845. október 
16-án tudatta a királyi kormányszékkel, hogy a katonai hatóságok azon 
kívánságoktól, hogy a Felhővár közelében 100 ölre minden magán- 
építkezés megszüntettessék, a kir. kormányszék által fölhozott okoknál 
fogva elállott, csak azt kívánja, hogy a birtokosok azon helyen nagyobb s 
szilárdabb épületeket ne építsenek, amit a tanácsnak s a róm. katolikus 
püspöknek is megírt, s így a katonaság s a város közt évek során fönnál- 
lott ezen egyenetlenség végképpen megszűnt...” 

Ki is volt a kisherceg, Sánta Mari első fizetővendége, aki a sors 
rendelése szerint eléje vetődött, hogy félszegen és tudatlanul, 
szándéka és akarata ellenére bevezesse őt a névtelenül tovalibbe- 
nő örömlányok sorába? Csobánka Levente már érettségi előtt állt 
akkor, de a szülők még nem látták, hogy lányt kísérgetne vagy le- 
velezne valamelyikkel, és az apa, Csobánka úr, aki a képes heti- 
lap mellett főként a háborúban megcsonkult Brehm-sorozatot ol- 
vasta, még büszke is volt rá az elején, hogy a fia valamiféle kedé- 
lyes idegenkedéssel pillant a fruskákra. Miért is csodálná a nőket, 
mint annyi más ostoba férfi? – gondolta. – Egyszerűen úgy te- 
kint rájuk, akár az olyan teremtményekre, amelyeket Isten szóra- 
kozottságának ollójával metszett ki a legszeszélyesebben, hogy 
aztán nyuszi és zsiráf egymástól megijedve iramodjanak tova a 
Teremtő munkapadja mellől, a hulladék pedig, amelyet az Úr 
ugyancsak haznosítani tudott, olyan rovarokká változzék, mint 
teszem azt a molnárka, a kolumbácsilégy vagy a közönséges gi- 
liszta. Ahhoz viszont már kétség sem fér, hogy a tetű meg az 
ágyipoloska az égi műhely porából kelt életre, s azért van tele az 
öntöde fűrészpora is bolhával, mert a hasonlót Isten mindig a ha- 
sonlóhoz vezeti... Csobánka úr szeretett minden jelzőt, hasonla- 
tot, szóképet a nagy német rendszerező köteteiből venni, kedvel- 
te az olyan kifejezéseket, mint: élősdi, fenevad vagy bestiális, s bár 
egy idő után azt hitte, el tud igazodni az állatok világában az al- 
sóbbrendűektől az emlősökig, néha ingerült lett a csalódástól, 
hogy végül is mily fogyatékos ez a hatalmas életmű, ha számos 
állat, amely iránt más természetű olvasmányai ébresztettek kí- 
váncsiságot benne, elő sem fordul a kötetekben. Például sehogy 
sem tudta fölfogni, miként hiányozhatik a szárnyasok közül a ba- 
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ziliszkusz, amely tudvalévően a hétéves kakas fekete tojásából 
kél ki, s már egyszerűen a pillantásával is ölni tud, azon meg va- 
lósággal fölháborodott, hogy a mamutzsiráfgyíkot sem a hüllők- 
nél, sem az emlősöknél nem leli, ami legalább olyan súlyos mu- 
lasztás, mint egy szót sem ejteni a csodálatos főnixről, jóllehet ez 
a legendás madár minden ötszáz esztendőben elégeti magát, és a 
hamvaiból újjáéled... 

Mindezeket csupán azért mondtuk el Csobánka úrról, a kis 
fémöntöde tulajdonosáról, aki könyvelőjét hangyászó sünnek 
csúfolta, mert semmit sem lesett el az állatok világából, amit a 
hasznára fordíthatott volna, és továbbra is korlátolt nyárspolgár 
maradt. Pedig ha figyelmesebben olvas, a Brehmben azt is észre- 
vehette volna, hogy például a majmok mily önfeledt termé- 
szetességgel nyúlnak önmagukhoz a szerelmi éhség válságos per- 
ceiben s főként fogságban; de ő nem tudott erről, és egy este, ami- 
kor meglepte Leventét, amint a gúlába rakott könyvek, füzetek 
fedezéke mögött a heverőn ívbe feszülve végzi az önkielégítés 
buzgó műveletét, egy pillanatig ő is a fiú tágra nyitott szemével 
meredt a képzelt igézetre. Látta a buján tündöklő női öl csodáját, 
a boldogságba átvezető rózsaszín szorost két márványhegy kö- 
zött, és szinte felkiáltott, mint akinek az erkölcsi fertő elnyelte a 
gyermekét. Aztán óvatosan behúzta az ajtót, a szobájába ment, 
hogy ott eméssze meg egymagában a fölzaklató élményt, s arcát 
tenyerébe hajtva gondolkozott. Miközben így vívódott az íróasz- 
talánál, bizonyára megközelítette az ördög, mert minduntalan az 
a könyv tűnt eléje, amelyet még bérmálás után kapott a kereszt- 
apjától, de hamar elveszítette. A kötet borítólapján sápadt és gör- 
nyedt kamaszt lehetett látni, akinek a húsából minden nedvet 
kiszívott a hamis képzelgések láza, hogy most koravén szemrehá- 
nyással forduljon a világ felé, mintha ezt mondaná: íme, hova ju- 
tott, ha nem tudta azt, amit a szolnoki születésű egyházi író, apát, 
később címzetes püspök, majd Veszprém püspöke tudott az ön- 
kielégítés förtelméről, noha az értők már akkor kaján derűvel ál- 
lították, hogy a derék és szent életű pap elhivatottabb volt az 
ékesszólásban és a valláserkölcsi követelmények hirdetésében, 
mint amennyire jártas a szerelem kusza ösvényein és a tudomány 
terén. Nem csoda hát, hogy miután külön könyvben igyekezett 
kivenni a poharat az italozók kezéből és a cigarettát a dohányo- 
zok szájából, A tiszta férfiasságban már-már úgy írja le az önki- 
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elégítés káros hatását, mint a bujakór agyat s gerincet, testet s lel- 
ket szétroncsoló végső szakaszát. Annál meglepőbb az ajánlott 
gyógymód: ésszerű táplálkozás, sportolás, kemény, hűvös ágy... 

Csobánka Baltazár úr megriadt, orvoshoz akart fordulni, ne- 
hogy a fiát e hajlam ferde útra térítse, és az azonos neműek pré- 
dája legyen. Végül a hangyászó sün tanácsára, aki agglegény volt 
és Buha Zsuzsi nyilvánosházának gyakori látogatója, elhatározta, 
hogy Leventét összehozza egy tiszta, csinos örömlánnyal, hadd 
essék át mielőbb a tűzkeresztségen. Megkereste tehát Mamukát, s 
kissé hosszan s körülményesen előadta az esetet, de amikor meg- 
pillantotta az udvaron félmeztelenül kószáló kurvákat, akik bá- 
gyadtak voltak a nehéz éjszaka után, elrestellte magát túlságosan 
szemérmes viselkedése miatt, mert úgy érezte, a bordélyosné tök- 
filkónak nézi, s nyerítve hirtelen felnevetett; 

–Egyszóval nem szeretném, ha a fiam kézihajtánnyal érne a 
házasságba, tetszik érteni? 

S miután ezt elmondta, úgy pillantott az asszonyra, mintha azt 
várná, hogy ő is vele nevessen. De Buha Zsuzsi tudta a szerepét, 
és tapasztalata romlottsága mögül nagyon is szigorúan, szinte 
feddően meredt rá csészealjnyi kék szemével. 

– Mi azért vagyunk itt, tisztelt uram, hogy missziónkat telje- 
sítsük, és segítsünk azokon, akik reánk szorulnak... Mi hatósági- 
lag bejegyzett intézmény vagyunk, tisztelt uram. – Elhallgatott, 
mert látta, hogy e komolyságával zavarba hozta az apát, titkoló- 
zón széttekintett a szobájában a párolgó törökkávé fölött, majd 
bizalmasan közel hajolt a férfihoz. – Első osztályú árum van, 
Csobánka úr, és a fia oly zsenge lánykát kap, mint a tavaszi ga- 
lambbegysaláta!... Össze is illenek, mert ennek az ártatlannak sem 
volt még igazából férfival dolga! Majd elhancúroznak egymással, 
amíg örömüket lelik a játékban... – Kivárt, a hatást leste Csobán- 
ka úr arcán. – Persze, ennek a mezei pacsirtának az ára is jóval 
magasabb, mint a többi közönséges lányé, de ha tudná ön, mibe 
került nekem ez a kis angyal, bármennyit kérnék, nem sokallná. 
Nemcsak őt magát tartom el, nevelem és iskoláztatom, de támo- 
gatnom kell árván maradt testvéreit is... Elképzelheti, mi kiadá- 
som van vele havonta... És még valami, kedves uram: itt kezelés- 
ről van szó, nem szimplán arról, hogy a kicsike egy félórára vagy 
egy órára bérbe adja a szitáját, engedelemmel legyen mondva... 

És most ő kezdett nyihogni, úgy dobálta magát a széken, mint- 
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ha sarkantyú csiklandozná az oldalát, nemcsak a nyála, de még a 
könnye is kifröccsent a jó üzlet reménységétől. Csobánka Baltazár 
egy pillanatig úgy érezte, a telivér nő körül fűszeres növényektől 
átpárolt lótrágya szaga terjeng... 

Abban egyeztek meg, hogy a fiú a kora délutáni órákban oson 
be a mezei pacsirtához, amikor a lányok pihennek, az udvar csen- 
des, és a vörös lámpa óriási vércseppje sem oldódik még a sötét- 
ség alján. 

Sánta Mari a látogatás előtt többször a tükör elé állt, hol a nya- 
kát csavargatva nézett el a válla fölött, hol egymásba kulcsolt két 
kezére fektette az állát, hol körbeforgott bal lábán fölmagasodva; 
de bárhogyan állította be magát, mindig egy másik, egy idegen 
lány pillantott vissza rá a festékrétegek mögül, csak amikor oly 
közel hajolt az üveglaphoz, hogy a lehelete foltot hagyott rajta, is- 
merte fel saját ijedt és szomorú lényét. Az egyik lány, Kuksza Nu- 
szi, aki szerelmi bánatában marószódát ivott, s azóta egy szőlő- 
szemet is csak két-három nyeléssel tudott leküzdeni égési sebek- 
től hegedt torkán, egész délelőtt őt készítette elő az első bordély- 
házi föllépésre, s mindvégig biztatta: „Ne félj, kiszanyám, olyan 
ringyót csinálok belőled, hogy rögtön fölugrik a paszasznak a ku- 
kija, ha meglát, ész nem szokáig lovagol majd rajtad.” Mari hal- 
lotta is meg nem is a pösze Kuksa Nusi szavait, kábán billegve 
hagyta, hogy öltöztesse, akár egy próbababát, de csak most a tü- 
kör előtt látta, miként kell avatottan odakínálni minden kis csábí- 
tó testrészt a férfi elé, hogy elboruljon tőle a tekintete, és remegni 
kezdjen türelmetlen éhségében; de akár a hálóingnek feszülő ró- 
zsaszín mellét nézte, s az ujjbegynyi bimbók selymen átderengő 
málnavörösét, akár alabástromfehér combját, amely egy arasznyi- 
ra szabadon maradt a fekete harisnya fölött, akár karcsún fölnyú- 
ló nyakát, úgy találta, mintha azok tőle függetlenedve, sőt kicsú- 
folva félénk szemérmetességét, önálló céda életre készülnének, s 
a legalávalóbb pajzánkodásra... Ettől még inkább megijedt, lelki- 
leg szinte lebénult. Végül leült az ágy szélére, és várta, hogy jöj- 
jön, aminek jönnie kell... 

Aztán ott állt előtte a szoba közepén Levente tántorgón és hu- 
nyorogva, mint baknyúl, amelyet belöktek ebbe a pacsuliszagú 
ketrecbe a nőstényhez. Lekapott szemüvegét sután tartotta a ke- 
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zében, a haja hátul magasra föl volt nyírva, s ő maga bátortalanul 
tekintett szét. Mari fölállt, elvörösödött, egy lépést tett előre, vár- 
ta, hogy a vendég megszólaljon, kedveskedjék vele, bár arra is rá- 
készült, hogy fogdosni, tapogatni kezdi, vagy durváskodik; a fér- 
fiaktól minden kitelik! A kamasz azonban nála is zavartabb és ta- 
nácstalanabb volt, úgy tett, mintha előbb a szobával akarna meg- 
ismerkedni, s a bútordaraboknak nemcsak a formája, de a szaga 
is érdekelné. Nagy, elszabott kezét, lábát mozgatva óvatosan kör- 
bejárt, aztán elgyötörten az ágy szélére ereszkedett. 

– Hiszen ez borzasztó, kérem! – motyogta maga elé, és izzad- 
ni kezdett. – Ez önkényeskedés!... Mit akarnak velem? Miért 
hoztak ide?... – Megint levette a szemüvegét, s együtt himbálta 
térdei között a fejével, aztán számonkérő idegenkedéssel nézett 
föl a lányra. – Magának tetszik ez a játék, kisasszony? Magával 
megbeszélték, hogy mit kell tennie? Én restellem a dolgot, és bo- 
csánatot kérek. Ugye, nem haragszik?... 

Sánta Mari nézte a félszeg, gyámoltalan fiút, s lassan különös 
változás kezdődött benne. Előbb csak szánalmat, de később már 
egy kis rokonszenvet is érzett iránta, s ettől elmúlt a félelme s a 
viszolygása. Már úgy fürkészte a fiú arcát, mintha az öccse volna, 
aki szorultságában tőle vár segítséget. Odalépett hozzá, levette a 
zakóját, s még egy cirógató mozdulatot is tett felé, de ez a moz- 
dulat elakadt. 

– Tudja, mi maga? Egy félénk kutyus. Azt hallottam, diák, de 
maga nálam is butább... 

Fölakasztotta a kabátot, visszatért, s leült a kamasz mellé. Le- 
vente így ingujjban megkönnyebbülve fölsóhajtott, aztán elmoso- 
lyodott, de még mindig zavartan ingatta a fejét. 

– Kedves, amit mondott, és lehet, hogy valóban buta vagyok. 
Például fizikából négyesem van, de sosem is tartottam okosnak 
magam... 

Mari fölényben volt, érezte ezt, de tudta, hogy szorongatja az 
idő, és sietnie kell, ha nem akarja, hogy Buha Zsuzsi megzavarja 
őket. Közelebb húzódott a fiúhoz, meleg lábszárát annak a térdé- 
hez szorította, s merőn a szemébe nézett. 

– Tudja-e, hogy nekünk ma szeretnünk kell egymást? Maga is 
parancsot kapott rá, én is... – Egészen közel hajolt, ajkával meg- 
érintette a kamasz keskeny, hideg, vértelen ajkát. – Ne légy már 
olyan kis tajdak! – suttogta. – Dobd le egykettőre a cipődet! 
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Levente engedelmeskedett, de utána, mintha nem tudná, mit 
kell tennie, megfogott egy gombot Mari hálóingén, ide-oda csa- 
vargatta lesütött szemmel, és amikor odabukott a mellére, a lány 
érezte, mily hevesen dobog a szíve. A nadrágot már ő húzta le ró- 
la, sietve és mégis gyöngéden, befordította az ágyba, s ügyesen 
alácsúszott. Nem mindjárt értették meg egymást, elfogódott buz- 
galmában Levente egy ideig ügyetlenkedett, de aztán a lány segí- 
tett eligazodnia, s ő nemsokára halk, folyamatos nyöszörgéssel 
fejezte ki az igazi ölelés örömét, ahogy az éhségtől alélt s remegő 
gyermek tapad a csecsre, s most már azt is tudta, hogy a legszíne- 
sebb képzelet sem pótolhatja az eleven női test varázsát, s azt az 
édes mennyei bizsergést, amely a beteljesülés ígéretes útján áthat- 
ja a kislábujjától a feje búbjáig. Mari nem adta oda magát úgy, 
mint egy szeretőnek, de nem is volt közömbös, s néha apró, alat- 
tomos mozdulatokkal vagy csípőből enyhén megemelkedve kí- 
nálta oda az ölét, nehogy a fiú csalódjék a férfivá válás első élmé- 
nyében. Egy jó perc sem telt el azonban, amikor Levente fájdal- 
masan felkiáltott, elengedte őt, s Mari rémülten látta, hogy erősen 
vérzik. Nem tudta, mi történhetett, honnan is tudta volna, hogy a 
fiú tizennyolc esztendősen még fitymaszűkülettől szenved, hogy 
emiatt óvakodott ösztönösen a nőktől, s íme, a heves igyekvésben 
a makkal összenőtt bőr most felszakadt. Mari semmit sem tudott, 
de Mamuka idejében megmutatta neki a gyógyszeres ladikot a fa- 
lon, arra az esetre, ha szakmai baleset történik az ágyban. Gyorsan 
lemosta a sebet, ólomecetes borogatást tett rá, és kötszerrel bepó- 
lyálta. Oly izgatott volt, hogy amikor elgondozta a beteget, bol- 
dogan elernyedt, már mosolygott, nézte a munkáját, s fekete 
szénrudacskával, amelyet a szépítőszerek között talált, még két 
kis mongol szemet is rajzolt a sebesült fiúbabának... 

Buha Zsuzsi és Csobánka úr ekkor már idegesen topogtak az 
ajtó előtt, nem tudták, mi lehet az oka a benti csendnek. 

– Vajon elpárultak? – kérdezte az apa aggódón, s jobb kezé- 
vel puhán rátámaszkodott a bordélyosné delfinhátára, aki a 
kulcslyukhoz hajolt. De Mamukának valami gyanús volt, hamar 
elvesztette a türelmét, a következő percben erélyesen lenyomta a 
kilincset és belépett. Csobánka Baltazár követte. Aztán mindket- 
ten megálltak, és tágra nyílt szemmel nézték, ahogy a fiú meg a 
lány összebújva fekszik az ágyon, mint két kis didergő állat, s a 
kamasz jancsikáján véresen rikít a fehér turbán... 
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A testnek cselekedetei pedig 
nyilvánvalók 

Kezdeti csalódásai Sánta Máriát fölvértezték a későbbiek ellen, 
jóllehet azon a napon, amikor először szeretkezett pénzért az ifjú 
Csobánkával, igen megrendült. Egy ideig nem is hitte, hogy ő 
cselekedte mindazt, amit Buha Zsuzsi akaratára megtett, idege- 
nül pillantgatott tükörbeli mására, lankadt undorral illegett-bille- 
gett előtte magas sarkú cipőjében, amelyet Kuksza Nuszitól ka- 
pott az első üzleti föllépéséhez. Még fintorgott is, mint akinek az 
igazi lénye megveti a másikat, a hamisat, egy igézet látomását. 
De nem volt oly ostoba, hogy hamarosan bele ne unt volna az 
önámító játékba, s miután szótagolva azt mondta: „Ne legyen 
már olyan kis tajdak!”, s ezzel saját hangját is ellenőrizte, vetkőz- 
ni kezdett. Egyenként ledobálta magáról a ruhadarabokat, a feke- 
te harisnyát és a zengővörös csipkével szegélyezett rövid hálóin- 
get, s végigfeküdt a heverőn. Nem érzett sem fájdalmat, sem csa- 
lódást, csak émelyítő űrt, mert a közöny elzsibbasztott benne 
minden szenvedést, amely régebb üdítő zivatarként vonult át a 
lelkén, hogy miután elrejtőzve szenvedett, és a kezét harapdálta, 
fölfrissülve, a könnyei szivárványán át nézzen a távozó sötét ke- 
serűség után. Azon a napon, amikor megtudta, hogy terhes, ma- 
rólúgot akart inni, később azt forgatta a fejében, hogy leugrik a 
közeli Sora áruház emeleti ablakából, ahogy azonban telt az idő, 
úgy találta, hogy talán mégis van valami célja az életnek, s bár- 
mily gyötrelmes legyen is olykor, a maga tarka ricsajgásával min- 
denképpen több a nemlét egyenletes sötétjénél... 

Miután Csobánka úr fiákért hozott és elvitte Leventét, vissza- 
tért, egy csokor sárga rózsát küldött be neki Mamukától, s a virág 
mellett egy selyempapírba csomagolt színes üveghalat. Bizonyára 
pénzt is ajándékozott, de Buha Zsuzsi, amikor berontott hozzá a 
küldeménnyel, a ruha kivágásából előözönlő hatalmas keblével, 
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frissen fürödve, víz- és növényszagúan, mint egy tengeri tehén, 
annyira csak a saját örömére figyelt, hogy a pénzről meg is feled- 
kezett... 

– Te kis bestia! – kiáltott fel, és óriási szeme kék fényözönnel 
árasztotta el Marit. – Hiszen te oly ravasz vagy, mint a tavasz, 
kisanyám! Még a bábád is huncut lehetett, hallod?!... Egy percig 
sem hittem volna, hogy ilyen zűrös helyzetben is feltalálod ma- 
gad! Ó, te kis bicegő angyal!... Sok lány megfordult már a házam- 
ban, de egy sem szerzett nekem ennyi örömöt már az elején! – 
Alsó ajkát beharapva meghatódottan ingatta hatalmas, borzas fe- 
jét. – Nem is tudom, mit mondjak, annyira boldoggá tettél... 
Nézd, már sírok is ahelyett, hogy nevetnék... Az anyád feneke, te 
bolond Mari!... Sosem felejtem el, ahogy azt a kis félszemű törö- 
köt bepólyáltad, és még egy másik szemet is rajzoltál neki... Gye- 
re, pusziljalak meg, kis irgalmasnővér... Nem is küldök én be 
hozzád ezután akárkit! A te szobád lesz intézményem különleges 
osztálya, szivikém! 

Bagó- és kölniszagú nyállal összemázolta a lány arcát, aztán el- 
ment. Mari továbbra is feküdt a heverőn. Végül föltápászkodott, 
hogy legyőzze tehetetlenségét és közönyét, amely már tenyérnyi 
ablakot sem nyitott a holnapra, elővette a Szent könyvet, de bár- 
hol kapott is bele a tekintete a szövegbe, ismét minden szó az ő 
sorsát visszhangozta; csakhogy ezúttal a krisztusi bátorítás he- 
lyett, mintha ez is a Sátán incselkedése lenne, szigorú és megké- 
sett intelemként dörgött minden üzenet, és oly hatalmas betűkkel 
meredt eléje, mint a plakátszövegeké vagy Pál apostol leveléé, 
amelyben a galíciabeliekhez szólt: 

„Látjátok, mekkora betűkkel írok nektek a saját kezemmel! 
Mondom pedig, lélekkel járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vi- 

gyétek. 
Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen. Ezek pedig 

egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. 
A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, 

paráznaság, tisztátlanság, bujálkodás. 
Többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab, és hajt a ta- 

nításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által. 
Ne tévelyegjetek. Isten nem csúfoltatik meg: mert amit vet az ember, 

azt aratja is. 
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Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; aki pedig vet a 
léleknek, a lélekből arat örök életet.” 

Ez nagyon elkeserítette. Elveszettnek érezte az életét, mert bi- 
zony gyalázatra való edény lett ő ebben a házban, paráznaságra 
és bujálkodásra adta magát, hagyta, hogy ide s tova hányja a hab 
a maga szeszélye szerint; bár az nem igaz, hogy testének kívánsá- 
gát vitte véghez, amikor ide került e tanyára, ahol befogadták és 
kalitkába zárták, mint a megszárnyalt madarat. Ó, mennyire tud- 
ta gyűlölni őket ezekben a percekben!... 

Férfivá avatása után Levente még több ízben visszatért Sánta 
Máriához. Csak őrá áhítozott, aki megismertette vele az ölelés 
édes örömét és élményét, csak vele értette meg magát, de az apa, 
aki az elején barátja és cinkosa volt, egy idő után aggódni kezdett, 
hogy ismerősei túl sűrűn látják a bordély körül a fiát, esetleg va- 
lamelyik agglegény tanárába ütközik a vörös lámpa tétova fényé- 
ben, vagy a szemébe nevetnek egyensapkájukat zakójuk alá rejtő 
szegényebb diáktársai, akik ugyancsak a Forduló utcában keres- 
nek kielégülést. Viszolygott a pletykáktól, féltette a cég hírnevét, 
rettegett a felesége szájától, mert Elvira már kezdetben egy tiszta, 
szerény lányt óhajtott fölfogadni, aki a takarítás és a konyhai 
munka mellett csekély ajándékért hajlandó hetente egyszer-két- 
szer megcsapolni a kamaszt saját lakásukon, miközben ők házon 
kívül vannak... 

Teltek a hetek, és a családfő még mindig tétovázott, amikor egy 
napon Csobánka asszony úgy találta, hogy a kicsiny kazettában 
megapadt a pénz, sőt egy kék köves gyűrűje is eltűnt. A férj ak- 
kor már tudta, hogy a bordélyosné húz hasznot a fiú ragaszkodó 
szenvedélyéből, megkereste és börtönnel fenyegette, Buha Zsuzsi 
pedig utasította Bácsikámat: legyen résen és kergesse el azt a 
kölyköt, elég volt belőle! S mikor a kis kéjenc ismét jelentkezett, ő 
sietve eléje jött, vicsorítva ragadta meg a kapu rácsait, s idegenül 
meredt rá. Sörénye vörösen föllángolt a lámpa alatt. így álltak né- 
hány pillanatig, a bőkezű, de most gazellaként remegő ifjú és a 
vörös oroszlán, s ez végül oly hatalmasat ordított, hogy még a lá- 
nyok is talpra ugrottak odabent a szobáikban, mint a bóbitás an- 
tilopok. 
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– Csak nem vagy már szőrös, kisfiam?! No, kotródj innen, de 
gyorsan, amíg nyakon nem öntelek egy tele bilivel! 

Csobánka Levente megszégyenülve kullogott el a zsivajgó tár- 
saság röhögése közben, és még azon az estén egy fél marék lumi- 
nált nyelt le, utána pedig egy hétig feküdt eszméletlenül a bel- 
gyógyászaton. A szülők naphosszat üldögéltek a kórház folyosó- 
jára kitett padon közös bűntudatuk szótlanságában, s csak olyan- 
kor emelkedtek fel riadt kíváncsisággal, ha kinyílt a kórterem aj- 
taja, és előjött a fehér köpenyes kezelőorvos. Később már érdek- 
lődni sem mertek, csak az arcát fürkészték fáradtságtól kiégett 
szemekkel: vajon mit rejteget az az arc, van-e még egy parányi re- 
mény?... És Csobánka úr a hatodik napon, amikor gyermekében 
pislákolni-mocorogni kezdett az élet, sőt a szemét is fölnyitotta, 
titkon azt kívánta, bárcsak itt lenne Sánta Mari, hogy megcirógas- 
sa ezt a gyöngéden pelyhedző arcot, bárcsak átölelné és a keblé- 
hez emelné, mert akkor a fiú minden bizonnyal fölébredne, életre 
kelne... 

De Sánta Mari semmiként sem lehetett volna ott, mert épp erre 
a napra új vendéget küldött neki Mamuka a különleges osztályra, 
ahol tízszeres bért kellett fizetni egy-egy érzéki látogatásért: egy 
Európa-járó klarinétos vízfejű fiát, akivel egy frankfurti ápolónő 
ajándékozta meg a híres muzsikust. A megejtett nővér iszonyú 
fájdalmakat állt ki, majdnem szétrobbantotta ágyékát a magzatfej, 
amely már az anyaméhben kétszerese volt a természetesnek, s 
mint mondották, csupán a vajúdó asszony hatalmasan szétnyíló 
medencéje engedte világra gördülni ezt a folyadékkal teli dinnyét 
anélkül, hogy fölszúrtak volna belé, habár e beavatkozással sok 
későbbi nyomorúságnak elejét vehették volna. Miután megszüle- 
tett a gyerek, azt jósolták, az ötödik életévét sem éri meg, egy né- 
met orvos azonban a gerinccsatornát időnként megcsapolva a kis 
Danilo fejéből leengedte a vizet, s ezzel csodát művelt. Senki sem 
tudta, miért épp a Danilo nevet adták a kicsinek, csupán sejtették, 
hogy a humor ösztöne olykor a halál sötétjéből is föl tud világíta- 
ni, ahogy a klarinét rikolt át a bánaton és a fájdalmon... 

Később az apa magához vette a gyereket, asszonyt fogadott 
mellé gondozónak, de azok sűrűn váltogatták egymást, hiszen 
gyötrelmes volt foglalkozni az aprósággal, aki lassan fejlődött, 
nem tanult meg értelmesen beszélni, perceken át mélakórosan 
meredt maga elé, vagy az ujjait fölfedezve gügyén kacarászott. 
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Még inkább szaporodott vele a gond és a baj később, amikor érle- 
lődő testének vágyai ide-oda rángatták, s néhány ritka, de erős 
szőrszál ütközött elő az állán. Úgy üvöltött, mint egy fiatal Tar- 
zan, fölrúgta a székeket, gondozója melle felé kapkodott, s köz- 
ben vadul csattogtatta a fogait. Ekkor azt tanácsolták a klarinétos- 
nak, Fugenotti úrnak, hogy hozza össze valami nőcskével, mert 
ez a tombolás a kiéletlen nemi vágy jele. 

Így került Danilo Buha Zsuzsi elé s onnan Sánta Mari különleges 
osztályára mint különleges eset. Mikor a lány meglátta a madzag- 
vékony nyakon imbolygó hatalmas fejet s a bután pislogó szeme- 
ket a valószerűtlenül magas homlok alatt, félénken hátrahúzódott 
az ágy mellé, a sarokba, de aztán átnyilallt benne Mamuka intel- 
me, hogy meglátja, milyen mulatságos figura ez a kölyök, és úgy 
bánjon vele, akár egy kisfiúval, még a nadrágját is gombolja ki, de 
aggódni ne aggódjék, mert az ilyen kis suta-buta, aki először kós- 
tol nőbe, egykettőre elsüti a puskáját, s ő hamar megszabadul tő- 
le. Buha Zsuzsi még arra is figyelmeztette Marit, hogy a papa vi- 
lágjáró muzsikus, akinél nem számít a dohány, jó lenne hát, ha ez 
a kis dinyiló már az első esetben rájönne a nyuszihús ízére, s egy 
ideig visszajárna ide... 

Sánta Mari elmosolyodott, ledobta a pongyoláját, végigdőlt a 
heverő szélén, s ujjai sietve babráltak hálóingének gombjain, 
hogy mielőbb odamutassa a csupasz mellét ennek a vízicsikónak, 
majd a hasa s a lábszára is megvillant, végül a kétfelé nyíló ing 
fölfedte egész testét, s ő még mindig mosolyogva, várakozón in- 
tegetett a fiú felé. De ebben az esetben talán nem lett volna sza- 
bad sietnie a céda kitárulkozással, hiszen Danilo aligha látott ad- 
dig meztelen női testet, s amint enyhevörösen fölizzott előtte az 
ígéret bokra az ágyék fehér öblében, ahova keskeny fénysáv hul- 
lott az ablakon át, álmélkodva megállt, nem tudta, mihez is kezd- 
jen. A következő pillanatban azonban üvöltve a nőre vetette ma- 
gát, de ahelyett, hogy az ölelés természetes útját-módját kereste 
volna. Mari nyakának esett, s szinte fölszakította a gégéjét erős 
fogaival; hörgött és morgott, mint a ragadozó, amely saját indula- 
tát tüzeli, nehogy elernyedjen, míg áldozata eleven. A meglepett 
lány kétségbeesetten védekezett: beletérdelt Danilo hasába, majd 
sikoltozva csépelni kezdte annak az arcát apró ökleivel, amíg be 
nem rohant Bácsikám, hogy letépje róla a megvadult vízicsikót... 
 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

	   204 

Még mindig volt vagy százötven méternyi a Felhővár csúcsáig, 
de Sánta Mari most már egyre sűrűbben bukott el, és úgy érezte, 
sosem jut fel oda a Koponyák Hegyére, a Golgotára, hogy elsiras- 
sa azt, aki a hajlékukból kiűzött nyomorultak mennyországi 
öröklakásáért is hullatta vérét, s ez a meghajszolt Mária Magdol- 
na könnyezve mind gyakrabban pillantott fel a keresztre, úgy 
mondta a szenvedő Krisztus lélekizzasztó szavait: 

Ne szánakozzatok, ne bánakozzatok énrajtam. 
Szent fejem lehajtottam, 
Szent lábam kinyújtottam. 
Szent kezem összetettem, 
Szent szemem behunytam. 
Szent vérem kiontottam. 
Ne szánakozzatok, ne bánakozzatok énrajtam, 
Hanem fogjatok a jobb kezetekbe kardot, 
A balba pedig pálcát, 
És menjetek a széles világra... 

„Érdekes eset a vár múltjában az 1837. december 24-iki. Az Erdélyi 
Kerületi és Erődítési Bizottság fölírt a főhadvezetőségnek, s az a királyi 
kormányszéket megkérte az iránt, hogy amint hivatalosan értesült, a 
szamosvári Felhővár (Citadella) szabadon álló déli meredekén cigányok 
és másfajta emberek telepednek meg, a sziklába lyukakat ásnak, maguk- 
nak hajlékot építenek, s ezáltal a várat, amelynek megerősítéséhez azon 
meredek tartozik, veszélyeztetik. Kérte tehát az iránti intézkedésre, hogy 
a várerődítési elvek ellenére odatelepülök onnan utasíttassanak el, s a 
szamosvári tanácsnak hagyassék meg, hogy ott megtelepedésre jogot ne 
adjon. A tanács a városnegyed, a plébános és két tanácsbeli esküdt által 
rendelte el a nyomozást véghevitetni, akiknek nevében az illető szolgabí- 
ró azt a helyszínen megejtvén, jelentésében előadta, hogy ő megkérdezte 
ezen kunyhók lakosait: kiktől nyert s minő jogon ástak a sziklába lakóhe- 
lyeket? Az első – egy özvegy nő – azt felelte, hogy ő 47 év óta lakik a 
férje által a kősziklába ásott lyukban, férje a város téglavetője volt, s úgy 
nyerték a jogot Ferenczi Mózes szenátortól, miről irályát elő is mutatta. 
Két özvegy s egyiknek nyomorék társa úgy nyilatkozott, hogy neki a ta- 
valyi sánckáplár (értve van: a felhővári káplár) engedte meg, hogy lyu- 
kat ásson magának; egyik 8 váltó forinton vette kősziklabeli kunyhóját... 
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Öten a plébános helyén ásott lyukban laknak, róla taxát fizetnek, három 
engedelem nélkül, külön-külön ásott magának a kősziklába hajlékot. A 
szolgabíró szigorúan meghagyta valamennyinek, hogy további rendelé- 
sig az általuk bírató földlyukakban több ásást tenni ne merészeljenek. A 
tanács e jelentés fölterjesztésekor azon kérdésre: a kunyhók helyei a Cita- 
dellához tartoznak-e vagy más tulajdonosoké, s azon kívánságra, hogy a 
Citadella erődjét fenyegető lyukak ásása akadályoztassék meg, megje- 
gyezte, hogy a Citadella város felőli meredek oldala nagyobb része a vá- 
rosi plébánosnak egyházi birtokjavalma (canonica portio) lévén, az ott 
lakók helyeikért taxát fizetnek, az azon kívüli rész mint bitang föld 
használatlanul hevervén, akinek tetszett, kunyhót épített magának, de 
bizonyos taxát senkinek sem fizettek. Ami pedig a Citadella veszélyezte- 
tését illeti, az azon ásások és építések által teljességgel nem gyengíttetik 
meg sem a fölötte álló nagy kőszikla, sem az eddigi kunyhók által. A ta- 
nács mindazonáltal intézkedett, hogy ott többé lyuggatás és építés ne 
történjék.” 

A vízfejű ifjú támadása után Sánta Mari a hálóinget sem tudta 
megtűrni magán; összemart nyakára vizes borogatást tett, s mez- 
telenül feküdt végig a heverőn. Ismét eleredtek a könnyei, sokáig 
csendesen sírdogált, s már úgy érezte, semmiféle vigaszban nem 
tud megkapaszkodni, amikor benyomult a hosszú, fudri lány. 
Nagy zajjal; kopogtatás nélkül érkezett, mint akit szintén sérelem 
ért, de Mari most nem törődött ezzel, hiszen ahogy meghallotta a 
veder zörgését és odanézve meglátta a seprűt s a szemétlapátot, 
sajgó irigységet érzett; bizonyára azért, inert az ismerős zaj s a ve- 
der szélén himbálózó súrlórongy tisztességes szolgálatára emlé- 
keztette, amikor még nem volt gyalázatra való edény ebben a 
házban. Most ő lett a tétlenül heverésző másnapos ringyó, a bor- 
délyházi kurva, s e pillanatban a cselédlány szemével látta magát, 
azzal a szemmel, amellyel nem is olyan rég ő bámult az örömta- 
nya feslett virágaira, akik iránt azonban megvetés helyett szelíd 
sajnálatot és részvétet érzett. A szíki lány nem ismerte az érzel- 
meknek ezt a rejtélyes váltakozását, s miután vigyorogva pillan- 
tott a meztelenül fekvő rosszfélére, elengedte a vedret, és nagyszá- 
júan azt mondta: 

– Hogy a bagoly rúgja meg! Olyan meztelen a kisasszony, 
mint az őszi karó! Csak ez az egy szál köntöse van, amiben dol- 
gozik? 
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Mari elnevette magát, aztán felült, karjával átfonta a térdét, s 
kissé meghatódva nézte Erzsit. 

– Gyere közelebb, hadd simogassalak meg, te fudri lány, te 
édes kis cseléd!... 

Válasz helyett a lány letérdelt a padlóra. 
– „Édes cseléd, murok beléd!” – sóhajtott nagyot, – Ilyen az 

én életem! Ha tudná édesanyám, hova szegődtem, kisírná a sze- 
mét! 

És csapkodva és körbe-körbe forogva munkálkodni kezdett. 
Mari még mindig ellágyulva figyelte. 

– Akarod, hogy barátnők legyünk? – kérdezte. – A múlt hó- 
napban még én takarítottam a lányok szobáit... 

Pocó Erzsinek most elakadt a mozdulata, aztán derékból föl- 
magasodva szigorúan figyelt, mert cselt gyanított a fölajánlott ba- 
rátságban. A kissé fogyatékosnak látszó teremtések erőlködésével 
kereste a szavakat a méltó válaszhoz, mikor azonban megtalálta, 
fölnyerített. 

– Kurvabarátság, marhaszaporaság hamar odavan, felénk így 
mondják! – hadarta, s közben előtűntek nagy, lapos fogai. – Hi- 
ába akar becsapni a kisasszony, tudom, hogy sosem járt seprű, 
szemétlapát a kezében, csak ennél nemesebb szerszám... 

Ez is tetszett Sánta Marinak, aki csak most látta, hogy nem 
olyan ostoba ez a lány, amint ő sejtette, s annyi szomorúság után 
valami üdeség áradt szét benne. 

– Hogy jössz ki a gazdáiddal? – kíváncsiskodott. – Megis- 
merted, megszeretted őket? 

Erzsi ismét feltérdelt, s újra gyanakvón mérlegelte a kérdést. 
Aztán nagyot kacagott: 

– Mit szerethetnék bennük, mondja? Mamuka sima, mint a kí- 
gyó, és úgy hazudik, hogy az angyalokat is lehúzná az égből a lá- 
buknál fogva. Annak a rókával bélelt, farkassal prémezett ember- 
nek pedig még a hurkája is facsaros, hogy a hóhér kötné fel a 
nyakravalóját! 

Mari a lánnyal nevetett, de az angyalokról eszébe jutott az ő 
szent könyve, s az átkozódásra kissé elkomolyodott. 

– Jézus azt mondja: „Boldogok az irgalmasok, mert ők irgal- 
masságot nyernek, és ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek...” 

Erzsi szuszogva hajladozott, csapkodta a rongyot a padlóhoz, s 
úgy válaszolt, hogy föl se pillantott: 
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– Én nem ítélkezem fölöttük! Én csak azt kívánom, hogy simo- 
gassa meg őket a gyöngyharmat, amelyik a fákat hasogatja, meg 
azt, hogy az ördög szánkózzék a hátukon! 

Mari már kedvelte a lányt, akiben sorstársát sejtette, s mikor az 
szedelőzködni kezdett, hogy a következő szobában folytassa a ta- 
karítást, egyszerre fájdalmat, csalódást érzett. 

– Bánatos vagyok, Erzsi! – sóhajtotta. – Hozhatnál egv kis 
pálinkát az üzletből. Olyan nehéz a szívem... Úgy meggyűlöltem 
a világot és benne a férfiakat... Azt hiszem, többé le sem tudnék 
már feküdni egyetlen vízfejűvel sem. 

A cselédlány szokva volt a titkos beszerzésekhez, ezúttal mégis 
meglepte a kérés. 

– Ha a szomorú megrészegszik bújában, még búsabb lesz! – 
mondta oldalvást nézve a kisasszonyra, de a tekintetében cinkos 
megértés bujkált. – Aztán milyen pálinkát óhajt? 

Mari gondolkozott egy keveset, s mert hirtelenében nem jutott 
eszébe más, fodormentát kért. 

A lány hamar visszatért a kötény alá rejtett félliteres üveggel, 
aztán sietve összekapkodta a szerszámait és kiment. Sánta Mari 
óvatosan ízlelgette a pálinkát, a zöld mérget, amely elkábította 
azon az éjszakán, hogy hullása a mélységbe azóta se érjen véget, 
s néhány apró kortyintás után be is dugta és visszaállította az 
üveget az alacsony asztalkára. Testének nyilvánvaló cselekedetei 
után nem akart ismét bűnbe esni, hogy most már az italozás mi- 
att is a világ szájára kerüljön. Fölkelt, és úgy meztelenül, amint 
volt, előkereste a szent könyvet, hogy vigasztaló szavakra talál- 
jon, ha már lemondott arról, hogy az italban keressen lelki mene- 
déket. Meggyújtotta az éjjeli lámpát, odahúzódott annak a fény- 
körébe, lapozni kezdett az ő sajátos bibliájában, s egyszer csak el- 
nyílt a szája a boldog csodálkozástól, mert az egyik oldalon ezt a 
címet pillantotta meg: 

NE AKARJ FELETTÉBB IGAZ LENNI! 
És mindjárt úgy találta, hogy helyénvaló a figyelmeztetés, mert 

az ő tapasztalata szerint, aki felismeri a helyes utat, nagyon is haj- 
lamos arra, hogy a megtestesült tökély akarjon lenni: kezdi a töb- 
bieket lenézni, és embertársai bírájaként lép fel, pedig a prédiká- 
tor Salamon is óva int bennünket, hogy ne legyünk felettébb iga- 
zak és felettébb ne bölcselkedjünk. Aki hibátlannak érzi magát, az 
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egy napon arra gondolhat, kicsit jobb, mint azok, akik még nem 
ismerik az igazságot, holott egy percig sem szabad elfelejtenünk, 
hogy Krisztus minden emberért meghalt. Te csak egy vagy közü- 
lük, s az ő segítsége nélkül olyan lennél, mint a többiek. Krisztus 
mindenkivel együttérez, hiszen tudja, hogy a vétkezők is a Sátán 
incselkedésére tértek le a helyes útról, a próféta szerint pedig sö- 
tétség borítja a földet és sűrű homály, ami bizonyára ma is igaz. 
Épp ezért megértőknek és együttérzőknek kell lennünk a tévely- 
gők iránt... 

NE AKARJ FELETTÉBB IGAZ LENNI! 
Ó, de édes szavak ezek!... 
Ismét elvette az üveget az asztalról, mohón meghúzta, s nem- 

sokára érezte, hogy a vigasztaló mentségnek ez a váratlan felfe- 
dezése lassan felold benne minden megkötő erőt, hogy már nem 
gyötri bűntudat sem amiatt, amit eddig tett, sem jövőbeli cseleke- 
deteiért, és szinte fölujjongott a lelke. Mert ő nem óhajt még kis- 
mértékben sem igaz lenni, de a hite sziklára épített házikó, s ha 
egy napon megszökik innen, a szolgálat házából, és visszatér a 
tisztesség ösvényére, akkor az Úrjézus elfogadja őt, ahogy elfo- 
gadta Mária Magdolnát, és áldozati vérével lemos róla minden 
gyalázatot... 

No de addig is, amíg megtisztul a mennyei fürdőben, ki az, aki 
méltó volna, hogy az első követ vesse rá, melyik szégyentelen 
kurva? – révedezett most egy kis fölénnyel. – Hiszen Szodoma 
a példa arra, hogy némelyik városban alig akad igaz emberes hű- 
séges asszony, s ő maga is tanúsíthatná saját tapasztalata alapján, 
hogy nem mind szűz, aki pártát tűz, s még a fehérmacskási lányok 
közül sem mindenik dicsekedhetik azzal, hogy érintetlenül ment 
férjhez, mert ott hamarabb belelátnak a bugyijukba, és szigorúb- 
ban is ítélik meg őket. 

Ez a fűszeres káröröm ismét megkívánt néhány kiadós kortyot, 
és ő ezután már mindent könnyűnek, lebegőnek, elérhetőnek ta- 
lált. Nem volt szokva az erős italhoz, s most még éhomra is itta, 
mert estétől egy falat sem járt a szájában, s mikor már csak egy 
ujjnyi zöld méreg sötétlett az üveg alján, hamis képzelgések fe- 
ledtették vele az éhséget, s mámorossá tették. Egyik percben érez- 
te, amint a szobát orgona, gyöngyvirág és borsmenta illata özönli 
el, a másikban egész teste izzani kezdett a vágytól, talán amiatt, 
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mert a mentaillat az első ölelkezésre emlékeztette, amelyben örö- 
me telt. Nyöszörögve forgolódott az ágyon, és jó ideig nem tudta, 
mit kezdjen magával. Ekkor pillantotta meg a kerek asztalkán a 
szivárványszínű halat, amely belül üreges volt, sőt bizonyára a 
levegőt is kiszívták belőle, s az oldala papírvékonynak tűnt. Az- 
óta sem nézte meg közelebbről, hogy ajándékba kapta a hálás 
Csobánka úrtól, most azonban bódulatában úgy találta, hogy a 
hal figyeli őt, sőt még valami pajzán, csalogató vidámság is meg- 
csillan a dülledt fekete szemében. Utánanyúlt, a kezébe vette, ide- 
oda forgatta, ajkát az orrához érintette, s egy idő után beszélni 
kezdett hozzá: 

„Már csak te maradtál nekem, aranyos, egyedül csak te!... No, 
beszélj, halljam, mit szeretnél mondani? Hogy őszintén szeretsz, 
nem úgy, mint az ostoba és gazember férfiak? Ugye, jó volna be- 
ugrani egy nagy folyóba, és leúszni a tengerre?... Gyere, vágjunk 
neki együtt! Ott boldogan élünk majd, és én teleszülöm az óceánt 
apró hableányokkal. – Részegen nevetett. – Akarod, te csillogó- 
villogó gyönyörűség, te üveghallá varázsolt királyfi?... Mert eb- 
ben a minutában döbbentem rá, hogy valójában ki is vagy, s hogy 
csak az menthet meg téged, ha egy szép és jólelkű nővel hál- 
hatsz... Akkor a varázslat megtörik, te pedig életre kelsz; fiatal és 
diadalmas leszel, mint voltál, mielőtt elátkoztak volna, és engem, 
a szerencsétlen árvát is kiszabadítasz innen, igaz? Mondd, hogy 
igaz, és én akkor segítek rajtad...” 

Utolsó szavait már suttogva mondta, lehunyt szemmel; arca tü- 
zes volt, lélegzete elnehezült. Remegő kézzel a combja közé sik- 
latta a halat, ott tartotta, míg a vékony üveg hozzá nem forróso- 
dott a testéhez; akkor csiklandozni és ajzani kezdte magát vele, 
mintha a hal éhes-játékosan ficánkolna. Néha mélyen magába fo- 
gadta, s a beteljesedés meredélye fölé közeledve, selypegve és fél- 
ig már önkívületben kishercegemnek szólította. De a következő 
percben, amikor egész teste hirtelen görcsbe rándult, és a lábszá- 
rai egymásnak csapódtak, az üveghal nagyot durrant, mint a 
szétrobbant villanykörte, s tovaillant az időben. Csupán véres 
pikkelyeit hagyta a lány ölében és a fehér lepedőn... 
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Ma velem leszel 
a Paradicsomban 

A két milicista a Felhővár tetején kiszállt a fedett kocsiból, és 
pár lépésnyit aláereszkedett az ösvényen, hogy a bokrok mögé 
rejtőzzék, s onnan vesse rá magát Sánta Marira, mielőtt az fölér a 
kereszthez, s onnan kezdi szórni átkait a pártra és Hamudiusra a 
szegénynegyed lebontása miatt. Mari azonban még nem látta 
őket, nem létező menyasszonyládájából emlékeinek legrikítóbb 
színű kelengyéjét kapkodta elő, és az a bordélyházi élet utolsó 
napjait idézte fel benne, miközben zihálva és verítékezve Szűz 
Mária szenvedő pillantásával nézett föl a keresztre, amelyre talán 
őt is fölfeszítik, ha majd kitátja a száját. De lesz feltámadás, igazi 
feltámadás, csak hinni kell benne, s mert ő eddig is erősen hitt, 
neki is sikerült föltámasztania egy embert, akiben már pislákolni 
is alig pislákolt az élet. 

– Egy halott pasas fekszik emitt a tűzoltótorony tövében! – 
mondta Mamuka azon a lélekdermesztő februári reggelen, s a 
nyakába simuló róka fölött tömött párát lehelt szét. – Bizonyára 
besikerált, és megfagyott a csóró!... 

A lányokban kíváncsiság ébredt az ismeretlen férfi iránt, és 
mindjárt találgatni kezdték, vajon fiatal vagy öreg, civil-e vagy 
katona, öngyilkos akart-e lenni, vagy szeszes bódulatában nem 
érezte a halál hidegen tapogató ujjait a szíve körül... Mindenikük 
a maga módján képzelte el a hullát, s a legtöbben első szerelmü- 
ket látták maguk előtt nyomorúságos állapotában, a sors bosszúja 
vagy igazságszolgáltatása szerint, s minél hamarabb látni szeret- 
ték volna. Kapkodva öltözni kezdtek, de Mari csak kosztümkabá- 
tot vett a pongyolára, bukdácsolva elindult a havas-jeges járdán, 
s hamarosan oda is ért a helyszínre. Baljós sejtése íme beigazoló- 
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dott, mert amint félve nnegpillantotta a tűzoltótorony lábánál az 
elesett ember bakancsait, a pálinkásüveget és odébb a félregurult 
vadászkalapot, ijedten a szájához kapta a kezét, s a szeme tágra 
nyílt, hiszen ő volt: Kakas Márton! Még az erdőn megcsonkult uj- 
jait is látta, amelyek szürkéslilán feküdtek a járdán, mint a letapo- 
sott kis padlizsánok. Több lány is fölsikoltott, noha mindenhez 
szokva voltak, még a szerelmi élet durva és elfajzott módjaihoz 
is, s még jól emlékeztek a szovjet hadsereg bevonulására, amikor 
a katonák úgy csaptak le rájuk, akkor még érintetlen lányokra, 
akár a részeg vadászok, akik egyszerre lőttek ugyanarra az őzre, 
s így egyenlő részt követelnek belőle. Az ismeretlen férfi még a 
rengő farú Vilmában is szánalmat ébresztett, akit Mamuka kiáru- 
sított Poók Janinak, a púpos hölgyfodrásznak, s aki most látoga- 
tóba, volt náluk. 

Egy fuvaros fordult be a torony melletti keskeny utcából kézi- 
stráfot vonszolva. Mari határozottan eléje lépett. 

– Álljon meg, apám! – mondta. – Bevisszük ezt a beteget a 
lakásomra, onnan majd telefonozok a mentőkért! 

Barátnői összevissza kiáltoztak, nem tudták, mi történt vele, de 
annyi szürke, eseménytelen nap után megcsiklandozta őket a 
botrány előérzete, babonás félelmükön áthajolva segítettek föl- 
emelni a fagyott férfit a szekérre, s ricsajogva tolták a különös fo- 
gatot. Mikor a szekér befordult a bordély udvarára, Buha Zsuzsi 
már ott állt előttük, és rémülten fölkiáltott: 

– Jézus Mária, kit hoztatok?!... Vigyétek innen ebben a perc- 
ben, mert csak bajt okoztok vele! Nézd a sok luburgyináját, mi jut 
eszükbe: hullát szednek fel az utcáról! 

Keresztet vetett, s riadt önsajnálatában még a könnye is eleredt, 
miközben hatalmas bagolyfejét ingatta. De a lányok még csak 
nem is válaszoltak, és Vilma buta csodálkozással, kihevülve 
egyenesedett fel a szekér mögött. A többiek csak most látták, 
mennyire megszépült, megfiatalodott a hűséges házasságban. Bá- 
csikám még semmiről sem tudott, az asszony sikolyát sem hallot- 
ta. Mióta december 30-án kikiáltották a népköztársaságot és a ki- 
rályt menesztették, behúzódott a szobájába, és az éjjeli lámpa fé- 
nyénél bénult agyúan százszor is elolvasta az összegyűjtött lapok 
legapróbb cikkeit is, s oly jelentősnek érzett minden betűt a maga 
sorsában, s elsősorban a kormány kiáltványát a néphez, hogy 
csupa nagybetűt látott maga előtt: 
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TISZTEK, TISZTESEK ÉS KÖZKATONÁK! POLGÁROK ES POL- 
GÁRNŐK! DICSŐ TÖRTÉNELMI PILLANATOKAT ÉLÜNK ÁT! A KI- 
RÁLY LEMONDOTT, HAZÁNK KÖZTÁRSASÁG LETT! 

Bácsikámat már ez is zavarba hozta, nem tudta, vajon hozzá is 
szól-e, s ha igen, ő melyik csoportba tartozik. Gyomorszaggató 
sejtésekkel forgatta, zizegtette a lapokat, krákogott, köhécselt, 
hangosan szuszogott, egy-egy kifejezésnél megállt, az orrát húzo- 
gatta, és hosszan tűnődött fölötte, mikor pedig a helyi lap legfris- 
sebb számában háromhasábos riport kiáltozó címére figyelt fel, 
azt hitte, rosszul lesz. Kiment a vécére, és a kagyló fölé hajolt. 

AZONNAL CSUKJÁK BE A SZAMOSVÁRI BORDÉLYHÁZAKAT! 

A riporter felháborodva számolt be a Tanítók Háza mögött, a 
Forduló utcában és a Felhővár alatt szerzett élményeiről, ahol a 
„lányok még ma is éhbérért adják el a testüket”, ahol „minden or- 
vosi felügyelet nélkül folyik az olcsó, örömtelen szeretkezés” s a 
„lopásra, gyilkolásra fölbátorító tivornyázás”. 

A kuplerájos fölpillantott. A dohányfüst mint szétszaggatott 
kékesszürke muszlinkendő lebegett a feje körül, s ő egyre bizto- 
sabb volt abban, hogy a lányok miatt, az esti lámpagyújtások mi- 
att szorult ki a polgárok közül oda, ahol kifogynak a megnevezé- 
sek, akár a levegőből az oxigén, a sosem volt lények közé, hogy 
ott fuldokoljék, amíg csak ki nem múlik... Mi lesz vele? Mi lesz a 
kéglivel? Ezek a barmok végül még lerombolják, s egy mozdulat- 
tal letörlik a város „szégyenfoltjait”, akkor pedig ő mehet megint 
cinkelt lapokkal ultizni, snaplizni, ha meg akarja keresni a tányér 
ételre és a pakk cigarettára valót... 

Bevett egy idegcsillapítót, és tovább olvasott; a keze remegett s 
benne a lap is, de hiába forgatta mereven figyelve, mert egy bé- 
lyegnyi felületet sem talált, ahonnan a vigasznak és a reménynek 
legalább valami halvány, tétova fénye áradt volna felé: „Szamos- 
vár dolgozói hatalmas lelkesedéssel ünnepelték a népköztársasá- 
got”, „Ledőltek a főúri és földesúri reakció bástyái”, „A kínai 
néphadsereg súlyos csapást mért Csang Kaj-sek seregére”, „Meg- 
tagadta Petőfit és Kossuthot Mindszenty bíboros”, „Szamosvár 
lakossága március 15-ig köteles bejelenteni, hogy a közmunkát 
természetben végzi-e, vagy pénzzel váltja meg.” 

Ekkor a térdére ejtett lap fölött egy görnyedt, csákányoló alak 
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tűnt eléje, amint a követ vágja a szikrázó napsütésben: haja rövid- 
re volt nyírva, mint a fegyenceké, borostás képén a veríték porral, 
piszokkal keveredett. S már pusztán amiatt is elrémítette e láto- 
más, mert tudta, hogy Zsuzsa nem váltja meg őt, ha minden 
összedől, s belégebedhet a csákányolásba, lapátolásba. Ez a mar- 
ha király is nem tudott a fenekén ülni, amíg az amerikaiak be- 
avatkoznak? Miért kellett bemondania az ultimót?... 

Bácsikám az újságokból azt nem tudhatta meg, hogy mily ziva- 
taros perceket élt át a király, hogy sírt, és kezében remegett a toll, 
miközben Gorgo D. Gorgo pártfőtitkár szeméből szomorú fenye- 
getés áradt felé: „Ha nem írja alá, felség, vér folyik majd, nagyon 
sok vér, a fogva tartott fiatalokat pedig agyonlőjük”, s hogy Pe- 
gorza miniszterelnök mindvégig egy világfi mosolyával himbálta 
magát; zsebében revolver volt, s talpa alatt vakolatdarabkák csi- 
korogtak, mert Visinszkij, amikor hatalmasan fölindulva maguk- 
ra hagyta őket az alkudozásban, úgy bevágta az ajtót, hogy egy 
darab aranyozott mennyezetdísz a szőnyegre zuhant... 

Mindezekről semmit sem tudhatott Bácsikám, s az ablakpárká- 
nyon végigrakott cigarettavég-sor már oly hosszú volt és tarka, 
mint egy nyírfaostor nyele. Mikor Buha Zsuzsi kiáltozására végül 
előballagott, és meglátta a kézistráfon fekvő alakot, aki az éjszaka 
randalírozott a kapu előtt, és a menyasszonyát követelte tőle, már 
gyanította, mi történt, de csak állt elszürkült arccal, mert tudta, 
hogy a lányok sok mindent sejtenek az idők változásáról, s nem 
sokáig parancsolhat nekik. Kötelességből mégis az asszony védel- 
mére kelt, de amikor megszólalt, a hangja erőtlen volt, meggyő- 
ződés nélküli, és hamis önérzet remegett benne: 

– Ez nem hullaház és nem ravatalozó, értitek, kisanyám?! Ez 
hatóságilag bejegyzett intézmény, és ha kihívom Timofi rendőr- 
kvesztort, ő majd eszetekbe juttatja!... Csak nem képzelitek, bü- 
dös dögjei, hogy máris azt tehettek, amit akartok?!... 

Az öklével megfenyegette őket, átsietett az udvaron, mintha te- 
lefonozni óhajtana a rendőrségre, de már tudta, hogy helyette in- 
kább betér a Vén hordóba, és annyi gyötrődés, félelem és aggoda- 
lom után a földig leissza magát, mert ezek a bestiák ma úgysem 
mennek szobára, sem holnap, sem azután, talán soha többé, s ne- 
ki még annyi dolga sem lesz, hogy a vörös lámpát fölgyújtsa a ka- 
pu fölött. 
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Sánta Mari rákészült, hogy Buha Zsuzsi további óbégatásával 
sem fog törődni; az udvari fészerből hatalmas bádogteknőt cipelt 
elő, a fuvarossal meg a lányokkal bevitte a halottat a végre tárt ab- 
lakú hideg szobába, és a teknőbe fektette. Régi könyvekből tudta, 
hogy a fagyott embert föl lehet ébreszteni, „ha a rothadás még 
nem állt be”, s azt is megtanulta, hogyan, mintha előre tudta vol- 
na, hogy életének egy pillanatában nagyon nagy szüksége lesz 
ilyen ismeretekre. Miután Kakas Mártonról óvatosan lehántotta a 
ruhát, nehogy valamely tagját eltörje, teknőbe fektette a fiút, félig 
megtöltötte a teknőt hideg vízzel, utána a lányok hordani kezd- 
ték a havat lavórokban, vedrekben onnan, ahol még nem tapos- 
tak rá. Mari befedte vele első szeretőjét úgy, hogy annak csak az 
orra meg a szája maradt szabadon, s e buzgólkodása közben szólt 
Madár Elvirának, a fekete szemű, nagyszájú cigánylánynak, hogy 
szaladjon el a kocsmába, és hozzon fodormentapálinkát, legalább 
két litert. 

– Ha fölébred Kakas Márton, olyan murit csapunk az Édes 
lyukban, hogy sosem felejtitek el! – biztatta a lányokat térdelté- 
ből fölegyenesedve. 

Elvira térült-fordult, s már itt is volt a két üveg méregzöld ital- 
lal; az átfázott lányok mohón kortyoltak belőle, de felváltva, egy- 
re serényebben dörzsölték hóval az alvó meztelen testének min- 
den részét, s reménykedő izgalom közben dolgoztak, hátha sike- 
rül életre kelteni ezt a hűtlen legényt, akinek a históriáját már is- 
merték. Ha elindult is a túlvilágra, még csak fele úton lehet – 
gondolták, s mikor kifogyott a hó a szűk udvar négyszögéből, lét- 
rát hoztak, s annak a tetején imbolyogva kefeseprűvel, lapáttal 
kotorták le a szűzfehér vattaréteget, melynek egy-egy darabja a 
nyakukba hullott, s még a hasukat is megcsiklandozta. Megint it- 
tak a fodormentapálinkából, dermedt ujjaik között billegett a po- 
hár. A cigánylány fejét hamar megjárta a szesz, s nagyszájúan új- 
ságolta: 

– Azt mondják, ha becsukják a kéglit, a párt egy sétatéri villá- 
ba telepít át bennünket. Cuki, mi? Csakhogy az elvtársak jegyre 
kívánják majd, mert a kommunizmusban nem lesz pénz... Letép a 
pali egy szelvényt, odanyújtja neked, te meg kiadod a porcióját. 
Mit szóltok? 

Egyikük, Borika, felháborodott: 
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– Adja ki nekik a hóhér. Minek nézel engem? Csak úgy osz- 
togatom, mint végeladáskor? 

Buksza Nuszi bután eltátotta a száját. 
– És a jeggyel mit kezdjek? – kérdezte azután. – Töröljem ki 

vele a szemem? 
A kis Dömöckei Márta, akinél hétvégeken mindig nagy volt a 

forgalom, s akit a kolléganők Szilvásgombócnak csúfoltak, abba- 
hagyta a dörzsölést, kipirultan nézett fel a teknő mellől, homlo- 
kán apró csöppek csillogtak. 

– Ha jegyre kívánják, hát csak kívánják! Tőlem kiguvadhat a 
szemük, amíg szétteszem nekik a lábam! 

Borika kezdett ellágyulni az italtól: 
– És ugyanbiza nem adnak egy krajcárt sem az elvtársak, mi- 

után befűzték a nadrágszíjat? 
A cigánylány mosolygott: 
– Na né te, milyen kapzsi! Nem érted, hogy lesz olyan áruház, 

ahol csak mi vásárolhatunk? Egy pont után kapsz egy bugyit, 
kettő után egy selyemharisnyát, ha pedig túlteljesíted a havi nor- 
mát, egy kosztümöt is leakaszthatsz a vállfáról... 

Szilvásgombóc indulatosan bólogatott: 
– Minden szovjet mintára fog itt menni, azt mondom, szapo- 

rán! Ha például az elvtársak csapnak egy murit, és díszvacsora 
után nőket is akarnak fogyasztani a vendégekkel, csak intenek a 
mi felvigyázónknak, és az rögtön odafuvaroz bennünket. 

Borikát még mindig csak a pénz érdekelte: 
– És ilyenkor sem fizolnak, kisanyám? Ennyire csórók?... 

Elvira ebben is tájékozott volt: 
– Laskára ne számíts, de lesz kaja, pia annyi, hogy kisámfáz- 

hatod vele a gyomrocskád! Még pezsgővel is megkínálnak, mi- 
előtt letépik rólad a rongyot. Mert ha ezekre rájön, mindjárt ha- 
nyatt vágnak, és a szőnyegen másznak rád, mint a ruszkik: „Da- 
vaj, harisnya, nem kell sem bugyi, sem harisnya!...” 

Egyszerre nevettek fel, de Mari reájuk villanó pillantásától 
azonnal észhez tértek, kezüket megszégyenülve a szájukhoz kap- 
ták, aztán lesunyt fejjel, szótlanul dolgoztak tovább. Ebédre felvá- 
gottat hoztak, friss kenyeret és bort. Délután törökkávét főztek, 
rántottát sütöttek, birtokba vették a konyhát, mert érezték, hogy 
ezek a nyilvánosház végnapjai, és többé senkitől sem féltek; sőt a 
könnyfakasztó együttérzés, az irgalmas cselekedet közben, ame- 
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lyet sápadtra fáradtan, lucskosan is tovább gyakoroltak, lassan 
kivirult bennük a szenvedő harag fekete virága, és amikor Buha 
Zsuzsi előbátorkodott bagolyfészkéből, s meglátták puffadt arcát, 
hatalmas kék szemét, amelyben most tétova vörös fények villan- 
tak meg a kisírtságtól, Elvira hisztérikusan fölugrott: 

– Takarodj innen, és ülj le arra a szőrehullató nagy muffodra! 
Mit óhajtasz?! Talán nem fejtél bennünket eleget eddig?! 

És kilökdöste a szobából, becsapva mögötte az ajtót. Mari 
azonban annyira csak a célra figyelt, a küldetésre, amelyről az 
anyai emlékezet szerint már a bábaasszony beszélt annak idején, 
hogy nem volt benne sem gyűlölet, sem megvetés, és nem tudott 
semmi mással foglalkozni, miközben kétség s remény váltogatta 
egymást benne: hátha elhagyta bűvölő-bájoló, gyógyító ereje, 
amelynek híre ment, s amely idecsalta még a jobbmódú polgáro- 
kat is, akik restelltek orvoshoz menni bajaikkal, olyannyira, hogy 
Mamuka több hasznot húzott belőle hónapok óta, mintha szobá- 
ra ment volna, s ő jó ideje nem is fogadott férfiakat. Most azon- 
ban rettegett, hogy innen viszi majd el Kakas Mártont a hullako- 
csi mindenki megbotránkozására és az ő kicsúfolására; mégsem 
hagyta abba élesztgetését még éjszaka sem. A lányok felváltva 
aludtak egy-két órát a szobájukban, egyedül ő virrasztott, de esté- 
re, amikor a többiek már úgy mozgatták a kezüket, mintha az is 
megfagyott volna, s pusztán kényszerűségből segítettek, mivel 
nem hittek többé a feltámadásban, megtörtént a csoda, s Mari föl- 
ugrott a teknő mellől. 

– Oda nézzetek! – kiáltotta, s még a hideg szobában is kipi- 
rult a boldogságtól. 

De a lányok értetlenül mosolyogtak: 
– Mintha a jég egy icipicit kezdene olvadni körülötte!... 
Később azt is észrevette, hogy a fiú karjai valamivel puhábbak, 

hajlékonyabbak. Ekkor a lányokkal sietve kiemelte a teknőből, 
szárazra törölte, áttette az ágyba, száján levegőt fújt be, közben a 
nyelv előrehúzásával a gégefedőt fölemelte, hogy a levegő a tü- 
dőibe áramolhassék. A lányok pedig az utasítás szerint most ken- 
dővel folytatták a dörzsölést, a beteg talpát kefével súrolgatták, s 
mikor az élet további jelei mutatkoztak. Mari tüsszentőport tett a 
fiú orrába; hosszan és türelmesen csiklandozta a garatot, míg 
Márton arcán valami tétova görcsös fájdalom nem vonaglott vé- 
gig, mintha nyelni akarna, de nem tudna. Elvira odaugrott; hogy 
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forralt köményest töltsön a szájába. Mari azonban kiütötte a kezé- 
ből az üveget és tejet kért vagy hideg vizet, mert tudta, hogy a 
meleg folyadék ilyen esetben égési sebeket okozhat a szájban. 

A fiú lenyelt néhány kiskanálnyi tejet, aprókat böffentett, mint 
a csecsemő, és nemsokára fölnyitotta a szemét. Valahonnan na- 
gyon messziről nézett, talán az elíziumi mezőkről, ahol az üdvö- 
zültek árnyékai tartózkodnak, vagy a Déli-sarkról, ahol egy kék 
jégtáblán ülve kicsiny fókát simogatott meztelen ölében, míg fö- 
lötte a hósirály vitorlázott a türkizkék ég alatt. És a kilenc Mária 
Magdolna ott állt az ágynál a megelevenedett bádogsír körül ál- 
mélkodva és könnyezve, hogy íme, a tisztátalan edények házá- 
ban is történhetnek csodák! És e döbbenet közben úgy érezték, ők 
is részesülnek a szentségből, annyi kényszerű bemocskolódás 
után úgy tűnt, hogy balzsamos illat lengi körül hófehér köntösü- 
ket, és a kapu fölé akasztott lámpából, ha majd fölgyújtják, 
mennyei fény árad szét a vérvörös helyett... Elsőként Vilma szó- 
lalt meg, ajkán úgy billegtek a fölrepedezett pirosító darabkái, 
akár a feslett tulipán sziromlevelei. 

– Nézzétek, úgy fekszik itt a drága, mint egy herceg, csókolom 
azt a fölmelegedett szívét! 

S mert lopva rájárt a pálinkára, mindjárt félre is tántorgott on- 
nan, leroskadt az egyik székre, és csúf, rekedtes hangon fölsírt 
Nem lehetett tudni, mi történt vele, de amikor Szilvásgombóc 
odament hozzá, fülcsiklantó forró suttogással vallotta meg neki, 
hogy a király miatt hullnak a könnyei. Mert Mihai nem. mondott 
le és nem menekült el, hanem kizsigerelték a kommunisták, és 
hatalmas ruhásszekrényben rejtegetik. Ő odahaza a kasztniban 
megtalálta a fényképét, és úgy belészeretett abba a cakkos szájába 
és az okos szemébe, hogy vele inkább megcsalná Poók Janit mint 
hogy lefeküdjék ezeknek... 

Mari most közel hajolt a lassan ocsúdó beteghez, de sejtette, 
hogy az még nagyon messzire van tőle, s átkiabálva könnyeinek 
rezgő függönyén, többször megismételte: 

– Hallasz engem? Mari vagyok Fehérmacskásról! Hogy érzed 
magad?!... Mondj bár egy szót!... 

De Márton csak nézett idegenkedve, néha szinte ijedten, mint 
aki menekülne, de nem tud, arca a gyötrődés apró fintoraitól vo- 
naglott. Aztán kimerülten újra elszundított egy-két percre, ismét 
felébredt, azonban még mindig nem tudta, hol van, mi történt ve- 
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le, s mikor a többszöri szólításra sem válaszolt, s már-már azt le- 
hetett hinni, végképp megnémult, mind nagyobbra kerekítette a 
szemét. Végül megszólalt, oly halk és téveteg hangon, amelyet 
csak Sánta Mari füle fogott fel. 

– Bocsáss meg nekem... 
Mari felzokogott, tenyerével elfödte a szemét, s miközben 

egész teste rázkódott a belső zivatartól, pillanatok alatt átélte 
mindazt, ami közöttük történt azon az estén, amikor a jómódú er- 
dész fia meglepte őt egyedüllétében. Igen, olyan volt minden, 
akár egy mennyei hintajáték, amelyben mind magasabbra szállt 
az addig ismeretlen örömök felé, a beteljesedés ívén... Aztán a fiú 
elment, hogy többé soha vissza ne térjen, és ő sietve fölkelt, és a 
véres lepedőt beáztatta a nagylavórba, és csak ült és hallgatta az 
öreg falióra nagyon is reális sántítását... 

 
Tiszta lepedővel takarta be Mártont, s mielőtt a fiú megszólal, 

hatalmas csalódása ellenére is szeretett volna valami szépet, meg- 
indítót mondani neki, de olyasmi történt vele, hogy később is szé- 
gyenkezve emlékezett vissza: egészen kifordult magából, a bűn- 
bánó beteg fölé hajolt, és belekiáltotta annak kékesszürke arcába: 

– Ó, te hitvány gazember!... Csak azért támasztottalak fel, 
hogy a saját kezemmel fojtsalak meg! Tudod, mivé lettem miat- 
tad?!... Ringyóvá, kurvává, mert annak idején elvesztettem a fe- 
jem a mentapálinkától meg az orgonaillattól!... Íme, igazolvá- 
nyom is van a foglalkozásomról formás betűkkel kiállítva! Most 
már láthatod, hova sodort a hiszékenység. Pedig ma lehetne két 
kis gyerekünk és meleg fészkünk, ahova haza várnálak!... 

Kifulladt, egyszeribe megcsúfult, csapzott lett, arcán sötét fol- 
tokban mázolódott szét a könny. Intett a többieknek, hogy adja- 
nak pálinkát, s oly eltikkadtan ivott az üvegből, mintha vizet 
nyelne, mikor pedig az utolsó korty is kifogyott, parancsolón 
mondta: 

– Még adjatok!... Még!,.. Be akarok rúgni! Le akarom inni ma- 
gam! Fetrengeni akarok, és a hajamat tépni!... 

Szédülten mosolygott, de a számonkérő kifakadás után lassan 
ismét egy másik érzés virult ki benne: a cselekvő jóságé és a meg- 
bocsátásé, az ő igazi természete szerint, és szükségét érezte, hogy 
ezt egy nagyjelenetben nyilatkozza ki a lányok előtt. Karját szét- 
tárta, lábujjhegyre emelkedett, és prédikáló hangon kezdte: 
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– Mikor Jézust keresztre szegezték, két latort is megfeszítettek 
vele, és egyikük, gonosz cselekedeteit megbánva, följajdult, mint 
ez a Kakas Márton; „Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz 
a te országodba!” Jézus pedig így szólt: „Bizony, bizony mondom 
néked, ma velem leszel a paradicsomban.” 

Megtántorodott, térdre esve odazuhant a fiú mellé, leemelte ró- 
la a lepedőt, és végigcsókolta hideg, kék foltos testét a lábától a 
homlokáig, és forró suttogással mondta: 

– Nem igaz, amit az imént az arcodba kiáltoztam, egy szó sem 
igaz, csupán az ital szólt belőlem!... Én megbocsátok neked, és 
íme, leborulok a nagy fájdalmad előtt, te drága tékozló fiú!... 

Idáig ért el Sánta Mari az emlékezésben, amikor látta, hogy a 
bokorból két milicista lép ki, és az agyagos-törmelékes napsütötte 
ösvényen csúszva, egyensúlyozva elindulnak felé. Megállt, szem- 
benézett velük; most már tudta, hogy nem menekülhet, hogy ha- 
marosan leszaggatják a ruháját, megköpdösik, és gúnyolni kez- 
dik, és ha később a fogdában megszomjazik, bizonyára vizeletet 
adnak majd innia, és azt mondják neki: ha ért a bűvöléshez-bájo- 
láshoz, amint hirdette, tegye, hogy omoljanak le körülötte a falak. 
De mi az ő vétke? Miért kell elvesznie?! Miért nem értik ezek 
meg, hogy nekik ez a fészkük, mint ama sirályoké, amelyek egy 
fiatal tengerész elbeszélése szerint körte alakú tojásokat tojnak a 
meredek sziklafalra valahol Amerikában, és a tojások így nem 
gurulnak le. Hát nem értik, hogy sorsuk tengelye körül forogva 
ők sem zuhanhatnak le innen, hanem élik a maguk életét, mint 
mindenki más?! Miért akarja az átkozott, sátáni Hamudius lever- 
ni a fészküket?!... 

A két milicista már kinyújtotta feléje a mancsát, mint két raga- 
dozó, de akkor kiáltások hangzottak fel mögötte, sok-sok ember 
ordító hangja, az indulat és a kétségbeesett figyelmeztetés hangja, 
s mert tömeg fogta körül, mintha sötétség borult volna a tájra. A 
szemét is lehunyta ijedtében, hiszen nem tudta, mi történik vele, 
még kik szövetkeztek ellene a két rendőrön kívül, hogy minél ha- 
marabb elveszejtsék, hogy megöljék már itt a hegyoldalon. Csak 
azt érezte, hogy két vaskéz megmarkolja két oldalról, fölemeli az 
ösvény fölé, a kőtörmelék és a katángkórók fölé, a szamártövis, 
az ördögszekér és a sziklára épült házak fölé, és úgy viszi, hogy 
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elsüvölt a szél a füle mellett. Nem is rohanás volt ez már, hanem 
repülés, magasba emelkedés Illés tüzes szekerén. Aztán hirtelen 
alászállt, csak a lihegéseket, szuszogásokat hallotta, majd hideg, 
földszagú nyirkosság csapta meg, s egy hang a fülébe kiáltotta: 
„Mari, ülj itt a fenekeden, és ne mozdulj, amíg utánad nem jö- 
vünk!” Ugyanekkor mintha földindulás támadt volna, odafentről 
dübörögve indultak el a homokból kilazított kövek a milicisták 
felé és a házromboló buldózerek felé, amelyeket porfelhő borított. 
Másféle emberek másféle kiáltozása hallatszott, s mikor Sánta 
Mari fölnyitotta a szemét, egy ideig még nem látott, mert sziklába 
vájt üregben volt, s az odú szájához hengerített kő mellett alig 
szivárgott be némi fény. 

Azon a napon huszonhét felhővári fiatalt tartóztattak le, kihall- 
gatták és utána átadták őket az ügyészségnek a hatóság képvise- 
lőinek életveszélyes megtámadása, a közbiztonság veszélyezteté- 
se és az államrend felforgatására irányuló szervezett támadás 
vádjával... 
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Meghalt mámoros 
önkívületben 

Amikor szakadni kezdett a malter Paligyuri feje fölött, és vako- 
latdarabok hullottak a gulyáslevesébe, amikor Sánta Mari megri- 
adva kiugrott a léces ajtón a sikátorba, és a csupasz testére kapott 
pongyolában jajgatva megindult fölfelé, a kereszt irányába, hogy 
onnan szórja átkait a romboló munkásokra, akik röhögve trágár 
szavakat hajigáltak utána, Nyakas Gábor mozdonyvezető épp ki- 
futni készült a fűtőházból a pályaudvarra, hogy átvegye a brassói 
szerelvényt, és Máramarossziget fölött az orosz határig vigye a 
marhahús- és gabonaszállítmányt. Hatalmasan dübörgött a ka- 
zán, gőz és büdös kőszénszagú füst lebegett a dugattyúk meg a 
csillogó kerekek körül, s sziszegve már-már megmozdult a gép, 
amikor Nyakas megpillantotta a kisebbik fiát, Árpit, aki elvértele- 
nedett arccal, tátogva integetett feléje, de ő egyetlen szavát sem 
értette. Későn született ez a gyerek, nyolc hónapra, egyéves korá- 
ig éjjel-nappal sírt-rítt, s később, ahogy cseperedni kezdett, kiüt- 
között belőle az örök álmatlanok ingerültségével és bosszújával 
megvertek minden beteges gyöngesége. Most is úgy mozgatta az 
ajkát, úgy kapott a levegőbe és lendült felé a sínpárok mögül, 
mint aki az önkívület határán tántorog, s mindjárt a szeme is 
fennakad, mint a nyavalyatörősé roham előtt. Elzárta a gőzt, ki- 
nyitotta a vasajtót, és egy ugrással már lent volt a salakon. A fiú 
odasietett hozzá. 

– Megjöttek a buldózerek! – mondta, és egy tétova mozdulat- 
tal a Felhővár irányába mutatott. – Paligyuri bácsit elvitte a mi- 
lícia, és Sánta Mari le akarja vetni magát a kereszttől! 

Szuszogva, sírós arccal állt a kamasz, látszott rajta, hogy dühíti 
apjának szótlansága, aztán hirtelen kitört; 

– Most mit nézel úgy?!... Lebontanak minket, ez a helyzet! Te 
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meg csak hordod a kaját az oroszoknak éjjel-nappal! Vagy talán 
azt reméled, hogy befogadnak, ha szétverik a házunkat?! 

Nyakas Gábor háza a sánc alatt épült, a Drága Lina főút men- 
tén, téglából és betonból. Húsz esztendő alatt hordta össze hozzá 
az anyagot, naponta vitt haza egy-egy cserepet, szál deszkát, ajtó- 
zárat, üveglapot, kályhacsövet, staflit, ablakkeretet. Mindent 
megtagadott önmagától, egy ideig még a féldecit is, s bár régóta 
hallotta, hogy sok helyütt bontanak, sosem tudta elképzelni, 
hogy az ő házába bele merje vágni valaki a csákányát; de ha meg- 
tenné, csak néhányszor lendülhetne neki, mert őt magát is hama- 
rosan halálos csapás érné, és az alapból szálló por itatná fel a vé- 
rét... Nem, az ő házához nem nyúlhatnak, annak minden téglájá- 
ért megdolgozott. Még a két fiú, Árpi és Jóska is csak úgy kapott 
vasárnaponként mozipénzt, ha hétközben segítettek maltert ka- 
varni, téglát hordani föl az állásra, szétteríteni az alapból kiásott 
földet... Hogy a hurubákat le akarják gereblyézni a sziklákról 
egyenesen bele a Szamosba, az az ő dolguk, legalább máshol épít 
fészket a ricsajgó cigánynépség, amely egy verébpihén is össze- 
kap, és szétszóródik a sok ringyó, aki, reggeltől estig ott illegeti- 
billegeti magát cédán kitárulkozva úgy, hogy a kamaszoknak 
már esik ki a szemük, és remegve várják azt a napot, amikor Sán- 
ta Marival megejtik az első tűzpróbát, mert csak ő tud igazán 
bánni velük, csak benne van bizodalmuk... 

Ezekre gondolt később, amikor már a nyílt pályán rohant a sze- 
relvény, és egyre baljósabbnak érezte a fiú viselkedését, lassan- 
ként a hiábavalóságnak valami hideg, tárgy nélküli érzése vette 
körül, mintha egy hordó fáradt olajba süllyedne alá. Mozdonya 
mellett három évtizede szálltak el kétoldalt a telefonoszlopok, a 
fák és a bokrok, a bakterházak és az apró családi házak tarka 
kertjeikkel, a naptól szürkére égetett és dülöngélő kerítések, a gé- 
meskutak és disznóólak, a hidak és a folyók, a dombok és a he- 
gyek. Elszálltak az éjszakai álmukból egy-egy pillanatra fölriadt 
vidéki állomások, ahonnan az ötven-hatvan átrobogó vagon ma- 
gával tépte a fülledt unalom szagát, hogy aztán szétterítse a hűs 
mezők fölött. Nyakas nézte a gyárcsarnok sebhelyes homlokza- 
tát, a vaksi ablakokat, az egymásra dobált fémek, ládák halmait, a 
kunkorodó kábeleket, a betonvas kalácsait, és sosem tudta meg- 
érteni, hogy miként lesz ebből a sivár és lehangoló összevissza- 
ságból, a rendetlenség és a közöny e látszólagos szövődményéből 
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ipari szesz és kristálycukor, aranyszínű étolaj és csillogó porce- 
lán, mélyen fénylő bútor, akár a hegedű, és nikkelezett vízcsap, 
halványkék fajansz, kéziperzsa meg női bunda, amelyet üveg- 
szekrényben állítanak ki, és apró ezüstszikrák szállnak róla... 

Miután a körzeti milicista betelefonált a parancsnokságra, hogy 
Sánta Mari a sánc oldalán fölkapaszkodva a kereszthez igyekszik, 
és ott sejthetően valami bolondságot akar elkövetni, szirénázva 
szaladt át a belvároson a fedett kocsi. Ugyanezen a reggelen a 
belügy megyei tábornoka gyűlést hívott össze fegyelmi ügyek 
megtárgyalására. Jöttek keszeg és fiatal tisztecskék a városra zú- 
duló parasztság első nemzedékéből és hitvány kölnitől szagló őr- 
mesterek és törzsőrmesterek; jöttek mindenféle rendű és rangú 
tiszthelyettesek, középkáderek, akik tudták, hogy magasabbra 
már sosem kapaszkodhatnak a szamárlétrán, s ezért mindennap 
kékre borotválták magukat, fogat mostak, s némelyikük a körmét 
is körülvágta, hogy legalább külsőleg egyenrangúnak érezze ma- 
gát a feletteseivel; jöttek káplárok és szakaszvezetők, fehér sapkás 
forgalmisták és a gazdasági milícia káderei; jöttek kimosakodot- 
tak, de lomposak és tisztátalanok is félretaposott cipőben. Az 
utóbbiak mindig csoportosan érkeztek, és már reggel hatalmas, 
fokhagymaszagú kacagások közben mesélték egymásnak anek- 
dotáikat. Táskáik mélyek voltak és tágasak, akár a gabonaszállító 
hajók, de szolgálat végére mindig megteltek, körbe vándoroltak a 
hentesboltokban, az élelmiszerüzletek raktáraiban és a vágóhidak 
kapusszobáiban, ahol egy-egy félórára idegen kézbe kerültek, 
hogy megforduljanak a trancsírozó termek vérszagú homályá- 
ban, s onnan elnehezülten térjenek vissza. Berendelték a vidéki 
körzetek parancsnokait is, ezeket az egyforma méretre kitenyész- 
tett kövér őrmestereket, akik súlyosan billegve közeledtek a jár- 
dán a parancsnokság felé, s úgy himbálták kerek és asszonyos fe- 
neküket, mint az ókirályság egykori herélt bérkocsisai. Ők voltak 
a községek rettegett emberei, mert ha valaki nem adta le a sápot, 
görbén nézett rájuk, vagy pofázott velük, mindig találtak okot rá, 
hogy napok alatt ügycsomót állítsanak össze, s azt átküldjék a 
megyei ügyészségnek. Tágas szolgálati lakásaik körül négy-öt 
disznó is röfögött, pulykák öblögettek reggeltől estig, és tyúkok, 
kacsák, libák serege áradt szét udvaraikon. Ők nem táskákkal ér- 
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keztek, hanem dundi kofferekkel, amelyekben a váltóing és a ga- 
tya mellett gondosan be volt csomagolva a házisonka, a borjúhús 
meg a szilvapálinka... 

– Mondom a kis szőke pasasnak az Alimentárában, hogy tisz- 
teljen meg egy kiló cukorral, egy liter olajjal meg némi nullásliszt- 
tel – kezdte mesélni az egyik böhöm aktatáskás, miközben ki- 
gombolta zubbonya gallérját, és úgy szuszogott, mint az ártány. 
– Nemrég helyezték volt oda ezt a fiatal segédet, ezt a kis boz- 
gort, még nem ismerte a dörgést, így hát csak hunyorgott a vastag 
lencséjű szemüvege mögött, talán még el is pirult, s kínos mo- 
sollyal mutatta felém egymásra torlódott fogait, amelyek látható- 
an zavarták a beszédben. Végül nyögdécselni kezdett, hogy ő 
készséggel kiszolgálna, higgyem el, de ha a készletben hiány mu- 
tatkozik, baj lesz, mert a fejadagot minden hónapban ki kell adni 
a népnek. Mit mondhattam erre? A szemébe röhögtem: „Semmi 
baj, elvtárs, semmi baj! Vegye úgy, mintha csak tréfáltam volna!” 
Aztán egy hét múlva ráküldtem Felekán Puiut a gazdasági osz- 
tályról, hogy csessze meg a srácot egy öt-hatezer lejes büntetéssel. 
– Egymásnak dőlve, messzehangzóan kacagtak, aztán a böhöm 
folytatta: – No de ez a Puiu is furcsa egy figura! Ugye, ismeri- 
tek? Olyan buta, mint két pár rendőrcsizma! Nemrég döbbent rá 
a káderes, hogy csak három és fél elemit végzett, erre adta ki az 
ukázt, hogy gyors talpalással igyekezzék pótolni, különben útila- 
put köt a talpára, és mehet gázszámla-kézbesítőnek, A személy- 
zetis, miután megfenyegette, sutyiban össze is hozott egy vizs- 
gáztató bizottságot, hogy elnézően mérlegelje Felekán tudását, és 
ha lehet, fabrikáljon neki egy érettségi bizonyítványt, de ez a sze- 
rencsétlen oly tökkelütött, hogy az Isten sem tudott segíteni rajta. 
„Meg tudná-e mondani az elvtárs, hány centiméter van egy deci- 
méterben?” – kérdezte a bizottság elnöke, mire Puiu úgy megri- 
adt, hogy leejtette a tollat, majd izzadni kezdett, közben a homlo- 
kát dörzsölte egy negyedórán át, hátha felszikrázik mögötte a he- 
lyes válasz. Már azt hitte, megzavarodik, annyira nem tudta fel- 
fogni, hogyan kerülhet a deci a hosszmértékek asztalára, végül 
sóhajtott, fáradt mosollyal felnézett, és azt kérdezte: „Tessék 
mondani, rágyújthatok?” 

A gyűlésezők két órát vártak hiába a belügyminisztérium kül- 
döttére, az még nem érkezett meg, s ekkor a parancsnok jó ideig 
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magukra hagyta a milicistákat, hadd cigarettázzanak, hadd hány- 
ják-vessék meg a szolgálati visszaéléseket, és vonják le belőlük az 
elvi következtetéseket, hiszen bizonyára tudják, milyen esetek ke- 
rülnek napirendre, és a pletykákból ismernek minden apró rész- 
letet. Egy magas kapitány, akinek hosszú keze és csontos arca 
volt, átvetve egymáson ugyancsak hosszú lábait, hátradőlt a szé- 
ken, és mély pincehangon kezdte: 

– Szégyen, nem szégyen, elvtársak, mi is bekaptuk a horgot a 
jómúltkoriban Sárvásáron... Mert ha az ördög nem alszik, az osz- 
tályellenség huszonnégy órából huszonötöt azzal tölt, hogy a né- 
pi hatalom aláásásán töri a fejét. Képzeljétek el; egy este benn 
ülök az irodámban, és az ügycsomókat rendezgetem, amikor csö- 
rög a telefon. Ismeretlen férfihang szólal meg a vonal túlsó végén, 
és közli, hogy ebben és ebben az utcában, ilyen és ilyen számú 
ház előtt teherkocsi vesztegel hasábfával megrakva. „No és?! – 
horkantam, fel, mert fáradt voltam, és idegesített, hogy minden 
piszlicsáré üggyel engem zaklatnak. – Ha vesztegel, hadd vesz- 
tegeljen! – üvöltöttem a kagylóba. – Mi ebben a rendkívüli?” A 
pasas kivárt, utána nyugodtan folytatta: „Az a rendkívüli benne, 
hogy a kocsi egy órával korábban .még libanoni rendszámot vi- 
selt, most pedig Szamos megyei rendszám díszeleg rajta... És tud- 
ja miért, kapitány elvtárs? Mert a kocsi padlózata alá marihuanát 
rejtettek, és a csempész így akarja leplezni a szállítmányt.” „Ne 
marháskodjék! – mondtam. – Ezt honnan veszi?!... És ki az, mi 
az a Mari...? Kábítószer?! Menjen haza, jóember, és feküdjék le, 
hátha kialussza a részegségét!” „Pontos információim vannak – 
felelte az ismeretlen most is a világ legnagyobb nyugalmával –, 
és csupán állampolgári kötelességemet teljesítem, amikor értesí- 
tem önöket.” Azzal letette a kagylót. Kábítószer-csempészet ná- 
lunk Sárvásáron? – gondoltam. – Nevetséges! Ki az ördög for- 
galmaz egy ilyen eldugott helyen kokaint vagy heroint? A dolog 
mégsem hagyott nyugodni, fel-alá sétáltam az irodámban, s vé- 
gül is ennek az „állampolgári kötelességnek” ültem fel, amelyet a 
pasas bedobott, mert az az igazság, hogy naponta több hasznos 
feljelentést kapunk. No, hiszen tudjátok, mire gondolok... Egy szó 
mint száz, végül is kiküldtem három markos legényt terepjáró 
kocsival, hogy dobálják le a hasábfákat, és legyen nyitva a sze- 
mük, így is tettek, de az eredmény nulla volt... Másnap reggel 
azonban ismét felhívott a névtelen telefonozó, és ezúttal megkö- 
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szönte, hogy sikerült ingyen larakatnia a téli tüzelőjét egy szeren- 
csétlen rokkant nyugdíjasnak, akit egyébként még névről sem is- 
mer... 

Hatalmas kacagás csapott fel a vastagon lebegő füstön át a 
mennyezet felé, s most még azok is betódultak a gyűlésterembe, 
akik egy idő után a hosszas üléstől elzsibbadva kimentek szellőz- 
ködni a folyosóra vagy az udvarra. 

– Ez semmi! – szólt később egy vidéki törzsőrmester, nagy 
fenekű és rózsaszín tokájú, s miközben rágyújtott, az arca merev 
volt, mert sosem ismerte a nevetést, csak a kételyt és a számonké- 
rő szigort. – Nálunk egy rohadt alak úgy ásatta fel jó hektárnyi 
gyümölcsösét és veteményeskertjét, hogy névtelenül feljelentést 
tett, és azt állította a gazember, több kivándorló zsidó család ara- 
nyat rejtett el az ő birtokán... Ehhez mit szóltok, elvtársak? Két 
hétig ástak az embereim éjjel-nappal, de még föld alá kapart ku- 
tyaszart sem találtak, nemhogy aranyat. Leteszem a nagy esküt, 
hogy a tulajdonos ugratott be bennünket, és ha a legcsekélyebb 
bizonyíték lesz a kezemben, csizmával taposom szét! 

Most már itt is, ott is fölrakétázott a nevetés, a milicisták fuldo- 
kolva dobálták magukat a székeken, egyik tüsszögött, a másik az 
erőlködéstől elkékült, a harmadik a szemét törülgette a kezével, a 
negyediknek fémesen villantak meg a plombált fogai nagyra tá- 
tott szájában, egyedül a törzsőrmester ingatta a fejét a csúfos 
aranyásásra emlékezve. Aztán visszatért a parancsnok, kedélyte- 
lenül tekintett szét a teremben, ingerelte a nevetés, amelyet már a 
folyosó végéből meghallott, mert sértőnek érezte azt a fegyelmi 
gyűlés előtt, s egy bágyadt mozdulattal intett a tisztelgőn fölugrá- 
ló milicistáknak, hogy üljenek le. 

ELSŐ FEGYELMI ESET 
Farcu Vasile fiatal szakaszvezető, akit a társai hol Farok Vaszi- 

nak, hol Faszi Vaszinak csúfoltak, hónapok óta fönt strázsált a 
megfigyelőtoronyban kilenc kilométernyire Szamosvártól egy út- 
kereszteződésnél, és figyelte a több irányból is közeledő és több- 
felé távolodó gépkocsikat. Szép nyúlánk fickó volt, fekete haja 
puhán omlott a nyakába fehér egyensapkája alól, kékesszürke 
zubbonyával meg a fehér ingével olyannak látszott lentről, mint 
egy sirálygalamb, és nem egy nő lopva feléje intett a tovaszágul- 
dó személygépkocsikból. Ilyenkor mosolygott, ismerte a titkos je- 
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leket, ajka körül az öntelt ifjak elégedettségének apró gyűrűi hul- 
lámoztak, és tisztelgésre emelte a kezét. Ő is a városra zúdult pa- 
rasztság első nemzedékéhez tartozott, s bár odahaza, a Szamos 
menti hegyi községben szabadon tapogathatta-lapogathatta a 
menyecskéket, sőt némelyik házasember életét is megkeserítette, 
mégis a városi lányok, asszonyok után sóvárgott, mert úgy érez- 
te, ez magasabb értelmet ad minden céljának és törekvésének az 
érvényesülés útján. Ha olyan szép nőt látott többször is a volán 
mellett ülő férfi társaságában, aki észre sem akarta venni őt, egy 
idő után elsápadt, kékesszürke zubbonyához hasonló szeme tág- 
ra nyílt, száját eltátotta, aztán többször is körbejárt odafent az 
üvegketrecben, arcát fölfújta megszégyenült izgalmában, s aki fi- 
gyelte őt, azt hihette, hogy mindjárt pörögni és turbékolni kezd, 
akár a hímgalamb a tojó körül, miközben makacsul és önhitten 
reméli, hogy végül mégis megguggol neki a tubica... 

Bűnbeesése egy szombati napon történt, amikor minden fiata- 
labb férfi tele volt vágyakozással, hogy a forró városból kiszalad- 
va hanyatt vesse magát az erdő alatti réten, meghemperegjen a 
menta- és kakukkfűszagú füvön, hogy magába döntsön néhány 
korsó sört, hogy szabadon szórakozzék vasárnap estig, s ha lehet, 
legalább egyszer a csillagos ég alatt ölelkezzék, amikor a nő átfor- 
rósodott testéből tejillatú pára száll fel... Vaszi ismerte az efféle 
örömöket, de még többet is ezeknél, hiszen a vendéglőknek, foga- 
dóknak, menedékházaknak a hátsó ajtai megnyíltak előtte, hogy 
társaival a különszobában nagy kacagások között igyék, egyék, 
mulasson az üzletfelelős elvtárs számlájára. Épp ezért most irigy- 
ségtől kövült arccal nézte, ahogy a város felől érkező személygép- 
kocsik egyenként bekanyarodnak tőle jobb kézre a bükk felé, mi- 
kor pedig föltűnt a halványsárga új Skoda is, hangosan böffen- 
tett, és a szeme könnyes lett: elöl, a jól öltözött, szigorú arcú férfi 
mellett, aki Alain Delonhoz hasonlított, szép arcú kis begyeske 
ült, blúza fölött elébuggyanó melle szinte nekifeszült a műszer- 
falnak, de feléje sem pillantott, hanem valami bágyadt önfeledt- 
séggel csak az árkot, a fákat meg a rétet nézte, mintha a férfitól 
félne... 

„Ezek kamatyolni mennek, az anyjukat!” – gondolta Vaszi, s 
arcán a bőr pattogva húzódott össze, mint a cserfa kérge, ha láng 
csap rá. – „Akkorákat dugnak majd, hogy zeng belé a völgy!” – 
folytatta öngyötrő képzelgését, s újra meg újra maga előtt látta 
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minden apró részletével a házaspár szeretkezését a hétvégi kis fa- 
házban, s végül már-már hideglelősen vacogni kezdett. 

A kocsi azonban egy jó óra múlva már vissza is fordult, úgy 
látszott, ezúttal csak szellőzködni szaladtak ki, vagy hogy meglá- 
togassák az asszonyka szüleit, de Farok Vaszi, amikor ismét meg- 
pillantotta a halványsárga Skodát, oly sápadt lett, akár a kakas, 
miután elvágták a nyakát, s már tudta is, mit fog tenni. A nyitott 
ablakból rásípolt a kocsivezetőre, és intett, hogy húzzon a torony 
alá, mikor azonban Delon ezt megtette, ő maga nem ereszkedett 
alá a csigalépcsőn, hanem tegezve leszólt a magasból: 

– Gyere fel, hallod?! 
Mikor már ott állt előtte a férj, remegő kézzel közelítette a 

vegyszeres fiolát annak a szájához. 
– Fújjad! – szólt rá indulattól rekedtesen. – No gyerünk, és 

ne próbálj ravaszkodni, melléfújni, mert csak magadnak teszel 
rosszat vele. Kezdjed hát!... 

Mihelyt a hólyag kigömbölyödött, elkapta, gyanakvón a ma- 
gasba libbentette, de látta, hogy nem mutatkozik benne kénessár- 
ga elszíneződés, és a fúvókát dühösen ismét a kocsivezető felé 
nyújtotta. 

– Fújjad! – szólt rá. – Gyerünk fújni! Még, még, még!... Ne 
úgy, erősebben, tele tüdővel! Vagy tán kifogyott a szuflád?... 

Mosolygott, élvezte a fölényét s a másik kiszolgáltatottságát. A 
férfi feje vörös lett, mint a lámpagömb, lassan a hólyagnál is na- 
gyobbnak látszott, aztán váratlanul történt valami: a fiola elpat- 
tant az erőlködő fogai között, s mikor az a keze fejével megtörölte 
az ajkát, és észrevette rajta a vért, fölnézett, és a szemébe mosoly- 
gott Faszi Vaszinak. 

– Ó, te hitvány gazember! – suttogta fenyegetőn. – Te ko- 
szos lábú disznópásztor, aki a bocskorodat a városszéli akácfán 
felejtetted! Te pulásgyuri!... Mindjárt leváglak innen a toronyból! 

Vaszi hirtelen megsejtette, hogy csapdába esett, és eltátotta a 
száját, mint akit mellbe szúrtak. 

– Mi történt? – hebegte. – Mitől van úgy oda? Én csak a kö- 
telességemet teljesítettem... 

Ez a szöveg azonban most nem ment, és a kárvallott máris új- 
ból lecsapott rá: 

– Akkor bújj kötelességből az anyádba, holnap pedig jelent- 
kezz Ursus elvtársnál, a közlekedési parancsnoknál, és mondd el, 
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hogy disznó voltál, ezt üzeni Ungur elvtárs, a megyei pártbizott- 
ság titkára. Hogy fogod tehát mondani?! Halljuk! 

Es ő kínos kényszerűségében elismételte szóról szóra, és a kol- 
légák most azon röhögtek, hogy Faszi Vaszi nem ismeri fel a koc- 
kafejeket, akik beadagolhatnák neki, holott már az l-es rendszám 
is figyelmeztethette volna a kéjsóvár hülyét, aki a más kertjében 
akart kapálni... 

MÁSODIK FEGYELMI ESET 
Valójában nem is fegyelmi eset volt, hanem hatalmi visszaélés- 

ből eredő bűncselekmény, és a két tettest már ki is zárták a párt- 
ból, hogy átadhassák a katonai ügyészségnek. Hasonló eset nem- 
egyszer fordult elő Szamosváron, de ezúttal egyébről sem beszél- 
tek az emberek, mert az áldozat egy tizennégy esztendős fiú, 
Emil volt, akinek az apja szintén a milícián szolgált őrnagyi rang- 
ban. Ama szerencsétlen napon a gyerek kerékpáron ment át a kö- 
zeli Újfaluba, hogy elhozzon két pulykát. Nagyanyja kosárba ül- 
tette az állatokat, s föléjük vászondarabot fércelt a fűzfavesszők- 
re. Nagy hőség volt, amikor Emil visszafelé taposta a pedált, a le- 
vegő hullámzott az izzó agyagdomb fölött, fű, fa, virág egyaránt 
elkókadt a kánikulában. A fiú leszállt a kaptató előtt a kerék- 
párról, s maga tolta fölfelé. Mikor a tetőre ért, két egyformán tes- 
tes milicista őrmester bukkant fel előtte. Egymás mögött jöttek, 
mint a járőrök, lomhán, de egyszerre léptek, s ütemesen ringatták 
kerek farukat és oldalukon a gumibotot. Kedvetlenek voltak, 
mert a teméntelen szilvapálinkára egy pofa sört szerettek volna 
inni, a kocsma azonban zárva volt, s ők most néma dühvel szu- 
szogtak, szemük izzott száraz üregében. Mikor észrevették a fiút, 
valami reményféle rebbent meg pállott zubbonyuk alatt, mintha 
remélték volna, hogy a kölyöknél akad valami folyadék, ha nem 
egyéb, egy üveg tej, mert most azt is rátöltötték volna a gyomru- 
kat maró kisüstire. De amint közelebb értek, csalódottan néztek 
össze, aztán egyikük közelebb lépett, megfogta a bicikli kormá- 
nyát, és gyanakvó szigorral a kosárra mutatott: 

– Mit loptál? Mi van a kosaradban? 
Emil előbb megijedt, majd, mintha restellné a szállítmányt, mo- 

solyogva nézett az őrmesterre: 
– Pulyka! 
De épp erre fizetett rá, e pajkos, vidám, kamaszos válaszra, 
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ahogy a fejét fölvetve, hunyorító mosoly közben megnevezte, mi 
rejtőzik a kosárban, mert még nem tudta, hogy a rendőröket 
pulykának csúfolják. A kihívónak tűnő válaszra a másik őrmester 
is közelebb lépett; nyaka vörösre volt marva az izzadságtól, s ő 
dülöngve markolta meg az inget a fiú mellén. 

–Hogy mondtad?! 
–Pulyka. 
–Ismételd meg. 
–Pulyka. 
Ekkor érte az első ütés Emilt. Följajdult, elengedte a kerékpárt, 

az kosarastól eldőlt, s ő maga is ráesett. Mindkét őrmester gumi- 
botozni kezdte. 

– Nesze pulyka, a kurva anyádat, aki arra tanított, hogy gú- 
nyolódj! – Váltogatták egymást az ütések, míg a kölyök szájából, 
orrából már dőlni kezdett a vér. A verésben jobb karja eltört, feje, 
mellkasa súlyosan megsérült. A tehénpásztor talált rá később, s 
mikor a kórházban végül magához tért, erőtlenül, suttogó han- 
gon vallotta meg, hogy mi is történt vele a pulykák miatt. Ha 
nem áll mögötte senki, el lehetett volna simítani az ügyet, de a 
felbőszült apa szolgálati fegyverével akarta agyonlőni a tetteseket 
minden pereskedés nélkül. 

HARMADIK FEGYELMI ESET 
Ennek főszereplője Coşarca – magyarul Kiskosár – őrmester, 

a VI. városi körzet őrmestere volt, aki a gyűlésre jövet a kalandját 
mesélte a megsarcolt fűszeressel, s akit a háta mögött Púderesnek 
csúfoltak, mert reggelenként oly krétafehéren virított az arca, 
mintha nem vízben, hanem lisztben mosakodna. Lassú észjárású 
ember volt, ha viccet mondtak neki, hosszan, zavartan tűnődött 
rajta, s valahányszor jegyzőkönyvet vett fel, egyenként ki kellett 
rajzolnia a betűket, hogy azok szavakká álljanak össze. Talán épp 
a fafejűsége késztette rá, hogy tisztelje a környék tanítóit, tisztvi- 
selőit, orvosait. „A legmélyebb tiszteletem!” – üdvözölte őket 
már messziről, sapkája ellenzőjéhez emelve a kezét, s ilyenkor 
mintha a kövérkés emberek szelíd jósága áradt volna szét benne. 
Ha azonban koldus, utcai vándorárus vetődött eléje, arca még a 
púderen is átizzott, szeméből szikrák röpdöstek, keze ökölbe szo- 
rult, ami nem csoda, mert gyakran épp az ilyen föllazult testű, ke- 
délyesnek látszó alakokban lobban fel a pusztító indulat, mihelyt 
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fölingerlik őket. Különösen a nyírágseprű-árusokat gyűlölte, s va- 
lahányszor meghallotta bánatosan elnyújtott hangjukat, amellyel 
portékájukat kínálták, már csupa remegés volt, és lesen állt, hogy 
aztán ordítva rávesse magát a teher alatt görnyedő, feketére égett, 
mezítlábas alakokra, és elragadja tőlük a köteg seprűt, miközben 
feléjük rúgva még meg is fenyegette őket. „Ha ismét elkaplak, be- 
letaposlak a földbe, megértetted?!” – mondta, noha alig várta, 
hogy ismét találkozzék velük, és pletykálták, hogy odahaza, falu- 
si udvarának egyik szögletében fölhalmozva áll a sok vesszősep- 
rű… 

Kiskosár a jegyzőkönyvek felvételében lelte legtöbb örömét. 
Ilyenkor úgy érezte, ő is alkot, fontolgatva teremt, és tudta, hogy 
a sorait elolvassák „ott fent is” az elvtársak, s talán elismerően rá- 
bólintanak a leleményességére, szorgalmára, türelmére. De a 
jegyzőkönyvek közül is azokat kedvelte leginkább, amelyeket a 
kárvallottak lakásain vett fel, ahova napokon át visszatért, s ahol 
a tulajdonosok etették, itatták, kávéval, cigarettával kínálták, s ő 
mind kedélyesebbre hevülten rajzolta ki a furcsa, girbegurba be- 
tűket, miközben föl-fölpillantva ilyesmiket kérdezett: „Nem tűnt 
fel maguknak, hogy valaki itt ólálkodik a ház körül, és sóvár pil- 
lantásokat vet arra, amit meg akar csaklizni?...” S még utánozta is 
a tolvaj elképzelt tekintetét, s igen mulatságos volt, ahogy az ar- 
cát fölfújva szigorúan ide-oda pillantott. Rendszerint azonban 
semmi remélt támpontot nem kapott, s ilyenkor úgy tett, mintha 
mélyértelműen ismét újra és újra felmérné a helyzetet. Tízszer is 
elolvasta, amit eddig összekínlódott, végül sóhajtott: „Akkor lép- 
jünk vissza a barázdába, és nézzük, kik látogatják leggyakrabban 
a háziakat...” 

A VI. körzetben, ahol tevékenykedett, néhány sor családi ház is 
épült a vasútigazgatóság telkein, s mögöttük gazdagon szőlőtáb- 
lák virultak. Némelyik tulajdonos évente harminc-negyven veder 
mustot szüretelt, és az őrmester a vendégeskedések alkalmával 
néha oly sokat beszedett a jóból, hogy este úgy lépdelt lefelé a 
Felhővár oldalán a kanyargós lépcsőn, mint akinek kicsontolták a 
lábát. Ilyenkor az is előfordult, hogy fölbukott, a diplomatatáska 
szétnyílt, s óriási barna denevérként elröpült, befőtt, halkonzerv, 
csokoládé, cigaretta, gyűrött gatya szóródott ki belőle, és messzi- 
re szálltak a jegyzőkönyv kínosan megmunkált lapjai is, úgyhogy 
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másnap Kiskosár az irodájába bezárkózva néma bűntudattal 
igyekezett újrafogalmazni a már ismert tényanyagot. 
Bukását mégis a kedvelt műfaj okozta. Hetente bevitt két-há- 
rom jegyzőkönyvet a központba, míg egy napon a felettese, Lu- 
caci alezredes, aki a bűnügyi osztályt irányította, hatalmasan fel- 
bőszült: megszimatolta, hogy év végén egy brigád jön le Szamos- 
várra áttekinteni az ügycsomókat, és ő tudta, hogy a tetteseknek 
még öt százalékát sem sikerült elcsípni. Egyre kétségbeesettebben 
nézte az oszlopként meredező dossziékat, s mikor Kiskosár ismét 
benyitott hozzá, elkékült az indulattól, és sarlóként mozgatva áll- 
kapcsát felüvöltött: 

– Ide figyelj, Púderes!... Úgy látom, még a tetűd is viháncol, ha 
újabb jegyzőkönyvvel ajándékozhatsz meg engem! Mit képzelsz, 
te idióta, az én teherbíró képességem végtelen?!... Nos, mától épp 
ellenkező megbízatást kapsz: a hónod alá veszel nyolc-tíz do- 
szárt, végiglátogatod a kárvallottakat, és nyilatkozatot csikarsz ki 
belőlük, amelyek szerint a kerékpárt a gyerek barátja vitte el és 
nem a tolvaj, a szellőzni kitett csikóbundát kutyák hurcolták el és 
tépték szét stb. stb. Bármilyen hülye vagy is, annyi gógyid csak 
van, hogy tudd, miként kell föllépni ilyenkor; ha pedig bármelyik 
panasztevő cirkuszolni kezd, azt mondod: „Nincs semmi baj, ké- 
rem! Sorra megkeressük a barátaikat, akik ide járnak, és házkuta- 
tást tartunk náluk. Borotvakéssel laskává metéljük a díványok, 
fotelek huzatait, ízekre szedjük a bútorzatot, feje tetejére állítjuk a 
lakást!” Majd meglátod, mekkor hatása lesz ennek!... 

Kiskosár az utasítás szerint járt el, és az eredmény százszázalé- 
kos volt. Mikor azonban lejött a brigád, épp az ébresztett gyanút, 
hogy Szamosváron egy év alatt csak elvétve történtek bűncselek- 
mények, melyeknek a körülményeire a milícia „dolgozói” az ön- 
tudatos állampolgárok segítségével ne derítettek volna fényt. 
Számtalan helyszínre szálltak ki az ellenőrök, de a legtöbbet Kis- 
kosár mintakörzetében időztek, ahol a föllázadt kárvallottak el- 
mondták, hogyan zsarolta meg őket egyenként az őrmester. Az 
alezredes mosta kezeit, s alárendeltjét vádolta, aki szerinte pa- 
rancs nélkül, önkényesen járt el, mégpedig túlbuzgóságból, hogy 
magát kitüntesse, s ezzel lejáratta, rossz hírbe hozta, gyanúba ke- 
verte a törvényhatósági joggal felruházott város milíciáját, amely 
mindig a dolgozók érdekeit, nyugalmát és biztonságát védte... 
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A milícia fegyelmi gyűlése után negyvennyolc órával Nyakas 
Gábor már visszafelé hozta a szerelvényt az orosz határtól gépek- 
kel megrakva. Nem akart törődni a házbontással, de a gondolatai 
mind csak ekörül jártak, ahogy a nyelve tévedt rá mindig a fájós 
fogára. „Végül is párttag vagyok – állapította meg önbátorítón 
–, és ha a házamat szét akarják verni, fölmegyek a megyei párt- 
bizottsághoz, és leteszem a tagsági könyvemet Vajda asztalára, és 
azt mondom: ha földönfutóvá akarnak tenni, itt hagyom az egész 
Szűzmáriát, titkár elvtárs, és kivándorolok családostul!” A moz- 
donyablak vaspárkányán könyökölve nézte, ahogy kétoldalt elrö- 
pülnek a telefonoszlopok, a bokrok és a fák, a bakterházak és a 
családi házak apró kertjeikkel, a naptól szürkére égett és dülöngő 
kerítések, a disznóólak és a gémeskutak, a hidak és a folyók. Állt 
a mozdony ablakánál zsibbadó aggyal, amikor Szamosvárhoz kö- 
zeledve, öt-hat kilométerre a várostól a nyílt pályán egy férfiala- 
kot pillantott meg, aki a nyakát a sínre fektette. 

Ó, hányszor élte már át ezt, hányszor!... Még olyan is volt az 
öngyilkosok között, aki az utolsó percekben, mielőtt a csattogó 
kerekek szétvágták volna, egy-egy bokor rejtekében levetette ru- 
háit, és példás rendben kis halomba rakta össze a fehérneműjével 
együtt, lábbelijét pedig a tetejébe állította, hogy semmi kárba ne 
vesszen... 

Látta, hogy a fekvő alak már-már féktávolságon belül van, le- 
vette a gőzt és fékezett. Fölsikoltott ezernyi kerék, por és szikra- 
eső szállt a nyomukban, folyamatosan és elnyújtva jajgatott a síp, 
s végül a zúgó-süvöltő vasrengeteg megtorpant a halálraszánt 
ember közelében. Nyakas ekkor leugrott a töltésre, és a zúzalék- 
kövön botorkálva odasietett a szerencsétlenhez. Megragadta a 
gallérjától és igyekezett félrehúzni a vágányról, de a férfi oly gör- 
csösen kapaszkodott a sínbe, mintha az ujjai rádermedtek volna a 
vasra. A mozdonyvezető igyekezett maga felé fordítani az ember 
arcát, hogy lássa, öntudatánál van-e. Az erélyes mozdulatra az 
öngyilkosjelölt fölnyitotta a szemét. 

– Ne kapaszkodj, édesapám, mert levágom a kezedet! – kiál- 
tott rá Nyakas. 

A férfi ekkor motyogva megszólalt. Tekintete valahova a bi- 
zonytalanba meredt, lehelete pálinkaszagú volt. 

– Nem akarok élni – mondta –, meg akarok halni. Minek él- 
jek, ha lebontják a házam? Egy életen át dolgoztam érte... 
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Hatvan év körüli hivatalnokféle lehetett; fehér ing volt rajta, 
nyakkendőt is kötött, kalapja legurult a töltés oldalán. Néhány el- 
suttogott szava után Nyakas Gábor hirtelen elerőtlenedett, mint- 
ha rosszullét lepte volna meg, s valósággal visszaejtette a férfit a 
sínre. Most döbbent rá, hogy talán az ő házát sem fogják kímélni, 
hiába áltatta magát, mert manapság minden lehetséges ebben az 
országban... 

A közeli bakterházból az őr észrevette a nyílt pályán veszteglő 
szerelvényt, azt is látta, hogy emberek igyekeznek oda, ezért föl- 
hívta rá a sorompóhoz közeledő rendőrkocsi vezetőjének a figyel- 
mét. A milicista csapat – három legény és egy őrmester – az 
ócskasor felé tartott, hogy lecsapjon az arannyal, külföldi áruval 
üzérkedő cigányokra. Az odasiető emberek azt hitték, a fekvő 
alak halott, és nem merték megérinteni babonás félelmükben. 

– Mi van, mi történik itt?! – szuszogott fel elsőként a hájas 
őrmester a töltésen. – Miért vesztegel a szerelvény a nyílt pá- 
lyán?! – Aztán észrevette a forgalmi akadályt, ahogy később 
mondta, és föléje hajolt. – Részeg disznó! – egyenesedett föl in- 
gerült fintorgással. – Ez alaposan besikerált. Tépjétek le a sínről, 
az anyja mindenit!... 

S mikor látta, hogy az ember ellenáll az első rángatásoknak, és 
az ujjai kapocsként rászorulnak a vágányra, oldalba rúgta a csiz- 
májával, majd kiadta a legényeknek a parancsot: 

– Agyaljátok meg ezt a rohadékot, hogy máskor ne tartsa fenn 
a drága gépekkel megrakott szerelvényt! 

Az erélyes biztatásra, üvöltésre a három milicistalegény szintén 
rúgni, aztán gumibotozni kezdte a nyomorult férfit. 

Mentőkocsi szállította el később, és rá egy órára kimúlt a verés- 
től. Egyik veséje leszakadt, máját összezúzták, de a kiállított ha- 
lotti bizonyítványba felsőbb és titkos parancsra az évek óta meg- 
honosodott gyakorlat szerint ezt írták be: 

MORT ÎN COMĂ ALCOOLICĂ 
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Keletre néznek a birkák 

„Mily hatalmas az ég, mily végtelen a csend, ha egyedül va- 
gyunk és elhagyottak!” – gondolta Sánta Mari egy szatócsüzlet 
lehúzott redőnye előtt ülve a kőlépcsőn, s beléremegett a szíve a 
sóhajtásba. Lábánál megint ott volt a fakoffer, s ő tudta, hogy éle- 
tének egy újabb állomására érkezett, de azt még nem sejtette, 
merre viszi a sors, ha csak le nem maradt a szerencse és a lehető- 
ségek utolsó vonatáról is... Retiküljében ott rejtőzött az ajakpír 
meg a púderpamacs, s voltak pillanatok, amikor tétován a zár 
felé babrált, hogy fölkattintsa s szépítkezni kezdjen a kicsiny tü- 
kör fölé hajolva, mint mindig ebben az időben, amikor a férfiven- 
dégek fogadására kellett készülni. Aztán ismét ölébe ejtette a ke- 
zét, s ült tovább tanácstalanul a vasárnapi alkonyatban, mert oly 
messze volt az elseje, mint amikor Buha Zsuzsi terhesen el akarta 
kergetni. A hónap vége előtt sehova sem szegődhetett el szolgál- 
ni, még gyári munkára sem. De még ha felfogadná is valaki, bele 
tudna-e szokni a cselédsorba a bordélyházi élet után, tudna-e úgy 
takarítani, főzni, mosni s úgy rendben tartani a szobákat s a 
konyhát, hogy még a legkisebb pohár is ragyogjon körülötte oda- 
haza fogant szándéka szerint, vagy csak ímmel-ámmal fogná 
meg a seprűt, s lankadt-unottan mozogna, mint a lányok a nehe- 
zebb éjszakák után?... És az árvaság s az elhagyatottság e nehéz, 
fájó perceiben egyszerre csodálkozva döbbent rá, hogy a nyilvá- 
nosház tarka ricsajgása, a csiklandós nevetés, sőt még a sírás, jaj- 
gatás és a patefon tremoláló hangja is hiányzik neki, vágyik utá- 
na, mert több volt ennél az egyhangú és meddő várakozásnál itt 
a kőlépcsőn!... 

Jobbra pillantott, ahol egy utcai lámpa nagy, kerek fényfoltot 
hullatott az aszfaltra, mint egy kifakult sárga ernyő. Elképzelte, 
hogy akár oda is állhatna az oszlop mellé, vagy a közelben föl-alá 
járva kellethetné magát, strichelhetne, hátha legalább erre az éj- 
szakára befogadná valamelyik egyedülálló férfi, vacsorával is 
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megkínálná, s reggel adna néhány lejt, hogy ne vágjon neki a vá- 
rosnak egy garas nélkül, mert a búcsúzkodás estéjén minden pén- 
zét elverte a lányokkal. Fölkattintotta a táskáját, elővette a pirosí- 
tót, s az ujjaival tapogatta ki ajka vonalát, de aztán elakadt a moz- 
dulata; ahogy feltámadt, éppoly hirtelen ki is hunyt benne min- 
den cselekvő szándék, kísértető csábítás. „Ha megkeresném a De- 
bellát, bizonyára adna szállást, és Poók Jani is jó szívvel volna 
hozzám!” – gondolta, de nem mert elindulni, mert csupán a vá- 
rosnegyedet sejtette, a Vízközt, ahol laktak, az utcának azonban 
még a nevét sem tudta. A hölgyfodrászról a leányvásár jutott 
eszébe, arról pedig az üzletház összeomlását idézte maga elé, ami- 
kor Buha Zsuzsi reggeltől estig könnyezett a mandarinlikőrje 
mellett a kicsiny asztalnál, valószerűtlenül apró zsebkendőt 
nyomkodott óriási bagolyszeméhez, s hüppögve bizonygatta, 
hogy anyjuk helyett anyjuk volt, védte és oltalmazta őket, mintha 
a saját lányai lettek volna, s bárhova veti őket a sors, ne gondolja- 
nak reá rossz érzéssel, hiszen ő is tisztán őrzi meg az emléküket... 
Mint a bombázás idején fölrobbant virágoskert, úgy szóródott 
szét a sok kacat színes sziromlevele a szűk, betonozott udvaron, s 
összesodródott selyemharisnyák képezték a rózsák, liliomok, dá- 
liák és orchideafélék szárait e művirágok között. Bácsikám eleinte 
nem akarta tudomásul venni, hogy elérkeztek a végnapok, ame- 
lyek így is két esztendővel túlélték Mihály király csúfos kiebruda- 
lását, dühös undorral sepregetett az udvaron, mintha titkolni 
akarná a világ előtt a csomagoló lányok megtérését, végül izzadtan 
legyintett, elhajította a seprűt, és beült a Vén hordóba, hogy le- 
igya magát. Némelyik lány zokogott, mintha végeladáskor döb- 
bent volna rá elrontott életére, némelyik imádkozott a szoba sö- 
tétjében. Buksza Nuszi azonban énekelt: „Kicsinosítom magamat, 
a fejemet jól feltartom, majd valaki belém szeret...”, és Szilvás- 
gombóc, a kis Dömöckei Márta csípőre tett kézzel körbe-körbe 
forgott, táncot lejtett, s hangos fölszólítással mindeniküket meg- 
hívta közeli esküvőjére, amelynek immár semmi akadálya, s ő 
boldogan teljesíti vőlegénye régi óhaját... 

Csüggedt mélázása közben egy mongol szemvágású férfi állt 
meg előtte, zömök volt, akár egy zsák rizs, hátán festőállványt ci- 
pelt, széles karimájú kalapja olyan volt, mintha egy darab rozs- 
dás bádogtető árnyékolná be a tekintetét. De ebből az árnyékból 
fürkészőn tapogatott meg tárgyat, embert, mindent, s az örökös 
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felfedezők derűs mosolya egy pillanatig sem tűnt el az arcáról. 
Kis ideig még gondolkozott, aztán a kedélyes, életkedvelő embe- 
rek hangján szólalt meg: 

– Moly a ruhát, bánat a szívet falja; így mondják... Látom, 
nagy gondban van. No de mi a baj? 

Mari fölpillantott, és e hangból, e mosolyból arra következte- 
tett, hogy Isten a hasonlót mindig a hasonlóhoz vezeti, s mindjárt 
megérezte, hogy ez az ember az ő fajtájából való. Valahonnan vi- 
dékről sodródhatott fel ő is ide, és e sejtésében nem tévedett, mert 
a festő úgy rakosgatta egymás mellé a szavakat, ahogy a falusi 
kőfaragó a köveket, amikor falat emel. Eszerint felelt hát meg ne- 
ki: 

– Szomorúnak nehéz víg arcot vágni... 
A festő nevetett. 
– Szomorúsággal jár az öröm, de a szomorúság is lehet hasz- 

nos – mondta. Aztán csak nézték, méregették egymást szótlanul. 

Eke Kupa Márton egy közeli mezőségi tanyáról jött be a város- 
ba, építkezéseknél dolgozott, később festeni kezdett, mellette ki- 
sebb asztalosmunkákat és bútordíszítést vállalt, hogy megélhes- 
sen, s bár betöltötte a negyvenet, nem is gondolt rá, hogy megnő- 
süljön: tehernek elég volt neki a művészete is. Eleinte pálcák vé- 
gére kötözött rongydarabkákat mártogatott a vízfestékbe, pénz 
híján krétával dolgozott, és később, amikor Gidófalvi tanár elv- 
társ, a földije ecseteket és olajfestéket szerzett neki egy külföldi 
barátjától, a vászonra is úgy festett, mint az akvarellista, és ezzel 
különös hatást ért el. Erdőrészleteket, patakmedert, faluvégi há- 
zakat, földarcú parasztokat elevenített meg, mihelyt azonban a 
kommunista festők csoportjába keveredett, leszólták, hogy a ké- 
peinek nincs szociális tartalmuk, holott nemcsak a kompozíció- 
nak, de még a csendéletnek is az új világot kell hirdetnie, és osz- 
tályharcosnak kell lennie. Ekkor Eke Kupa Márton megfestette a 
kollektív gazdaság birkapásztorát, amint mennyei fényben tereli 
az aranyszőrű birkákat, mint egymásra torlódó végtelen bárány- 
felhőket. Ezt a munkáját fordulatnak tekintették a kollégák, és 
meghívták sörözni, de még két korsóval sem döntött magába, s 
épp a száját törölte meg a keze fejével, amikor a zsűri elnöke, Sza- 
niszló rontott be a kocsmába, s a dühös ijedtségtől magasra föllo- 
bogott vörhenyes haja is izzani látszott. „Nem restellitek magato- 
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kat?! – üvöltötte. – Akkora baj van, hogy nagyobb nem is lehet- 
ne, és ti itt sziesztáztok, vedelitek a sört?! Fizessetek egykettőre, 
és gyerünk, lássuk, mit lehet tenni! Most volt itt a szalonban Kiri- 
la, a városi párttitkár, és istentelenül letolt, mégpedig Eke Kupa 
festménye miatt, amelyen keletre néznek a birkák!... Én is vak 
voltam, hogy nem vettem ezt észre, és az éberség hiánya annál 
súlyosabb, mivel szovjet kultúrküldöttség érkezett a városba. 
Képzeljétek el, mi történt volna, ha ők fedezik fel Eke Kupa rejtett 
célzását!...” A festményt mindjárt a bejárattal szemben állították 
volt ki, most pedig sietve levették a falról. Márton értetlenül és 
sértődötten toporgott, de biztatásra még azon az éjszakán új 
munkába kezdett, és hajnalra már készen is volt vele. „No, ebbe 
az Isten sem tud majd belekötni!” – gondolta, miközben az ecse- 
teit mosta ki. Így vélekedett a rendezőbizottság is, amely örömé- 
ben ismét elvitte sörözni, de Eke Kupának másodszor sem volt 
szerencséje, mert a megnyitást követő napon a helyi lap képző- 
művészeti kritikusa szétszabdalta a képet szavainak éles kacrá- 
val: 

„Eke Kupa Márton a dolgozó parasztság életének egy új, jellegzetes 
mozzanatát ábrázolja: ebédszünet végeztével a gépész a Scînteiát olvassa 
az őt körülvevő parasztoknak. A téma kitűnő, eszmékben rendkívül gaz- 
dag: a munkás-paraszt szövetség, a munkásosztály hegemóniája, a párt 
irányító és nevelő szerepe egyrészt, másrészt a parasztság bekapcsolódá- 
sa a világ dolgaiba; de még ennél több is lappang ebben a kitűnő témá- 
ban. No de nézzük, hogyan oldotta meg Eke Kupa Márton a feladatot. 
Sajnos megmaradt annak általános elemeinél! Emiatt a kép szegény, hi- 
ányzik róla az élet. Alakjai nem végeznek közös tevékenységet. Némelyek 
mintha figyelnének, de látszik rajtuk, nem azért, mert érdekli őket, amit 
a gépész olvas, hanem mert a festő parancsának engedelmeskednek. Eke 
Kupa parasztjai azért hallgatják közömbösen a gépészt, mert maga a 
művész is közömbös az olvasás konkrét tartalmával szemben...” 

Első csalódásai a festőt felkészítették a későbbiekre: már való- 
sággal büszke volt rá, ha egy-egy képét kizsűrizték, alattomosan 
mérlegelte, vajon mi lehet rajta az, ami az elvtársaknak szemet 
szúr, s merengő vizsgálódásai közben oly meglepő eredmények- 
hez jutott, hogy néha ő maga is elámult rajta. Csakis jóindulatú, 
titkos erők gondolhatják ki a témáit – kezdte hinni –, azok ke- 
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verik ki palettáján a színeket s fogják a kezét, mikor az ecsetet 
mozgatja. E meggyőződésből virult ki lassanként kedélyes maga- 
biztossága. Ha tehette, reggeltől estig festett, s látogatóinak elő- 
ször a „kiselejtezett” képeket mutatta meg, hogy tetszés vagy ál- 
mélkodás esetén bosszút álljon az Istenek tanácsán, ahogy ő ne- 
vezte a bírálóbizottságot. 

– Csak nem akar itt éjszakázni? – kérdezte végül a lánytól. – 
Van egy díványom, azon elhálhat, s még meg is festem azt a 
szűzmáriásan szomorú arcát! No, adja ide a koffert! 

Sánta Marin valami meleg reménykedés suhant át, már emel- 
kedett volna, már ment volna örömmel, de azért elutasítón le- 
gyintett. 

– Az úr sem különbözik a többi férfitól! – mondta félrefor- 
dulva. – Maga is csak arra gondol, arra aspirál; aztán megrázza 
magát, mint a kakas, elrendezi a tollait, és délcegen tovalépdel. 
Talán még kukorékol is a nagy megkönnyebbülés után. Vagy ta- 
lán nem?... 

A festő följebb lökte hátán az állványt, már ment volna, mielőtt 
besötétedik, a lány pedig megérezte rajta a parányi idegességet, s 
csupán még egy újabb biztató szóra várt. 

– Ha gyanakszik, ha fél tőlem, akkor ne vesztegessük az időt, 
mert itt ér az éjfél! – mondta Eke Kupa Márton. 

Ekkor Mária felsóhajtott, mint aki kényszerűségből szegődik a 
festőhöz, de mindjárt követte őt a fakofferével. Hatalmas, vékony 
falakkal tagolt padlás volt a lakás meg a műterem, ahova a nyi- 
korgó falépcsőkön felkapaszkodtak, s a lány félénk vizsgálódás- 
sal nézte a sok képet, a festett kalotaszegi bútort, a hímzett terítőt 
az asztalon, a tálasokon függő bokályok sorait, a hímzett falvédő- 
ket, a sok díszes párnát a magasra fölvetett ágyon, a székek hátá- 
ra terített mellényeket. Miután a festő letette a festőállványt, el- 
vette tőle a poggyászt, és a heverő közelébe vitte, ahol később 
meg akart ágyazni neki. Összedörzsölte a kezét örömében, hogy 
ismét idehaza van, gulyást tett melegedni a csikókályhára, és 
Sánta Mari, amint figyelte jókedvű buzgólkodását, ahogy az asz- 
talt megterítette s az ételt kitálalta, minden mozdulatán megérez- 
te a nőtlen ember magányos életét, a merev pontosságot, amellyel 
az asszonyt igyekszik helyettesíteni. 
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– Úgy látom, maga sosem volt nős – mondta, és a kanál fi- 
gyelőn megállt a kezében. – Pedig a nép azt tartja, hogy aki sze- 
ret, kétszer él... 

A festő most komolyan elgondolkozott. 
– Ahhoz, hogy szeressek, nem kellett okvetlenül megnősül- 

nöm, és ha majd körülnéz, látni fogja, hogy az én szerelmeim a 
képeim voltak... 

A lány oldalt a falakra pillantott, azt hitte, feslett nők vagy igé- 
ző menyecskék arcképeit fogja látni, de csak tájképek, kompozíci- 
ók sejlettek eléje a háttér homályából. Megint a tányér fölé hajolt, 
s belemosolygott, mintha a különféle csontocskákon derülne. 

– Ismerem én az efféle férfiakat, mint maga. Olyan, akár a pá- 
kosztos gúnár. Vagy ahogy felénk mondják: bagzó ebnek sok a 
lyuka... 

Mari sokáig nem aludt el a lepedő fölé terített pokróc alatt. 
Várta, hogy a festő ágya mikor reccsen, s a zömök alak árnyéka 
mikor válik el attól, hogy hozzá lopakodjék. Rákészült erre, nem 
akart védekezni, mert kissé már kedvére való volt a művész, s 
úgy érezte, a vacsoráért s a szállásért hálásnak kell lennie... Egy 
idő után már szinte várta, hogy Eke Kupa odabújjék mögé, hogy 
miután örömét lelte a heves vagy akár kiszámítottan lassú ölelés- 
ben, mindketten megnyugodva elalhassanak. De nem történt 
semmi, s a hiábavaló várakozástól sokáig nem jött rá álom. Ho- 
gyan is hunyhatta volna be a szemét, hiszen nincs az a férfi, le- 
gyen fiatal vagy öreg, aki csak azért hív fel magához éjszakára 
egy nőt, hogy gyönyörködjék benne, mint a rózsaszálban. Ez a 
festő pedig olyan, akár egy zömök bika, s talán ő volna az első 
férfi a fizetővendégek után, akitől nem viszolyog, akinek kedvére 
adná oda magát, még ha első ízben nem teljesedne is be mindjárt 
az öröme, amelyben oly régóta nem volt része... 

Később a hold bevilágított a hatalmas ablakon, a megnyúlt 
muskátlik között, kékes derengésben kezdett lebegni minden, s a 
színekké dermedt csendben csupán az ingaóra ketyegése és a fes- 
tő egyenletes szuszogása hallatszott. 

Eke Kupa Márton korán kelt, a törülközőt a derekára csavarta; 
mint a parasztok, s prüsszögve mosakodott, élvezte a hideg vizet. 

– Jó reggelt! – köszönt a lánynak, miután felöltözött, s látta, 
hogy vendégének a szeme nyitva van. – Maga is megmosakod- 
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hat itt a spanyolfal mögött, aztán lesz egy kis munkánk együtt – 
mondta később. – Szeretném megfesteni, amint népviseletben 
pihen a mezőn, a kollektivisták déli ebédszünete alatt... 

Sánta Mari nem értette meg azonnal, mit óhajt tőle a férfi, de 
nem is igen figyelt a szavaira, mert egy kis ingerültség bujkált 
benne, és fáradt is volt a többórai éjszakázás, várakozás után. Ar- 
ra vágyott, hogy a festő legalább most reggel odamenjen hozzá, 
leüljön a heverő szélére, megsimogassa, mondjon neki egy-két 
kedves szót, vagy tréfálkozzék vele, mint ismerkedésük percei- 
ben, s ne bánjon vele kovártélyosként... De Kupa Márton ehelyett 
reggelit készített az asztalra, szalonnát, túrót, paradicsomot, tüzet 
gyújtott teavíznek, ugyanazzal a buzgalommal és merev pontos- 
sággal, amelyet a lány már a vacsoránál észrevett. 

A festő fűzöld csergét terített a szőnyegre, közelébe vizeskan- 
csót állított, s amellé nagy karimájú női szalmakalapot helyezett, 
aztán bokorként odaállított egy fikuszt is, majd felöltöztette a 
lányt, hímzett torockói blúzt s szoknyát adott rá, bár tudta, hogy 
mezőre sosem mennek így ki a lányok, s elhelyezte őt a takarón, 
amint patkóba görbülve, kezét párnaként a feje alá téve szundi- 
kál. Marinak ebben a helyzetben kellett feküdnie sokáig, s a kime- 
rültségtől egy idő után el is aludt, és álmot látott: kinyílt ég kék- 
lett fölötte, miközben illatos szél csiklandozta meztelen talpát, 
pitypang, szalmaszál és madárpihe szállt örvénylőn a magasba, 
ahonnan hirtelen angyal szállt alá kezében levelet lobogtatva; de 
tőle oly messze ereszkedett a földre, hogy fektéből felszökött, 
mint kislány korában, s a karját széttárva szaladt felé. Iramlása 
közben mély, iszappal teli árkon kellett átvergődnie, azonban el- 
akadt, fuldokolni kezdett, s alig-alig tudott kikászálódni onnan. 
Zihált és sírt a boldogan ijedt kimerüléstől, amikor az árokból 
előrecsúszva az angyal helyén halott édesanyját pillantotta meg 
sötét ruhában, sápadtan, kezeit egymásba kulcsolva a melle fö- 
lött. Anyja mindjárt meg is szólalt, s azt mondta: „Marikám, fé- 
nyes csillagom, látod, hova merített a bujálkodás, a romlásba ta- 
szító hiszékenység?!... Én megbocsátok neked, de őrizkedj a teste- 
det, lelkedet kihasználó gonoszoktól!” 

Megébredt, oly kábult volt, hogy azt sem tudta, reggel van-e 
vagy este, s miután ocsúdni kezdett, hosszan tűnődött az álmán: 
a kinyílt ég azt jelenti, megmenekül a romlástól, az alászálló an- 
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gyal jó hírt hoz, sárban fulladozni nagy örökség, s amit az anya 
mond, mindig beteljesedik... Mindez külön-külön megfejthető 
volt számára, hiszen még tenyérből is tudott jósolni, a sokféle 
álomkép mégis riadttá, tanácstalanná tette. Miféle nagy örökség 
szállhatna rá, amikor koldusszegények ők is meg a rokonaik is, s 
milyen örömhírt hozhatott neki az angyal, talán azt, hogy még 
nincs teljesen elveszve?... 

A festő épp befejezte a képet, s nagyon elégedett volt vele. „Ez 
szintén tetszeni fog majd az elvtársaknak!” – gondolta befelé 
mosolyogva, s jókedvűen, ráérősen kaparta le a festéket a palettá- 
ról, amikor észrevette, hogy a lány felébredt. 

– Ejnye, valami különöset álmodhatott, mert hol mosolygott, 
hol meg sírt! – csóválta a fejét. – Csak nem forgott veszélyben? 

Mari föltápászkodott, megnézte a képet, de idegenkedve ha- 
mar el is fordult tőle, mert a fekvő alakok szerinte nem pihenő 
kollektivisták voltak, hanem mezei mulatságon lerészegedett s 
utána szerteszét heverő díszes parasztok, akikhez a művész úr 
utólag őt is odafestette mellékalakként. Eke Kupa halkan fütyö- 
részve törökkávét főzött, majd asztalhoz hívta a lányt. 

– Ma éjszaka sajnos nem hálhat itt, mert vendégem érkezik! – 
mondta előhozva a csészéket s a cukrot. 

Mari kibújt a torockói szoknyából, levetette a blúzt is, hogy is- 
mét hálóingben maradjon, de ezalatt minden összekeveredett 
benne: édesanyja intő szava, a festő célzása, hogy ma éjszakára 
egy dögöt vár ide, a mezőn fújdogáló szél menta- és kakukkfűil- 
lata, az iszapszag és a terpentin meg az olajfesték párája, már-már 
rosszul lett, mint terhessége napjaiban, s még csupán az hiány- 
zott, hogy az otromba fakofferre pillantva felidézze egész elrom- 
lott életét. Ebből az ájulat-közeli állapotból egyszerre oly ingerült- 
ség és gyűlölet csapott fel benne a festő iránt, hogy miután odatá- 
molygott az asztalhoz, belekapaszkodott a szék hátába, és az ut- 
calányok bosszúsan csúfondáros, megvető mosolyával meredt a 
művész szemébe. 

– Aztán te is férfi vagy, mondhatom! – szólt lefojtott hangon. 
– Egész éjszaka nem aludtam miattad, vártam, hogy odato- 
tyogsz hozzám, és ha már fölcsaltál magadhoz, megsarkantyúzol, 
mint kakas a tyúkot. Te azonban meg se mozdultál, csak fújtad a 
kását, akár a herélt kan! 

A festő meghökkent a váratlan tegezéstől, és zavart, kínos mo- 
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soly mázolódott szét az arcán. Most már sejtette, kit szedett fel az 
utcáról, de bölcs ember volt, s mint aki életében sokat tapasztalt, 
harag helyett csak szánalmat érzett a lány iránt. Mari mégis foly- 
tatta: 

– Vagy talán féltél, hogy megtöltelek rosszbetegséggel?! Én 
tiszta nő vagyok, az én testem friss! Én még melltartót sem visel- 
tem!... 

Egy mozdulattal leengedte a hálóinget a bokájáig, és ott állt 
meztelenül Eke Kupa Márton előtt: melle tömötten, hegyesen elő- 
remeredt. A festő kortyintott a kávéból, és szelíden intett: 

– Öltözz vissza, aranyom, öltözz vissza hamar, hiszen olyan 
ez a hodály, mint egy jégverem, és a tetejébe meg is igézel... Én 
sem tudtam aludni az éjszaka, hidd el, és már-már fölgyúltak 
alattam az ágy deszkái az izgalomtól, de végül le kellett győznöm 
a kísértést: hiszen ha minden nőt meglöknék, aki ide feljön vagy 
modellt áll, kuplerájt rendezhetnék be, és a lakók följelentenének, 
vagy kiseprűznének a műtermemből. Erre nem gondolsz, csilla- 
gom?... 

Mari tudta, hogy a férfi szerepet játszik, hogy szelíden gúnyo- 
lódik vele, bizonyára azért, mert nem kívánja őt, és a barátnőjére 
vár, arra a hozzá való hitvány dögre; vagy pedig festő létére va- 
lami kopár, színtelen erkölcsiség hangjának engedelmeskedik, 
ami nem ritka az ilyen városba sodródott parasztembereknél. 
Mindezeket sejtette, mégsem bocsátott meg neki, mert első eset- 
ben történt meg, hogy fölkínálkozásában egy férfi visszautasítot- 
ta őt, s mikor később Eke Kupa Márton kikísérte, és az ajtóban 
egy százast vett elő a zsebéből, a lába elé köpött, és szipogva, le- 
fulladt hangon azt mondta: 

– Tegye a szemére a pénzét, rohadt kommunista buzi! 

Ismét a szabad ég alatt volt, a főtéren, ahol a kelő nap fényében 
por szállt, nyírágseprűk susogtak, és föl-fölzengett valamelyik ut- 
caseprő hangja, mintha annak örülne, hogy reggel van megint, az 
éjszaka veszedelmek nélkül telt el, és íme, ő is él, és a többiek is 
élnek, karjuk ütemesen lendül, ahogy derékból kifordulva dol- 
goznak, mint Incze János Dés festményein. A galambok biccent- 
getve, sietősen szaladgáltak apró lépteikkel az estéről ottmaradt 
morzsák felé, amelyeket már nem tudtak kikapkodni előlük a ve- 
rebek a gyorsan sötétedő takaró alól. Most már hova menjen, ki- 
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nél zörgessen? – állt meg Sánta Mari a járdán, s cigarettát puhít- 
gatva az ujjai között összeszűkített szemével elnézett messzire, a 
tanácstalanságból és a homályos bizonytalanságból a biztató le- 
hetőségek felé, mert még gyufája sem volt. Arra gondolt, valame- 
lyik utcaseprőtől kér tüzet, s már le is lépett a járdáról, mikor a 
Szürke medve vendéglő alagútszerű kapualjából Vilma, a Debella 
kiáltott utána: 

– Mari, kisanyám, állj meg, te bolond! 
És a következő percben már egymás hátába sírták a fájdalmu- 

kat, a találkozás örömét s mindazt, ami történt és történni fog ve- 
lük a sors kiszámíthatatlansága miatt. Vilma egész teste hullám- 
zott, mint egy meleg áradat, teljes súlyával ránehezült barátnőjé- 
re, s egy kis időnek kellett eltelnie, amíg tovavonult ez a belső zi- 
vatar, hogy aztán a két tenyere közé fogja Mari arcát, s beléme- 
redjen annak a szemébe, akár egy meg nem száradt, de már beke- 
retezett Szűzanya-képbe. 

– Beszélj, mindent tudni akarok!... – mondta, és Sánta Mari 
elmesélte váratlan fölbomlását a lányosháznak, kalandját a festő- 
vel, aki az első éjszaka befogadta, de annyira sem becsülte, hogy 
villanyoltás után bebújjék az ágyába, hanem ott szuszogott tőle 
pár lépésnyire a sötétben részvétlenül, mint egy gőzmalom, mint 
egy herélt ártány, s reggel egy százassal akarta kiszúrni a szemét, 
amiért megfesthette az arcképét, de ő a lába elé köpött, és azt 
mondta: „Tegye a szemére a pénzét, csóró kommunista buzi!”, s 
ez volt női önérzetének második föllobbanása, amióta Mamuka 
cselédlányból kurvává léptette elő. 

És mindketten megint sírtak, mert közben Vilmát is megtépte 
az élet, s bár hűséges akart lenni a púpos hölgyfodrászhoz, sosem 
gondolta volna, hogy kettejük közül ez a csigurmigur lesz az első, 
aki megcsalja a másikat, ez a lator, aki oly rút, hogy olvasva jár- 
hatna a majmok között. Jani egy éjszaka, még a nyár elején kisi- 
rült a nyárikonyhába, ahol Stefi, a virágáruslány aludt, és meg- 
mászta, mint a pók, mikor pedig ő gyanút fogva egyszer utánale- 
sett, ott kapta őket az ágyban, amely valószerűtlenül magas lett; 
de Poók Jani oly alattomos lassúsággal buzgólkodott azon a ri- 
bancon, hogy még a takaró is alig mozgott fölöttük, az anyjuk 
szentségét! 

– Ehhez mit szólsz? – sírt fel Vilma a maga sajátosan csúf, re- 
kedtes hangján. – Infrágánti, érted, infrágánti!... Mikor kiváltott 
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Mamukától, attól a Buha Zsuzsitól, még azzal vigasztaltam ma- 
gam, hogy ábrázatnak rossz ugyan, de pofának megjárja, most 
azonban világgá kiáltom: csúfabb az ördögnél is ez a rozsdás dró- 
tokból gubancolt, púpos hikimiki! 

Sánta Mari még a könnyein is átnevetett a Debella hasonlatai- 
tól, aztán amikor az arcuk ismét szikkadt lett, Vilma elmondta, 
hogy otthagyta Poók Janit, és a Felhővár oldalában bérel egy szo- 
bácskát; igaz ugyan, hogy petróleummal világít, de tiszta kis fé- 
szek az övé, akár a puliszkát is meg lehet enni az aranysárgára 
súrolt padlóról. Egy idő óta a Szürke medvében dolgozik a sön- 
tésnél, ha Mari akarja, őt is beajánlja pincérnőnek, és magához ve- 
szi, mert ők mindig jól kijöttek egymással, mint két nővér, szóvál- 
tás soha nem volt közöttük... 

És Mari még aznap este odahurcolkodott hozzá a fabőröndjé- 
vel. A maga módján elégedett volt a lakással, s mikor alkalmaz- 
ták a Szürke medvében, már-már boldognak érezte magát, de 
csupán három napig hordta ki a sört, bort, pálinkát a hatalmas 
vendéglőterembe, s hajladozott az asztalok fölött a füstben, zaj- 
ban, a kapatos férfiak tekintetének bizalmas tapogatózása és paj- 
zán célzásai, megjegyzései között. Mámoros önhittségében még a 
nyomorék s a félvak is azt hitte, hogy egy marék aprópénzért 
szolgálat után megguggol neki; de olyasmi történt vele, olyan ti- 
tokra döbbent rá, amelyet addig még csak nem is sejtett, s amiről 
a Debellának sem volt szabad beszélnie előtte. 

Esténként, néha még éjfél után is fegyverdörrenések hallatszot- 
tak valahonnan mélyről, de az üzletfelelős. Sápi Sándor meg a két 
pincér, aki tudta ennek az okát, mindig kitért a vendégek kérdő 
tekintete elől, vagy azt hazudta, hogy a tűzoltók gyakorlatoznak 
egy közeli üres telken, de csak vaktölténnyel lőnek. Ilyenkor zör- 
gött az ablaküveg, összekoccantak a tálcákon az egymás mellé ál- 
lított poharak, s érezni lehetett, hogy a fegyverek sokkal közelebb 
dörrennek, a két pincér meg Sápi is tódít. Az igazság az volt, 
hogy a vendéglátóipar igazgatója borpincét akart nyitni a Szürke 
medve alatt húzódó katakombákban, ahol sovány patkányok 
sodródtak innen oda, mintha a huzatra bíznák magukat, s a gya- 
logjáró szellőzőrácsain aláhulló morzsák és némi ételmaradék 
után konfettivé rágták az iparkamara iratait, amelyeket még a há- 
ború idején menekítettek oda. A legbelső boltíves szakaszt már át 
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is alakították, a kibontott téglák helyébe békasó idétlen darabjait 
építették be kétoldalt, lemázolták gépolajjal, s aki először pillan- 
tott rájuk, azt hitte, talajvíz csurog alá rajtuk, s hideg nyirkosság 
terjeng a környékükön. Módosítás közben aztán elfogyott a pénz 
és az anyag, leállították a munkát, és később sem lehetett soha 
megtudni, melyikük gondolta ki a földalatti céllövöldét: Ikonár 
elvtárs, a városi első titkár, Optyinkár, az állambiztonság tarto- 
mányi főnöke, vagy Ispas milicista őrnagy, de az bizonyos, hogy 
hármuk közül kísértette meg egyiket a szolgálati fegyver szolgá- 
laton kívüli használata két vadászat között, hogy ezzel a vérpezs- 
dítő szórakozással is édesebbé tegyék életüket. Vagy kilencen jár- 
tak oda, hosszú, ácsolt asztalnál ültek, beavatott pincér hordta ne- 
kik a válogatott italokat, konyakot, bort, pezsgőt, s ők egymással 
versenyezve lőttek célba éles tölténnyel apró kancsókra, arasznyi 
gipszfigurákra, amelyeket az első titkár szerzett be a helyi porce- 
lángyárból; becsiccsentve ezeket az osztályellenség jelképes kép- 
viselőinek nevezte, akik éjjel-nappal botokat dugdosnak a hala- 
dás kerekeinek küllői közé, s ilyenkor elsőként mindig ő maga 
célzott, mesterkélt dühvel hunyorgatva. Utána aztán lőhettek a 
többiek is, porzott a gipsz, szóródtak az üvegszilánkok, cserépda- 
rabkák, de hogy a golyók gellert ne kapjanak, a pince mélyén ki- 
bontott téglák helyébe nem illesztettek köveket, hanem csupa- 
szon hagyták a falat, s egy idő után az agyagos földben már száz 
és száz apró tölcsér sötétlett. 

A céllövöldének két rejtett lejárata volt, egy a vendéglőből, hogy 
a pincérek idejében teljesíthessék a magas rangú vendégek min- 
den szeszélyét, óhaját, s egy a Szürke medve hátsó udvarából, 
ahol a céllövészek közlekedtek, s mindkét lejáratnál egy-egy civil 
rendőr őrködött, nehogy a titkos szórakozóhelyre bárki illetékte- 
len is betévedjen. 

Egy napon, karácsony szombatján, a szekuritáté parancsnoka 
már besikerált, mikor követelni kezdte, hogy hozzák le neki Sánta 
Marit, mert ki akar lőni a lába közül egy pezsgőspalackot. Miután 
elkiáltotta, mi az óhaja, ültében hátradűtötte a fejét, és a szája sar- 
lósán elnyílt, mint a cápáé, amikor hirtelen a hátára fordulva alul- 
ról ragadja meg áldozatát, s kiszakít belőle egy darabot. 

– Hozzátok ide nekem azt a sánta tündért, nehogy én kelljen 
utána menjek, mert akkor a górét is lepuffantom! Egy láda pezs- 
gőbe fogadok, hogy úgy kilövöm a pezsgőspalackot a feneke alól, 
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ahogy az a Vilmos lőtte le a körtét a kisfia fejéről, akit a makk 
ászon is látni!... 

—Nem a körtét lőtte le, parancsnok elvtárs, hanem az almát, 
az almát! – buzgólkodott történelmi tájékozottságával az őr- 
nagy, de Optyinkár a száját elhúzva csak legyintett: 

—Hát akkor az almát: nem mindegy? Ez is gyümölcs, az is, te 
nagyokos!... 

Mikor Sápi Sándor, a Szürke medve üzletfelelőse meghallotta a 
már zákányos parancsnok óhaját, elsápadt, és ide-oda kezdett 
szaladgálni, mert emberöléstől félt, amelyben ő is bűnrészessé 
válhat a törvény előtt. Már ült két évet italhamisítás miatt, közke- 
gyelemmel jött ki a fogházból a fölszabadulás ünnepén, jótevői 
bedugták egy falusi csárdába kocsmárosnak, de hamarosan 
visszakerült a városba, s egyik napról a másikra a Szürke medve 
üzletvezetője lett. Apró szemével mindent látott, nagy csüngő fü- 
lével mindent hallott, s a személyzet a háta mögött Egérmikinek 
csúfolta. Mostanában azonban ismét szorongott, mert egy nyug- 
díjas könyvelő, akit ő bízott meg a készlet fölmérésével, nagy hi- 
ányokat talált, s ellenőrzés esetén Sápi már csak a céllövölde ma- 
gas rangú vezetőinek a segítségében bízott. Ezért végül így szólt 
Marihoz: 

– Dobd le a köpenyed, s menj Vilma után, ahova ő viszen... 
Ne aggódj, nem lesz semmi bántódásod, csak egy kicsit szórakoz- 
ni akarnak veled a magas rangú vendégek. Tudod, kik vannak 
köztük? 

És megmondta. De Mariban azóta, hogy eljött Mamukától, ek- 
kor harmadszor lobbant fel a női önérzet: 

– Minek néz engem? Ha valaki megbolondul és éjjel akar süt- 
ni, mindjárt szaladjak oda a szitámmal?... 

És hirtelen elsírta magát. Egérmiki ekkor már remegett a düh- 
től, érezte, hogy szorítóba került. 

– Ide figyelj, te lugnya! – kiáltott a lányra. – Ahelyett, hogy 
hálás lennél nekem, aki fölszedtelek az utcáról és alkalmaztalak, 
hisztizel, és űzöd az eszed?... Mióta lettél olyan finnyás? Hiszen 
te is tudod, hogy az a köcsög nincs cserépből, hogy szétrepedjen! 

Csúfondárosan fölnevetett. Ekkor már Vilma is odakerült, és 
úgy látta jónak, ha Egérmiki pártjára kel, ezért csitítani igyekezett 
a barátnőjét: 

– Gyere, kisanyám, gyere!... És egy dekát se félj, mert nem kel- 
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lünk mi nekik! Hogyan is képzeled: ezek azt vágják hanyatt, akit 
akarnak, még ha szűz lány is a rányi... 

Éjfél is elmúlt, mikor Sánta Mari vacogva és ide-oda tekingetve 
átment a hűvös hátsó udvaron a ládapiramisok között, hogy az- 
tán szinte szédülten aláforogjon egy homályba merülő csigalép- 
csőn, mintha bekötötték volna a szemét. Odalent lőporfüst és do- 
hányfüst szaga keveredett, s mikor a sorban ülő céllövőkre pillan- 
tott, akik vészbíróságként foglaltak helyet az asztalnál, azt hitte, 
rosszul lesz. Még gondolkodni sem tudott, mert a parancsnok a 
pisztolyával intett, hogy Vilma segítse fel a használt deszkákból 
összetákolt alacsony dobogóra, és illessze a lába közé a pezsgős- 
üveget. 

– Dobd le a köntösödet is! – kiáltott oda Marinak az őrnagy, 
és a párttitkár még megtoldotta: – A bugyit is, a bugyit is! Arra 
most semmi szükség! 

A vadászszövetség elnöke, egy megfáradt vénember, aki előtt 
nem volt pisztoly, mert inkább csak bíróként volt jelen, és hatal- 
mas kezét addig az asztal deszkáján pihentette, olyan mozdulatot 
tett, mint aki titkon megveti az efféle társaságot, s ha pusztán raj- 
ta múlna, részt sem venne ezeken a céllövészeti vetélkedőkön. 

– Itt nincs valami meleg, elvtársak – mondta, és gunyoros 
mosoly bujkált a szája szögletében. – Ne vetkőztessük hát mez- 
telenre ezt a szerencsétlent!... 

A többi pillanatok alatt történt. Mari már a dobogón állt a pezs- 
gőspalackot a lába közé szorítva, lehunyta a szemét, s várta, mi- 
kor éri a halálos lövés. De amikor eldördült a revolver és fölcsa- 
pott a társaság kacagása a boltívek alatt, még nem esett össze, s 
ezen ő csodálkozott leginkább; csak olyasmit érzett, mintha az öle 
a robbanással egy időben fölszakadt volna, s ő egyetlen hatalmas 
lökéssel megszülte volna az új, gonosz világot, amellyel terhes 
volt, mióta elindult Fehérmacskásról... 
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Példázatok 

a művészetekről és a halálról 

Balogh karmester úr megfigyelése szerint a beteg gyomrot és 
tüdőt a tavaszi napok sanyargatják a legjobban, így hát a kikelet 
sem hoz mindenkinek örömet, és a zsenge fű legtöbbször csak a 
lélekre balzsam. Ami őt illeti – bizonygatta az Öregek Padján –, 
szorongva várja a májusfa virágzását, mert ilyenkor úgy elkezdi 
gyötörni a fekélye, mintha parázs izzana a gyomrában. 

Zimics, az irodalomtanár lecsapott rá: 
– Fél a betegségtől, de évről évre mégis készül a fogadására... 

Vallja be, hogy így van! 
– Már bocsánat, miért készülnék? 
– Mert a betegségek a mi dédelgetett ellenségeink. Nincs 

szükségünk rájuk, de nélkülük ebben a korban árvák volnánk, és 
agyonunnánk magunkat! 

Urmánczi, a borbélymester rábólintott: 
– Igazad van! Lám, még a másnaposságát is mily szeretettel 

kúrálgatja az ember. 
Dengezics, a gyógyszerész öblösen kacagott. 
– Miket össze nem beszéltek!... A betegségem halálba visz en- 

gem, de én azért csak szeressem! Úgy hangzik ez, már megbo- 
csássatok, mint egy slágerszöveg: „Ha megcsalsz is, imádlak én!” 

Zimics azonban makacskodott: 
– Iszonyodik tőle, és mégis szereti. Szeretnie kell, mert immár 

személyessé vált: mert az ön betegsége. Hogy is magyarázzam 
ezt meg? Tételezzük fel, hogy a betegségének neve van, és úgy 
hívják. Haramia Zoltán. Nos, fogadjunk, ha mocskolni kezdenék 
valamely utcasarkon ezt a Haramiát, ön sértődötten kapná fel a 
fejét... – Az irodalomtanár így folytatta: – Legyünk őszinték. Ha 
saját nyavalyáinkról nyilatkozunk, nem rezeg-e fájó önérzet a 
hangunkban, nem így beszélünk-e: „az én szívtrombózisom”, „az 
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én reumám”, „az én ágyéksérvem”, mintha a feleségünkről be- 
szélgetnénk, aki történetesen valami rosszcsont, de mi elhallgat- 
juk a maceráit; titkoljuk, hogy reggeltől estig szekál bennünket, 
mert hiszen mégiscsak hozzánk tartozik, a nevünket viseli, s ha 
említjük őt, szavainkban több a sóvárgás, mint a harag. Most már 
értitek, hova óhajtottam kilyukadni?– Továbbra is ő beszélt: – 
El kell mondanom egy személyes élményt, még akkor is, ha kine- 
vettek. De csak nevessetek kedvetek szerint, engem ez nem sért, 
ma már én is derülök a dolgon. Mert nem egyéb történt velem, 
mint az, hogy évekkel ezelőtt szinte összebarátkoztam egyik su- 
nyi és alattomos betegségemmel, amely először éles nyilallások- 
kal jelentkezett a jobb oldalamban; de nem is nyilallás volt ez, ha- 
nem mélyről fölsajgó, perzselő fájdalom, s nem tudtam pontosan 
megállapítani, hogy a vesém fáj-e vagy a vakbelem... Orvoshoz 
nem mentem, hiszen a gyötrelem csak percekig tartott. Mindig 
hajnali ötkor jelentkezett, hónapokon át, mígnem hirtelen abba- 
maradt. És ha hiszitek, ha nem, akkor csalódást éreztem. Valami 
űr támadt bennem. Mert ez a sajgás egész szervezetemet, egész 
idegrendszeremet mozgósította. Halk és visszatérő kopogtatásai- 
val figyelmessé és éberré tett lelkem minden rezdülése iránt; elő- 
készített a nagyobb szenvedések eltűrésére, és megtanított átérez- 
ni mások fájdalmát is. 

Pásztor Bertalan, a költő elővett egy szivarat, és zsebkésével rá- 
érősen lemetszette a havanna végét. 

– Jó, hogy erre tereltétek a beszédet! – mondta. – Én, kérem, 
a napokban valósággal megütközést keltettem az írószövetség- 
ben. Nem vették jó néven, amit mondtam. Pedig csupán annyit 
bátorkodtam megjegyezni, hogy a költészetnek éppúgy szabad és 
kell beszélnie a halálról, mint az ünnepnapokról vagy az aratás- 
ról... Mert élhetnénk akármilyen eszményi társadalomban, létünk 
véges mivoltának a tudata úgyis a szívünkbe mélyesztené ful- 
lánkját... – Csípős, könnyeztető füstöt eregetett. – És az ember, 
amikor fél lábbal már a sírban van, úgy a hatvan és a hetven kö- 
zött, egyre többet gondol a halálra... Foglalkoznia kell vele, hogy 
megszokja, hogy odahelyezze az élet egyéb tartozékai közé, 
ahogy a görögök tették, akik még nem ismerték a halálfélelemnek 
a mérgezett almáját. Mondom, csupán ennyit kockáztattam meg, 
de ezzel sem igen volt sikerem, csak két-három öregebb bóloga- 
tott, a többiek meg olyan vasvillaszemekkel méregettek, mintha 
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azt gondolnák: nos, ha meg akarsz halni, hát halj meg, de ezzel 
ne zavard most a munkaülést... 

Andorka Andor, a festő, aki már rég rokonszenvezett a budd- 
hizmussal, de csak ritkán árulta el magát egy-egy szóval, most 
így vélekedett az elmúlásról: 

– Engem sosem rémített a halál, és ez attól is megóv, hogy az 
emberektől féljek. Négy évvel ezelőtt alkalmam volt tapasztalni a 
nyugodt fölény hasznát. Egy illető jött le hozzánk a fővárosból, 
egy képzőművészeti korifeus, az új idők embere, s mi már előre 
megorrintottuk, hogy vagy ötünket ki akarnak zárni az egyesü- 
letből. Én is szálka voltam a szemükben. Megtettek modernistá- 
nak, és a szememre lobbantották, hogy megkerülöm a szocializ- 
mus építésének nagy problémáit, és öncélúan túlhangsúlyozom a 
sárga szerepét csendéleteimben... A hosszú, sovány férfi, aki sötét 
öltönyében halottkémhez hasonlított, úgy ütögette a kiátkozott 
festményeket, hogy azok dübögtek, mint a nagydob. Jó kétórai 
szorongás után cigarettaszünet következett, de ahelyett, hogy 
rögtön rágyújtottak volna, a képzőművészek csapatostul loholtak 
az illemhely felé, s összetorlódtak az ajtóban: az idegesség fölzak- 
latta a gyomrukat. Csak Szegleth Gyula, a miniatűrfestő állingált 
mozdulatlanul egyik oszlop mellett, és hosszú meggyfaszipkából 
eregette a füstöt. Ő már kirúgottnak számított, mert aki lejött hoz- 
zánk, hogy nadrágba rázzon bennünket, mindjárt vele kezdte. El- 
rettentő példaként fölmutatta egy bélyeg nagyságú képét, ame- 
lyet mi szaknyelven bolhának nevezünk, s dörögve szólt: „íme, 
így akarják egyesek visszafokozni korunk monumentalitását, így 
kívánják megszólaltatni az építő munkások heroizmusát, kanyar- 
gó ösvényecskékkel, útszéli fákkal meg dombokkal, amelyeket 
csupán nagyító alatt láthatunk!... Ugyanakkor nem feledkez- 
hetünk meg az olyan súlyos politikai hibákról és eszmei eltéve- 
lyedésekről sem, elvtársak, mint amilyet Eke Kupa Márton kollé- 
gájuk követett el, akinek egyik képén, bizonyára nem véletlenül 
keletre néznek a birkák, szándékosan kompromittálva a szovjet 
hatalmat...” Egyszóval mindenki be volt gerjedve. Szegleth bará- 
tomra pillantottam, s ahogy elnéztem őt pörge kalapjával, magas- 
ra fölnyírt tarkójával, amely a nyakával együtt égetett cserépkan- 
csóhoz hasonlított, azt sem tudtam, sírjak-e vagy kacagjak. De 
természetem szerint inkább mosolyogtam, mert hiszen, ha kizár- 
nak is, a preparált vásznaimat nem veszik el, s még mindig van 
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odahaza pár tubus finom I.G. festékem, gondoltam, a dohányra- 
valót meg kiszerzem azzal, hogy mintázófákat faragok a nagyme- 
nőknek. S mindjárt meg is kérdeztem az elnökünktől, akinek vö- 
rös hajától és bajuszától izzani látszott feje körül a levegő: „Hal- 
lod-e, Ákos, ha kizárnak, meghívsz-e olykor egy tányér fuszuly- 
kalevesre?” O azonban rám mordult, hogy ne tréfáljak, mert itt 
ma a festészet és a szobrászat jövője dől el, és jobb volna, ha e ne- 
héz percekben ki-ki önvizsgálatot tartana, jól megfontolná a kül- 
dött szavait, és okulna a kárvallottak példájából... Ezen persze 
megint csak derültem, mert hogyan dőlhetett volna el itt a művé- 
szet sorsa, amikor évezredek alatt senki sem tudta eldönteni. A 
görög szobrászatban még Hegel is végső formát és ideát érez, 
amelyet túllépni nem lehet, s ma már hol tartunk a klasszikus 
eszményektől! Nem több és nem jobb, amit csinálunk, de valami 
más, mivel a művészet a történelmet is kifejezi, bár hozzá kell 
tennem, hogy a szépség ma világszerte agonizál. Az újszerűség, a 
különösség, egyszóval csupa szenzációs provokáló érték foglalta 
el annak igazi helyét, még akkor is, ha nem keletre néznek a bir- 
kák... Miközben ott ődöngtem a csarnok oszlopai között efféle 
gondolatokon rágódva, Petrás Jóska, a titkárunk, egy jól ápolt, 
szép hangú, szép kezű fiatalember sodródott mellém. Félrehív- 
tam, és megkérdeztem tőle, mit szól a tervezett kizárásokhoz. Ő 
azonban éppen csak megvonta a vállát, és mosolyogva tovalib- 
bent, akár egy balett-táncos: „Ja, kérlek, az építés áldozatokkal 
jár...” Hát ha áldozat, legyen áldozat. Az ember még a saját teme- 
tésére is elmegy, ha a sors ezt követeli tőle, gondoltam, de szólni 
többé nem szóltam egyikhez sem, nehogy azt higgyék, én is be 
vagyok ijedve. Különben is az emberek egy része még mindig az 
illemhely előtt topogott, a többi meg oly sápadt-hallgatag volt, 
hogy egy zabszemet sem lehetett volna feldugni a fenekébe. S mi- 
kor a titkár integetni kezdett az ajtóból, hogy gyerünk befelé, a 
szobrászok, festők felkészültek a legrosszabbra... Előttem egy fur- 
csa piktor ült: Nemes Nagy András, aki évenként egy-két hóna- 
pot mindig az elmegyógyászaton töltött. Egész fizimiskája szerint 
a gubancolt lelkű emberekhez tartozott, s mindenféle gyötrő kép- 
zetektől szenvedett. Még az is megtörtént, hogy miközben az ut- 
cán beszélgettünk, hirtelen valami szemölcsöt tapogatott ki ujja 
begyével a nyakszirtjén, és a száját eltátva rémülten reám nézett: 
„Jóságos Isten, épp ma töltöm a negyvennégyet, s a ráknak ezeket 
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a parányi fészkeit még mindig nem marattam le a testemről...” 
Aztán legyintett, s otthagyott az utcán, sietett az orvoshoz... 
Most, ahogy itt ült előttem gyerekes ijedtség volt az arcán, s úgy 
figyelt, akár a rossz tanuló, aki erőltetett kíváncsisággal enyhíteni 
akar szorult helyzetén. Néha mégis félénken pillogni kezdett, s 
mintha e pillogással áramot termelne, egész szervezetén végigvo- 
naglott a félelem, és az ádámcsutkája fel-alá szaladgált. A korife- 
us a tenyerébe támasztotta az állát, úgy bűvölt bennünket, várta, 
hogy a hallgatás megszüntessen minden ellenállást, s mi egyen- 
ként pálcát törjünk kiűzendő kollégáink fölött. Páczai Ákos már 
fel is állt, hogy az asztaltól biztasson bennünket bűnbánati vallo- 
másra, amikor valami különös történt. Nemes Nagy megelőzte 
őt. Anélkül, hogy szót kért volna, fölugrott, komoran szembené- 
zett a küldöttel, aztán Páczaira pillantott, végül a gyülekezetet 
vette számba, s a tekintete megint visszatért önmagához. „Miket 
zagyválnak itt össze, uraim?!” – kérdezte valahogy a messziről 
érkezett ember idegenkedésével, s ahogy ismét körültekintett, 
szétszóródó hajával, kicsiny fejével olyan volt, mint egy csóré 
nyakú kakas. „Íme, a vesém a tenyeremen, ők meg csak köpködik 
az üres szavakat, akár a tökmag héját, és halálba küldik az em- 
bert... No tessék, már itt is az eredmény!” Fölnézett a tenyeréből, 
és a tekintetében diadalmas káröröm csillant meg. „Ki fogja ezt a 
szegény, szerencsétlen vesémet, ezt a beteget visszahelyezni? Ér- 
zem, hogy remeg, hogy a maga helyére kívánkozik, ahol aludni 
szokott, és a véremet tisztítja... Most pedig ez a méreg is, amit 
nyelek, az agyamon fog lecsapódni, mert az oldalam már becsu- 
kódott, és nem tudom átengedni rajta a vesémet, és a másik nem 
sokáig fogja vállalni egymagában a munkát... De ne lökdösődje- 
nek, kérem!... Itt állok a fél vesémmel a tenyeremen, és maguk 
miatt mindjárt elejtem!” Most lehajolt, és könnyező szemmel, 
ahogy a tüzet élesztgeti a kétségbeesett pásztor, aki utolsó szál 
gyufáját lobbantotta el, fújni kezdte képzeletbeli veséjét. Az em- 
berek közül vagy tizenöten mindjárt fölugráltak, és körülvették; 
részint az aggodalom, részint a kíváncsiság hajtotta ki őket a he- 
lyükről. Lábujjhegyen állva és egymás nyakába szuszogva figyel- 
ték a piktor tenyerét, de azon nem láttak semmit. Aztán ki-ki 
visszaült a székére, és a teremben megint csend lett. De ez már 
nem olyan csend volt, mint az előbbi magaféltő szorongás, amely 
az imént a kollektív félelem tömött sugarává erősödött; az az ér- 
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zés szinte észrevétlenül múlott el, hogy a helyét, mint az iszapos 
víz, kitöltse valami egynemű lemondás... Odakünn öngyilkoso- 
kat bátorító idő volt: undorító locspocs, s még engem is kikezdett 
a rosszkedv. Úgy éreztem, elhagyott tó közepén ülök, körülöttem 
sehol egy teremtett lélek, csak a mocsárgáz szivárog bugyboré- 
kolva, a hínár meg a korhadás szaga jár át, és testemhez tapad a 
békalencse, a moszat. A másik pillanatban meg épp ellenkező 
képzetek mélyítették el bennem a kétkedést az élet értelme iránt, 
s azt hittem, óriási vesében kuporgunk mindahányan, egy bordó- 
vörös, körös-körül eleven falú barlangban, ahol friss hús párája, 
vastag csövekben zubogó vér és vizelet szaga terjeng... Egyszerre 
minden tagom fájni kezdett. Gyötört a reumám és az ágyéki 
izomzsábám, sajgott a vesém, nem akarta lökni a vért a szívem, 
görcsös fejfájás kezdett gyötörni. Megfordultam, hogy kérjek va- 
lamelyik kollégától idegcsillapítót, de mindenik oly elgyötört, 
szenvedő arccal ült, hogy nem mertem megszólítani egyiket sem, 
hiszen úgysem hallották volna meg a szavaimat. A küldött is sá- 
padtan, keserűen ült az elnökség közepén, mintha foggyökér- 
gyulladása volna. Valaki fölállt az utolsó padsorban, és az ajtó 
felé indult. Páczai Ákos ösztönös mozdulattal utánahajolt a dobo- 
góról, aztán csak legyintett, mint akinek ez is mindegy; de láttam 
rajta, hogy felbőszítette a helyzet. Aztán váratlanul felállt, csúfon- 
dáros mosoly terült szét az arcán, és egyenesen a küldötthöz for- 
dult: „Mondtam, kérem, hogy ez nem fog menni. Itt mégis Er- 
délyben vagyunk, nem Caracalban!” Erre azonban már mi is el- 
szemtelenedtünk. „Ami pedig engem illet – ugrottam talpra –, 
nagyméltóztassék tudomásul venni, azért használok csupa sár- 
gát, mert a többi szín, amellyel dolgozhatnék, kifogyott!” A kollé- 
gák felkacagtak, a küldött izzadt. „Én pedig arra kérek választ, 
hogy mióta mérik a festményt szabócentissel” – szögezte neki a 
kérdést Szegleth, a miniatűrfestő, és most úgy szökkent a magas- 
ba, mint egy borssal etetett kiskakas. Beczássy, a szobrász mind- 
járt melléállt: „Láttunk mi már, kérem, apró remekműveket, és 
engedelemmel legyen mondva, szarból rakott gólemeket is!” 
„Nem az a fontos, merre néznek a birkák, csak nehogy megigézze 
őket az Ogonyok festészet...” Ez azonban már sok volt a korifeus- 
nak: fölállt, hogy ilyen körülmények között nem tiszteli meg je- 
lenlétével a gyűlést, s azzal kapkodva, idegesen el is rohant. Hát 
ha elrohant, elrohant. Az elnök sem tehetett mást, csak széttárta a 
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karját. Mi vártuk, hogy mi lesz még ebből. De aztán nem történt 
semmi. Két hét múlva lejött egy másik küldött. Sokkal szeré- 
nyebb és tapintatosabb volt az elődjénél, nem is emlegette a kizá- 
rásokat, hanem a nyugdíjak rendezését tűzte ki napirendre... 

A festő felnevetett, és így fejezte be: 
– Látjátok, mire képes néha még egy fél vese is?! 
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Ez is elment vadászni 

Hamudius ezúttal sem kapta meg a Nobel-békedíjat, amelyet 
évek óta úgy áhított, mint elejtett medvében a világrekord-pél- 
dányt. A döntés napja előtt a szíve is elfordult benne, a mája is 
remegett, amikor pedig megtudta az eredményt, öklendezni kez- 
dett, de még a hányás ingerén is átsüvöltött az indulat, s kezét el- 
kapva a szája elől, kéken-zölden hadonászott: 

– Tiltakozom!... Pukkadjon fel és száradjon ki a napon az a fe- 
kete varasbéka! Talán ő ültette le az arabokat a zsidókkal egy asz- 
talhoz csólentet enni?! Ő békítette össze a világ egyik felét a má- 
sikkal?! 

Dührohamában ezúttal is a hatalmas vadászterembe menekült, 
mely már régóta inkább gazdagon berendezett természetrajzi 
szertárnak tűnt, ahol a fegyverek mellett nemcsak királyagan- 
csok, kétaraszos agyarak, kifeszített vagy leterített bőrök hirdet- 
ték a diktátor erdei vérengzéseinek emlékét, de a kitömött med- 
vék, vaddisznók, farkasok, a pusztulásra ítélt ritka vízimadarak, 
rózsásgödények, pásztorgémek, ékfarkú rablósirályok is. A múlt- 
kor is, amikor jelentették neki, hogy a csodás vízivilágban felfe- 
dezték az utolsó rétisas régóta keresett fészkét, elnöki helikopte- 
rével a Duna-deltában szállt le, majd a Szent György-ágon jacht- 
járól lőtte le a hímet is, a tojót is, hogy azután már csak ő kérked- 
hessék a trófeákkal, s a két óriási madár azóta itt a vadászterem 
mennyezetének magasságából terjeszti szét két és fél méternyi 
szárnyát... 

Hamudius végigsétált a mesterséges bozótban vágott ösvénye- 
ken, a díszcserjék, pálmafák között. Ez a séta máskor kissé meg- 
nyugtatta, és hatalmának tudatát is visszaadta, de ezen az estén 
félelem fogta el, izzadni kezdett, és a nyakát behúzva pillantga- 
tott ide-oda. Még a dermedt állatok is rémítették így fegyver nél- 
kül, kézbevaló nélkül, a magasles fedezéke és a géppisztolyos le- 
gények közelsége nélkül. Nicoleta reggel óta tudta, mi bántja az 
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Elvtársat, utánalopakodott, és az egyik ösvény végében, ahol ha- 
talmas medve ágaskodott támadón, hátulról hirtelen magához 
ölelte. Hamudius épp megállt, gyanakvón, félénk idegenkedéssel 
méregette a szörnyű állatot, mintha ezután kellene lelőnie; még 
beszélt is magában, és suta kezét megemelintve olyasmit motyo- 
gott: „Maradj veszteg, te bolond!” A váratlan szorítás mintha vá- 
lasz lett volna a figyelmeztetésére, fölkiáltott, kitépte magát a hit- 
vesi karokból, és oldalt ugrott, de az asszony csak mosolygott 
nagy szájával és sárga szemével. 

– Mindig mondtam, drágám, és az orvosok is örökké mond- 
ják: ha melletted vagyok, nem kell félned!... – Odalépett hozzá, 
és lapos, kiterjedt medencéjének öblével szinte magába zárta az 
apró embert, mellének ernyedt tömlőit annak arcához szorította. 
Még tökmagárus lány korából ismerte a férfiúi indulat lecsillapí- 
tásának sokféle módját, s egyre csak mosolygott. – Hallottam, 
ahogy olvasod a medvezsoltárt, és már azon voltam, hogy ke- 
resztbe szaladok az ösvényen, hátha meglősz engem... – Tudta, 
hogy magukban vannak, hiszen a több zárra csukódó ajtót a saját 
kulcsával nyitotta ki, mégis körbepillantott, aztán egészen közel 
húzódott Hamudiushoz, összesodort nyelvét megpörgette a férfi 
fülében. – Régóta vágyom rá, hogy egyszer itt szeretkezzünk az 
állatbőrökön, a cserjék és a pálmák alatt, de te mindig üres hülz- 
nivel térsz vissza hozzám a vadászatokról, és ha ilyenkor el is 
akarnál ejteni, oly kimerült vagy, hogy csütörtököt mond a pus- 
kád... – suttogta. 

Az Elvtárs elvörösödve fölpillantott rá, látta, hogy nyestkutya- 
orra megremeg, szeme sárgája, akár a fölpattant madártojás, már- 
már aláfolyik élveteg arcában ennek a nősténynek, akinek már 
három nagy gyereke van. Nem tudta, miként viselkedjék, csak 
hogy elhárítsa az asszony további közeledését, és kiabálni kez- 
dett: 

– A hitvány svédek megint becsaptak, és valami Tutunak 
vagy Tütünek ítélték oda a díjat, egy afrikai leprafészeknek, egy 
imádkozósáskának! 

Ekkor már Nicoleta is beleunt a pajzán játékba, és erélyesen fél- 
refordult. 

– Hányszor mondtam neked, hogy a diplomatáink egy fingot 
sem érnek, és íme, itt az újabb bizonyíték: évek óta ezt a csekély- 
séget is képtelenek elintézni!... No de várj csak, meglendítem én a 
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seprűt közöttük, és olyan nagytakarítást végzek, hogy megemle- 
getik! Aki nem képvisel bennünket méltón a világban, menjen ka- 
pálni! 

Mielőtt azonban elhagyták volna a vadásztermet, Nicoleta 
mégis megenyhült, és belekarolt az Elvtársba. – Tudom én, mi 
gyógyítaná meg a Fiúkát, és már van is egy meglepetésem számá- 
ra! – csücsörítette kislányosan az ajkát. – Intézkedtem, hogy 
sürgősen szervezzenek meg egy Nagymedve-bizottságot, amelynek 
egyetlen dolga a világrekord-mackó felkutatása lesz, hogy puska- 
végre kaphasd a rég áhított csodapéldánytl 

Az elnöki Tavasz palotától négyszáz kilométernyire, Csíkalmás 
megye első titkára, Hodos elvtárs a következő hajnalon ledobta 
magáról a paplant, háziköpenyébe bújt, és borzas-morcosan ki- 
ment az erkélyre. Nézte a kékesszürke párában lebegő távoli er- 
dőséget, amely nemsokára feléje árad és talán el is söpri, mint a 
Téli regében, s egy pillanatig úgy tűnt neki, hogy forró cujkában 
párolt boróka illatát érzi, azt a sajátos párlatot, amely Hamudius 
vadászatai idején a tájat áthatja az épületek falától a lelkekig, 
nyugtalanságot és félelmet ébresztve mindenkiben, akinek részt 
kell vennie az esemény előkészítésében. Még az este megjött a 
szigorúan bizalmas üzenet, hogy az Elvtárs az őszi napokban 
munkalátogatást tesz a megyében, és ezúttal vadászni is óhajt, sőt 
a világrekord-medve elejtését tűzte ki célul! 

Hodos egyre dühösebben markolta a korlát hideg vasát, mert 
tapasztalta már, mennyi lótás-futással, kapkodással, üvöltözéssel, 
fenyegetőzéssel jár egy-egy ilyen látogatás, mennyi idő és pénz 
elherdálásával, hogy miután az elnök megépítette a legmagasab- 
ban húzódó műutat a Fogarasi-havasokon át a szülőföldjére, és 
miután a Dunát összekötötte a Fekete-tengerrel, elejthesse a leges- 
legnagyobb medvét is. De mi haszna a fellegekbe törő útnak, ha a 
kőzuhatag már eddig öt tucat embert temetett maga alá, és több 
járművet lesodort a szakadékba, miközben az alagutakat elöntöt- 
te a víz; mi haszna a csatornának, ha a költség száz esztendő alatt 
sem térül meg, és ki látja majd hasznát a rekordmedvének ezen a 
suszteren kívül? 

Hodos érezte, hogy Hamudius nemigen kedveli őt, mert egy 
erdélyi magyar nőt vett feleségül. Igazi diákszerelem volt ez, még 
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a közgazdasági főiskolán ismerték meg egymást Máriával, és töb- 
bé senki sem választhatta el őket. Az Elvtárs tudta ezt, mégsem el- 
lenezte a kinevezését, és négy év alatt nem is váltotta le, hiszen 
senki sem ismerte úgy a környező erdőségeket, és senki sem tud- 
ta úgy megszervezni a vadászatait, mint ő, és itt remélte elejteni a 
megálmodott medvét. Hajtás közben vagy a vadászházakban, 
egy-egy pohár cujka mellett mindig megtudta Hodostól azt, amit 
a többi első titkár takargatott előle, s bár sértette a nyíltsága, ko- 
moran, de szótlanul hallgatta végig a beszámolóit. Hodosnak ez a 
csekélyke bizalom jól jött, saját háza táján érezhette magát ebben 
a megyében, ahol a szülei is éltek, ahol embereken segíthetett, fi- 
gyelhette a milícia és a szekuritáté „magánvállalkozásait”, és Má- 
ria tájékoztatásai alapján bizton eligazodhatott iskolaügyekben és 
sok más kényes kérdésben... 

Most a szobájába ment, meggyújtotta az asztali lámpát, és me- 
gint tanulmányozni kezdte a titkos leiratot, a tízparancsolatot, 
ahogy ő nevezte, hiszen éppen tíz utasítás volt benne: 

„1. Azonnal dolgozzanak ki munkatervet a szekuritáté és a milícia ré- 
szére, és létesítsenek helyi parancsnokságot, hogy kiegészítsék vele a fel- 
adatok tevékenységi körét. 

2. Elemezzék a lakosság hangulatát, kísérjék figyelemmel a diákok ma- 
gatartását és a hitfelekezetek viszonyulását, leszámítva az ortodox egy- 
házat, amely mindig lojális volt a párt politikája iránt. 

3. Kutassák fel, ismerjék meg az elégedetlenkedőket, tájékozódjanak a 
nemkívánatos külföldiek szálláshelyéről és mozgásáról. A veszélyes ele- 
meket helyezzék felügyelet alá az Elvtárs látogatása előtt. 

4. Egészségügyi csoport ellenőrizze a vadházakat, háromóránként ve- 
gyenek próbát az ivóvízből, és a laboratóriumi eredményt közöljék a bel- 
ügyi szervekkel. 

5. Az intenzív osztályon létesítsenek különleges egyágyas szobákat, 
tartalékoljanak nagy mennyiségű külföldi gyógyszert, és a vadászat ide- 
jén a legképzettebb orvosok teljesítsenek szolgálatot. 

6. A látogatás előtt oldjanak meg jó néhány útlevélkérést, adjanak el 
1500-2000 aragázpalackot a legrégebben várakozóknak. 

7. Az ünnepi fogadtatás idejére az üzleteket lássák el hússal, hentes- 
áruval, osszanak lisztet, olajat, Vinga-csokoládét, kakaót, szemesborsot, 
a kenyeret süssék ki jól, és adjanak hozzá fehérebb lisztet. 
 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

	   260 

8. Ezúttal valamivel nagyobb mennyiségben vigyenek ki az üzletekbe 
finom szöveteket, kínai selymet, frottírtörülközőt. 

9. Gondoskodjanak arról, hogy az autóbuszok menetrend szerint és a 
legpontosabban közlekedjenek. 

10. Minden eszközzel meg kell akadályozni, hogy a fogadtatás során 
félkegyelműek kerüljenek az Elvtárs útjába, és zagyva beszédükkel vagy 
ostoba kéréseikkel zavart keltsenek!!!” 

Az első titkár tudta, hogy a látogatásig még sok utasítást kap, 
akárcsak az utolsó vadászat előtt is, amikor egy hét alatt aszfal- 
tozni kellett a magaslesig vezető erdei utat, s közben megemelni 
a városszéli temető betonkerítését, amelynek közelében az elnök 
elhaladt, mert a tájékoztató szerint Hamudiust lehangolja a fejfák, 
sírkövek közelsége, bizonyára az elmúlás gondolatát ébreszti 
benne. Ezekhez képest már csekélység volt a zenekarok alkalmi 
műsorrendjének áttekintése, a kenyeret és sót odakínáló ember- 
pár és a két-három pionír elkülönítése és orvosi megfigyelése, 
akikhez az Elvtárs majd lehajol, hogy kivegye gémberedett ujjaik 
közül a virágcsokrokat... 

Az első titkár emlékezett arra a látogatásra, amikor három haj- 
tásban kilencven vaddisznót és negyvenhat őzet ejtettek el Ha- 
mudiusék, a kocák között pedig kilenc malacozó volt, hisz azok 
is ott tülekedtek nagy hasukkal s még nagyobb étvágyukkal a föl- 
halmozott aranyló kukoricacsövek körül. Az oktalan mészárlás 
után olyan volt az erdő, mintha aknazápor vonult volna át felette, 
roncsolt lábú, törött gerincű vadak hevertek szerteszét, az őzek 
szemében megdermedt az ég kékje, a lomb zöldje. 

Egy másik alkalommal medvére vadászott Hamudius Enver 
Hodzsa társaságában. Százötven erdészt, hivatásos vadászt állí- 
tottak oda hajtónak, akik inkább favágóknak látszottak, mert nem 
volt náluk fegyver, nehogy eltévedt golyó érje a nép hőn szeretett 
fiát. Hajnalban indultak el a faluból fejszét, fokost szorongatva, s 
ott szégyenkezett közöttük Csoma Áron fővadász is egyenruhá- 
ban, puska nélkül. Ez volt a parancs, reá is vonatkozott, s most 
úgy állt kezében a fejsze, mintha mankóra támaszkodna, holott 
még nem szorult istápra a szálegyenes öreg székely. Tíz óra körül 
helikopter kelepelt át az erdő fölött, nemsokára lövés jelezte a 
hajtás kezdetét, és az emberek elindultak: fatörzseket kopogtatva, 
krákogva, köhécselve vonultak. Egy idő után a Melegvölgybe ér- 
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tek, ahol érett vackor fanyarkásan erjedt illata szállt, a völgy mé- 
lyében pedig, a vízmosásnál csípős medveszag áradt feléjük a jól 
kihevert teknőkből. Odafent, a magaslesnél egvmás után több lö- 
vés dörrent: Hamudius három dupla csövű elefántpuskával dol- 
gozott, két szakavatott töltő nyújtogatta kezébe a fegyvereket. 
Mikor a hajtók kiértek a ciheresből, ismét szálas bükkerdőben ka- 
paszkodtak fölfelé, de alighogy nekilendültek, mindjárt a lövések 
után hatalmas medve ereszkedett alá a meredek oldalon. Hátát 
fölpúposította, tátott szájjal lihegett, és Csoma Áron már tudta, 
hogy a máját szaggatta meg a golyó. Az állat is meglátta őt, vé- 
szes ordítása végigzengett az erdőn, ínyét felvonva megmutatta 
kacornyi tépőfogait és súlyosan sebesülten is ügetve közeledett a 
vadászmesterhez. Csoma beugrott egy fa mögé, két marokra fog- 
ta a fejszét, de amikor le akart sújtani, a fejsze vasa beakadt egy 
bükkfaágba, a medve mancsa pedig szikladarabként zuhant reá, 
aztán csak tépte-szaggatta a gyötrelemtől felbőszült vadállat, míg 
valósággal lehántotta róla a húst. 

De Hamudiusnak nem volt szabad tudnia az ilyen esetekről, és 
pár nap múlva jó hangulatban repülőgépen küldte el Enver Ho- 
dzsának a román mesterszakács remekét, az ezüsttálon földíszí- 
tett medvetalp-kocsonyát, s pár héttel később a kikészített bőrö- 
ket... 

A titkár a tízparancsolat tanulgatása közben idézte fel ezeket, s 
dühöngve gondolt arra, hogy alig heverte ki a megye a többi lá- 
togatást, máris a nyakán van a nagymedve. Mert az Elvtárs minden 
egyes vadászat után csalódottan billegtette ujjai között a pálin- 
káspoharat, s albán barátjának egyszer kissé már pityókosan el is 
panaszolta, hogy ezer elejtett átlagmedve sem öröm számára, 
amíg meg nem lövi azt az egyetlenegyet, az IGAZIT, amíg meg 
nem dönti a világrekordot. 

Akkoriban hívta össze Nicoleta a medvés megyék fő képvise- 
lőit és szervezte meg a Nagymedve-bizottságot, amely rögtön ha- 
tározatot is hozott: ha az Elvtárs világrekord medvére vágyik, azt 
kell lövetni vele, ha fene fenét eszik is! Csakhogy az ilyen óriási 
ragadozó nagyon ritka, így aztán Hamudius birodalmában nem 
ok nélkül alakult ki minden erdővidéken a vaddisznók, medvék, 
szarvasok „betanítása”, hiszen a vezető aktivisták tudták, ha sze- 
rényebb lesz a zsákmány, meginog az állásuk, székek zuhannak a 
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mélybe, lelassulnak az előléptetések, sőt megrovásban részesül- 
het az, akiről kiderül, hogy hanyagságot tanúsított a látogatás 
idején... 

– Tegyenek meg mindent és még annál is többet! – adta ki a 
parancsot a vállalkozásért felelős bukaresti főnök, Hamudiusék 
rokona, egy kövérke, akaratos vénember, akivel a Házaspár pihe- 
nőnapokon titokban zsírt bele, Balázst játszott, mert csak ezt is- 
merték, s akit a háta mögött az Elvtársak Lóbabnak csúfoltak. – 
A pénz nem számít, mindent a kincstár fedez, még ha valutáról 
lesz is szó. Tehát ötnaponként jelentést kérek! 

Új etetők, magaslesek épültek, éjjel-nappal állandó szolgálat- 
ban figyelték a medvéket, s Lóbab a homlokát komor gyanakvás- 
sal ráncolva olvasta a beszámolókat: „ Vannak, szép, erős medvéink, 
de egyikük sein indulhat a világbajnokságon...” 

– Ki kell választani közülük a legtehetségesebbet! – üzent 
vissza szigorúan a távoli irányító. – Es azokat táplálni, táplálni, 
amíg akkorák nem lesznek, mint egy-egy víziló vagy elefánt, a 
betyár mindenit!... 

Nicoleta, a tudós vegyész, aki már tizennégy külföldi egyetem 
díszdoktora volt, tudta, mi a következő lépés: laboratóriumokat 
szereltetett fel különleges tápok előállítására, dúsított készítmé- 
nyeket hozatott nyugatról, s hormonokat, vitaminokat, csábító íz- 
anyagokat kevertek beléjük. Egy darabig híztak is a medvék, de 
aztán ráuntak a mesterséges kosztra, kelletlenül, étvágytalanul 
csak bele-beletúrtak, és soványodni kezdtek, mint téli álmaik ide- 
jén. Ekkor újabb parancs jött: a gondozók adjanak friss húst a 
mackóknak, tömjék őket, amíg szét nem repednek. Az utasításra 
a megyei pártszervek gazdasági osztályai néhol egy-egy ménest 
kitevő elvénhedt gebét vásároltak össze, a lovakat letaglózták, 
odavontatták a szabadtéri önetetőkhöz. 

Amikor Lóbab ismét érdeklődött, már egy kis reménykedés 
rezzent meg a hangjában: 

– Nos, hogyan fejlődnek a macik? Ugye, kértem, hogy állan- 
dóan jelezzék a súlygyarapodást?!... Mit csinálnak maguk ott a 
vadonban? Talán seggrepacsit vagy vígahetest játszanak?! 

A kedélybe göngyölt szigorúságra tétova, bátortalan választ 
kapott a megbízottaktól: 

– Nődögélnek, gömbölyödnek a barátaink, de mi, akik napon- 
ta látjuk őket, nem tudjuk pontosan megállapítani a gyarapodást... 
 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

	   263 

E bevallás után Nicoleta összenézett Lóbabbal, s máris fölfény- 
lett sárga szemében a megoldás: talajba süllyeszthető, álcázott 
mérlegeket rendelt Svédországból, hogy azok képernyőjéről az- 
tán dekára leolvashassák az állatok súlyát a magaslesen strázsá- 
lók, s mert a pontozásnál a medve bundája is számított, a köz- 
ponti irányító hamarosan videokamerákat állíttatott a leshelyek- 
re, hogy azután gyorsfutár vigye naponta kétszemélyes repülőgé- 
pen a rövidfilmeket a medvék külleméről, a gyarapodás görbéjé- 
vel együtt. 

De még így sem szálltak fel a gondok felhői a szabadban meg- 
terített hatalmas asztalok körül, hiszen az ízletes táp meg a friss 
lóhús szaga odacsalogatta a többi medvét is, s három-négy tucat- 
nyi átlagmackó kezdte fölfalni a pecsenyét világbajnokságra mél- 
tóbb társai elől... El kellett hát riasztani őket anélkül, hogy a hízó- 
kat is elijesztenék, és napok múlva már magasfeszültségű dróthá- 
lózat kacskaringózott az etetők közelében, elűzve a potyázókat, 
akik ilyen ütést villámlások idején sem tapasztaltak; de amikor az 
abajgatott kosztos közeledett, az ügyeletes megszakította az ára- 
mot. A jól táplált román medve a hízlalókúra végén a fél tonnát is 
elérte, akkor azonban, mintha terhes lett volna számára a súlyfö- 
lösleg, mintha restellte volna himbálózó bendőjét, elcammogott 
az etetők környékéről, s mire ismét előtolta éhes pofáját, a kóricá- 
lásban megapadt rajta a háj, amelyet a gondozók olyan sóváran 
imádkoztak rája. Odafent Lóbab tajtékzott, Nicoleta szeméből 
úgy röpködtek a szikrák, mint a köszörűkő alól, de az állatetetők 
ártatlanul védekeztek: aki egy medvét ismer, az mind ismeri őket 
– mondták –, és úgy tűnik, a párzási időszak is hozzájárult a hí- 
mek csatangolásához, tanácsos tehát elkergetni a gazdag, változa- 
tos, konyhát lebecsülő csavargókat, és csak a hűséges kosztosokat 
etetni tovább, hogy közülük lőhesse majd ki az Elvtárs a legna- 
gyobbat! 

Végül már csupán három-négy vendég maradt versenyben, s 
azok közül is egy hatalmas, öregedő hím medve volt a legméltó- 
ságosabb, Márton apó. Már dézsányi fejével is kivált az átlagból, 
ami nagyon fontos, mert a koponya méretei ugyancsak számíta- 
nak a pontozásnál. Magányt kedvelő lényét többé nem tüzelte a 
másik nem málnaillatú lehelete, többre becsülte az édespecse- 
nyét, a bélszínt és a véres párában szivárványosan tündöklő má- 
jat, szívet; öregségére igazi epikureistává lett, aki rájött, hogy a 
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legfőbb érték az élet derült, mértékletes élvezése. Nem sokat 
mászkált, bundáját megkímélte a tüskék szaggatásától, bojtorján 
sem tapadt bele, még gyantás kérgű fákhoz sem dörgölőzött, s a 
videofelvételeken ragyogott a subája. De ő maga egyre idétlenebb 
lett, hatalmas teste oszloplábakon imbolygott, nyakára hullámok- 
ban tódult a háj, és szinte a szemét is elfedte, amellyel a pecsenye- 
utat kémlelte, miközben meg-megállt, hogy kifulladva rábólint- 
son az öregség megszégyenítő voltára; aztán mégis tovaballagott 
megfrustukolni, mert neki az élet már nem jelentett mást, mint 
rettentő fejét belógatni a húsfélék eleven kútjaiba, s majd levél- 
vackán végigheveredve emésztéssel, szundikálással tölteni a na- 
pot. Egy idő után azonban a lakomákkal is kitelt, megcsömörölt a 
csábító falatoktól, bár igaz, hogy akkor már ötszázhatvan kilót 
nyomott. 

– Úgy látszik, elérte a legnagyobb súlyt, amelyet elérhetett, de 
így is biztos a világrekord! – ujjongott a körzeti fővadász. – Jöj- 
jön hát sürgősen az Elvtárs, és lője le, mert ezután fogyni kezd az 
Öreg, vagy megfojtja a hája! 

Előbb Nyágoj tábornok érkezett meg előőrsként repülőgépen a 
legényeivel, akik a hírhedt 0666-os katonai egységnél szolgáltak, 
és Hamudius testőrségéhez tartoztak. Föl voltak szerelve önmű- 
ködő fegyverekkel, sötétben is látó távcsöves puskákkal, tőrök- 
kel, könnyfakasztó bombákkal, hangutánzó készülékekkel, még 
különös keleti mérgeket is hoztak – ők tudták, miért. Aknakere- 
sővel kutatták át az elnöki helikopter leszállási helyét, aztán a kö- 
rülhatárolt területet éjjel-nappal őrizték, majd a vendég számára 
berendezett első számú palotát ellenőrizték, s mert a radioaktív 
sugárzás itt néhány ezrelékkel magasabb volt, noha az emberi 
szervezetre ártalmatlan, a Hamudiusnak előkészített másik négy 
villát is átvizsgálták, mert az elnök számára más biztonsági egy- 
ségeket írtak elő. A medveles körül biztonsági övezetet létesítet- 
tek, az irtásoknál háromszáz favágónak hóna alá kellett vennie a 
fejszéjét, fűrészét, rönkforgató capináját, a juhnyájakat pedig 
pásztorostul, kutyástul lezavarták a falvakba. Kék parolis, gép- 
pisztolyos katonák állták el az erdei utakat, ösvényeket még a 
gombászó kirándulók előtt is, s visszatérítették őket. 

Mielőtt Hamudius lejött volna, hogy Márton apóval találkoz- 
zék, és megdöntse a világrekordot, a sürgető üzenettől oly izga- 
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tott lett, hogy éjjel-nappal szeme előtt táncolt a Nagymedve: hör- 
gött, mancsát a magasba lendítette, tátott szájából olvadt fenyő- 
gyantaként lengett elő a nyál. E látomásoktól néha még beszélt is 
magában, vagy ok nélkül vihogni kezdett, máskor az arcát fölfúj- 
va lábujjhegyen járt körbe az asztalánál, s titkolózón pillantgatott 
ide-oda, mint aki valami jelentőset tud, de nem árulja el. Az alá- 
írásra eléje tett fontos iratokat szótlanul a zsebébe gyűrte, s ha 
egymagában volt, az öklét rázta, mintha láthatatlan ellenséget fe- 
nyegetett volna, az utolsó előtti napon pedig leüzent Csíkalmás- 
ba, hogy az ünnepi fogadtatás elmarad, majd egy másik alkalom- 
mal járulhatnak eléje azok, akik hódolni akarnak neki, ezúttal 
minden erejét, minden csöpp idejét igénybe veszi a Nagymedve, 
amelynek elejtése végül is nemzeti feladat... 

És valóban, Márton apó komor, sötétbarna árnyéka elfedett 
előtte mindent, a máskor eléje terelt tízezrek rivalgását, a kenye- 
ret és sót kínáló emberpár buta megilletődöttségét, a népviselet- 
ben hórázó parasztokat, az atyai szeretet meghálálására kijelölt 
gyerekek ölbeugró mozdulatait, a fúvós- és vonószenekarokat, 
amelyekben oly sok örömét lelte, hogy időnként munkalátogatáso- 
kat kellett szervezni neki, mielőtt eluralkodik rajta a mélakór, 
vagy dühöngeni kezd... 

Sokan még a Központi Bizottság szervezési osztályán sem ér- 
tették az elmaradt diadalmenet okát, egyedül Nicoleta mosoly- 
gott cinkosan és sokat sejtetőn az Elvtárs szórakozottságán, gyer- 
meteg viselkedésén, hiszen ő maga szervezte meg a Nagymedve- 
akciót, s ő igazán tudta, mi a baj Fiúkával; így hát falazott is neki. 
Amikor egy reggel az egészségügyi miniszter a szokott módon 
eléje tette azt a listát, amelyen 286 olyan beteg neve szerepelt, 
akiknek felső jóváhagyással egy napon belül mindig meg kellett 
kapniuk az életmentő gyógyszert, az asszony ingerülten tolta fél- 
re a jegyzéket, s szemében sárgán izzott fel a megvetés parazsa. 
„Csak nem gondolja, miniszter elvtárs, hogy minden szirszarral 
zavarni fogok egy olyan embert, akiből ötszáz évenként egy ha 
születik?!” 

Aznap este Hamudius helikopteren érkezett meg az erdei villá- 
ba, s habár az első titkár bosszús volt a sok hűhó, hiábavaló lótás- 
futás és az elpocsékolt milliók miatt, amivel az ünnepi fogadást 
előkészítették, végül örült, hogy az elnök baj nélkül ért a szállás- 
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helyére, az egykori Tatár villába, amelyet pisztrángos patak csor- 
dogál körül, udvarán szökőkút vízsugara ível a magasba s omlik 
szét szivárványosan. Még egy kis hiúságot is érzett Hodos attól, 
hogy Hamudius csodálkozni fog a vadászat helyi megszervezé- 
sén, amelyben neki mint közgazdásznak része van, s az elvégzett 
munka jóleső bizsergetésével nyújtózott fel: „Nem hinném, hogy 
ezúttal talál kifogásolni valót ez a kákán is mindig csomót kereső 
duplaszájú!” 

De tévedett! Éjjel fél kettőkor csörgött a telefon, Porkoláb, a he- 
lyi szekuritáté főnöke jelentkezett, és közölte, hogy nagy baj tör- 
tént: valami kóbor macska keveredett a villa környékére, s ami- 
kor az Elvtárs dobermanja a macskanyávogásra ugatni kezdett, 
Hamudius üvöltve ugrott ki az ágyból, és a testőröket hívta. Le- 
het, hogy súlyos mulasztás történt, szuszogta a parancsnok, vált- 
sák hát le, vagy részesítsék megrovásban, de másnak is elkerülte 
volna a figyelmét, hogy épp most kezdődik a macskák párzási 
időszaka, és a szelídebb szerelmi szólongatásokba.bele kell szá- 
mítani a kandúrok véres párharcát, miákolását, vernyogását is... 
Az Elvtárs álmát őrző három tábornok a pisztolyát előkapva per- 
sze rögtön átszaladt a szomszédos épületből, de ami megtörtént, 
az sajnos megtörtént... Mit lehet ezek után tenni? 

Az első titkár néhány másodpercig mereven tartotta a kagylót, 
nem tudta, mit válaszoljon, s mert régóta viszolygott ettől a por- 
hanyós beszédű embertől, akinek a véres keze sok homályba me- 
rült ügy mögött sejlett, gondolkodás közben hirtelen kivirult ben- 
ne a megoldás, s még ő maga is mosolygott saját ötletén: azt taná- 
csolta, költsék fel a katonazenekar meg a tűzoltózenekar nagy- 
trombitását, állítsák őket egymás mellé a villa erkélyén, és azok 
fölváltva percenként ismételjék: „Sicc!... Sicc!”, reggel pedig a go- 
rillák szórjanak szét mérget a kémények, antennák erdejében meg 
a környező udvarokon... 

Este tizenegy után a vendégház elcsendesült, csak a két trombi- 
tás alattomosan éles ciccegése hallatszott valahonnan a magasból. 
A gárdatisztek, akiknek nem kellett az udvaron vagy a kertben 
szolgálatot teljesíteniük, lehúzódtak az alagsori meleg helyisé- 
gekbe, kibontottak néhány palack finom kincstári óbort, és az 
uralkodócsaládról pletykáltak. 

Előbb azon röhincséltek, hogy Hamudius a felszabadulás ün- 
nepére készülve hozzáírt még két szakaszt a nemzeti himnusz- 
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hoz oltyán tájszólásban, meg hogy amikor a palesztinai vezérrel 
vacsorázott, deberkéből kézzel ette a juhtúrót, és zöldhagymát 
hersegtetett hozzá, de azt sem úgy harapta, mint más ember, ha- 
nem a száránál kezdte meg, hogy „a java a végére maradjon”, mi- 
közben Arafat testvér mézesbödönbe mártogatott ujjait nyalogat- 
ta, és a keletiek derűs kíváncsiságával figyelte a jelenetet. Beszél- 
tek a tudós nőről is, akit egymás között ténsasszonynak neveztek, s 
aki oly liba, hogy a széndioxid képletét, a C02-t kokettnek mondja. 
Aztán fölidézték Főfi alakját, aki egy fogadáson részegen fölmá- 
szott a terített asztalra, és belevizelt a hatalmas tál feketeikrába, 
mert szikkadtnak találta azt. Szép kis család, ugye? – kacsintot- 
tak össze a testőrök –, nem is beszélve Irináról, az örökké kótya- 
gos kutyabolondról, aki arany serpenyőjű kis mérlegen porciózza 
ki a Hollandiából hozatott sonkaféléket és más finom húskészít- 
ményeket a palotapincsiknek. 

Reggel kilenckor indultak el a medveles felé. Nem kell sietni – 
mondta a fővadászmester, az Elvtárs nyugtalanságát látva –, hi- 
szen Márton apó úgy ellustult, hogy csak tíz óra körül hömpö- 
lyög oda az etetőhöz reggelizni. A karaván élén a biztonsági Mer- 
cedes haladt négy testőrrel, akik az utat figyelve oly mereven és 
szótlanul ültek egymás mellett, mint az öntött némák, Hamudius 
páncélozott, golyóálló kocsiban utazott, hátvédként terepjáró au- 
tók követték, szintén a személyi gárda legényeivel. Az utak fekete 
sebhelyei mindenütt a sietségről árulkodtak, amellyel a vendéglá- 
tók eltüntették a gödröket a vadászat előtt; az első kocsi villanó- 
fénye erélyesen parancsolt félre mindenkit. 

Közel az erdőhöz őzcsapat sütkérezett a gyöngéd reggeli fény- 
ben. Vadvédelmi terület volt ez, nem féltek hát az emberektől, 
megszokták a tovahaladó járművek zúgását, pöfögését, bolyhos 
szemüket kedves érdeklődéssel emelték a magasba, s úgy nézték 
a közeledő kocsisort. Mihelyt Hamudius megpillantotta őket, föl 
akart ágaskodni, de visszaesett az ülésre, melléből nyüszítő, hör- 
gő hang szivárgott fel, mint a pórázon táncoló vizsláéból, s tehe- 
tetlenségében az öklét harapta, de mindjárt utána már remegő 
kézzel csavarta le az ablakot, átvette és csőre töltötte az odanyúj- 
tott távcsöves puskát. 

– Leállítani a forgalmat, az Elvtárs vadászik! – röppent a pa- 
rancs rádión a kísérők felé. 
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Hamudius kidugta fejét az ablakon, és megcélzott egy őzet, 
dörrent a lövés, az állat a földre rogyott. Az elnök szemében most 
vad fények lobogtak, egészen kiborult magából, megint célzott, 
megint lőtt, és egy-egy lövés után fölordított, de csak az értette, 
aki mellett ült: 

– Nesze neked Nobel-békedíj!... Nesze neked is egy a lábad 
közé, Terézia nővér!... Nesze Tutubutu!... Kettő hulljon minden 
lövésre! 

Az őzek értetlenül nézték vonagló társaikat, nem tudták, mi 
köze ehhez a fekete kocsinak meg a dörrenésnek, hiszen a gépjár- 
művek kipufogócsöveiben elég gyakori volt az utórobbanás, és 
sosem zavarta őket. Az elnök most egy gidát célzott meg, de csak 
a gerincét törte el a golyó, hátulja lebénult, mellső lábaival kapar- 
va igyekezett fölállni. Keservesen sírt, sőt föl-fölsikoltott igazi 
gyermeksikollyal, miközben az anyja, egy fiatal suta, tehetetlenül 
topogott mellette, amíg Hamudius őt is el nem találta. Csak ekkor 
döbbent rá az őzcsapat a veszélyre, és nagy ugrásokkal menekült. 

A medvelesnél, amely kisebb bástyához hasonlított, fényszó- 
rókkal, filmfelvevő gépekkel várta az elnököt az udvari operatőr, 
hogy megörökítse a ritka eseményt. Előbb egy play back soroza- 
tot készített, s miközben halkan zúgott a gép, Hamudius igyeke- 
zett hősiesen elszánt tartásba helyezkedni a fegyverével. 

Márton apó most is a megszokott frustukolási idő szerint érke- 
zett. Cammogva jött, hátán csokoládébarnán hullámzott a gazdag 
szőrzet, de már éppen csak megszaglászta, s ímmel-ámmal rág- 
csálta a kitett húsdarabokat. Hamudius az izgalomtól megható- 
dottan figyelte minden mozdulatát, a mosoly végigtétovázott ki- 
türemlett ajkán, majd az apró pamacsok mögött rejtőző szemében 
gyúlt ki az öröm, és vállához emelte a puskát. 

Az operatőr zajtalanul ugrált ide-oda, érezte, hogy ezek az ő 
pályájának is nagy pillanatai. 

– A váll-lapját tessék megcélozni, nehogy károsodjék a kopo- 
nya! – suttogta a vadászmester. 

Dörrent a lövés, mélyen és többszörösen visszhangzott a renge- 
tegben, és Márton apó összerogyott, még a halálordítást is magá- 
ba fojtotta, mert estében beomlott torkának zsírtömbökkel bélelt 
alagútja. Csak tátogott erőtlenül, rúgott néhányat, aztán mozdu- 
latlanná dermedt. A távolság a magaslestől alig ötven méter volt. 
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Hamudius odasietett, jobb lábát az állat oldalára tette, és a puská- 
jára támaszkodva várta, hogy a filmesek és a fényképészek úgy 
örökítsék meg őt, ahogy azt a nagy afrikai vadászok albumaiban 
látta. Mihelyt megmozdult, odasiettek a vezető pártaktivisták, a 
tábornokok, miniszterek, riporterek gratulálni. 

– Sok gyönyörű mesterlövést láttam életemben, de ilyet még 
soha, elnök elvtárs! – hajlongott a vadászmester. 

Hat ügyes kezű szakember már nyúzta is a medvét. Előkerült a 
mérőszalag, amire kiterítették a bőrt. 

– Ötszázhúszpontos a bunda, legalább hatvan ponttal több, 
mint az eddigi világrekord! – jelentették az emberek. 

Hamudius mosolygott, de kissé már mértéktartóbb örömmel, 
nehogy bárki is azt higgye, ez a cselekedet a legtöbb, ami tőle ki- 
telik. 

– Nos, rendben van, így hát ez a trófea is az enyém, és senki 
másé. Indulhatunk haza, elvtársak! 

Ezeket hallva az első titkár csak tátogott és sápadozott, mert 
díszebédre várta az Elvtársat, és százhúsz személyre teríttetett, de 
amikor bizalmasan odasúgta ezt az elnöknek, Hamudius sértő- 
dötten kapta hátra a fejét: 

– Ejnye, Hodos elvtárs! Nem gondolod, hogy túl kicsi a te vá- 
rosod ilyen hatalmas tett méltó megünneplésére?... Majd Buka- 
restben, barátom, majd Bukarestben, hogy lássa az egész világ ezt 
a medvebőrt!.... 

És még akkor délben vissza is repült a fővárosba. 
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Jaj annak az országnak, 
haragom botjának 

Később, a véres karácsony napjaiban, azokban az égett motor- 
olaj, korom-, füst- és fenyőgallyszagú napokban a városlakók sok 
emlékük fölött valami fáradt kétkedéssel mosolyogtak vissza a 
balgákra, együgyűekre, félkegyelműekre, cédulásokra, szeren- 
csétlen félnótásokra, akik útitársaik voltak az aranykorszakban, 
akiket a sors megcsúfolt, és sokat ki is vetett az életből. Egyik 
hangosan beszélt és mutogatott az utcán, a másik röhögött vagy 
kukorékolt a veszélyek hajnalán, a harmadik ujját az ajkára szo- 
rítva figyelmeztetett, hogy megőrült a Sátán, miközben a szeme 
villogón körbeforgott, és a félelem forró, savas szaga terjengett 
körülötte... 

Az utóbbi esztendők hibbantjai jórészt tanult emberek voltak 
– mondták a város lakói, s bizonyságként sok esetet hoztak elő a 
hatalom üldözöttjeiről, akiknek észrevétlenül repedt meg értel- 
mük kupolája, vagy egyik napról a másikra zengve szakadt be. 
Egyedül Lulu, a morgó hangú kis ütődött volt kivétel a bezson- 
gott férfiak között, hiszen ő már akkor is az idétlenek közé számí- 
tott, amikor először térdre vették, és odakínálták neki az emlőt. 
De áldott legyen az Isten – mondták –, mert íme, még róla is 
gondoskodott, és e bolond az ő kegyelme által sosem ismerte 
meg sem a fájdalmat, sem a kétségbeesést, s tréfáival még a meg- 
szomorodottakat is fölvidítja... 

Lulu már ezzel olyan bizalmat keltett a városlakókban önmaga 
iránt, hogy sokan az esküvőkre is meghívták, s mikor néhány po- 
hár után emelkedni kezdett velük az asztal, s a tánc élménye ke- 
vés volt nekik, amikor másfajta lelki ingerekre vágytak, kacagás- 
ra, jókedvű viháncolásra, tapsolva, lábukkal a padlón dübögve 
kérték, hogy a város bolondja lépjen fel, és énekelje el nekik a La 
palomát. És ő fel is kászálódott valahol a hátsó asztalok környé- 
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kén, ahol addig majszolgatott, s elindult a zenekari emelvény felé 
ormótlan cipőiben, kabátjának hosszú ujjait lengetve kétoldalt, 
olyan volt, mintha fóka törtetne előre a jégen a tenger felé uszo- 
nyaival; aztán már ott is volt, s alsó ajkát kanálszerűen felgörbít- 
ve, oly mélyen kezdte, mint a hangszóró, amikor lefulladni ké- 
szül: 

Midőn Havannában hajóra szálltam én... 

A násznép megéljenezte, a kapatos férfiak pedig a zene, a zaj, 
az italpára és a dohányfüst zavaros keverékén átkiabálva hívo- 
gatták az asztalukhoz. Lulu azonban tudta, mit kell ilyenkor ten- 
ni, s egyikükhöz sem szegődött el, hanem sorra látogatta őket, s a 
hatás kedvéért két ujját villaként használva kiemelt egy-egy da- 
rab sültet a tányérokból, vagy egy borosüveget fölragadva az asz- 
talról, dönteni kezdte magába az italt az asztaltársaság hangos 
kacagása közben. 

Az is a gondviselés jele – állították a város polgárai –, hogy 
Luluval csak a kamaszok meg a gyerekek ingerkednek, de ők is 
szeretetből, a hatóság azonban nem bántja. Sőt a milícia meg a 
szekuritáté is szemet huny a cselekedetei fölött, mert sosem ártja 
magát a politikába, s így fedezi mindazokat a hőbörgőket, vajá- 
kosokat, megszállottakat, akik az Elvtárs országlásának a végét 
várják, annak a haláláról jövendölnek, s akiket oly nehéz lekapni 
a tíz körmükről, mert a lükékre nincs törvény, legföljebb az elme- 
gyógyászatra lehet bedugni őket, de az orvosok ravaszkodása ál- 
tal onnan is hamar előbújnak... 

Lulu szabadon kószált tehát, s egy ízben annyira kitüntette ma- 
gát, hogy a város végképp fiává fogadta. Ez pedig akkoriban tör- 
tént, amikor az ország ismét a néptanácsi és a Nagy Nemzetgyű- 
lési képviselők megválasztására készült. Hamudius minden me- 
gyébe leszólt az első titkároknak, hogy a választás napját tegyék 
méltóvá a nagy eseményhez, az utcákat, tereket díszítsék fel vi- 
rággal, papírfüzérekkel, s ezernyi hangszórót szereljenek a vil- 
lanyoszlopokra, hogy az ünnepi üzenet idejében elérjen minden- 
kihez... Valamennyi állampolgárral meg kell értetni, hogy amikor 
az urnák elé járul, legszentebb jogát gyakorolja szocialista álla- 
munkban... 
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Szótlan szétszórtságban igyekezett a nép a választókerületek- 
ben, hogy eleget tegyen ünnepélyesen szomorú kötelezettségé- 
nek. Mentek a földíszített iskolák és kultúrotthonok felé, ahol a 
hiábavaló, de mégis felelős munkától fáradt beosztottak várták 
őket, tanárok, közgazdászok, pártaktivisták; arcukat sárgára pá- 
colta a tizenhét órás villanyfény, de azért a kölcsönös gyötrelmet 
ösztönösen felismerő emberek udvariasságával pipálták ki a ne- 
vét a jelentkezőnek kerület és lakcím szerint, s tessékelték be a 
szükségbudikra emlékeztető fülkékbe, ahol aztán a választó érvé- 
nyesíthette szabad akaratát, s bármelyiket kihúzhatta a párt je- 
löltjei közül, akik már az első találkozón közölték, hogy a város- 
nak egy fityingje sincs sem közvécére, sem óvodára, sem iskolára 
vagy kórházra, s csupán a közmunka irányítását és a közadó be- 
szedését vállalhatják... 

Melegen öltözve, némán és párálló szájjal ment tehát a nép a 
választókörzetek felé, hogy minél hamarabb túl legyen e kény- 
szerű cselekedeten, hiszen tudta, ha nem jelentkezik idejében, 
többször is zaklatni fogják odahaza, sötétedés után csengetnek be 
hozzá, s utána mindjárt rúgják is a kaput, s mindenféle zajon és 
kutyaugatáson átkiabálva ösztökélik, hogy menjen szavazni. 
Mert ki kell jönnie legalább a 99,99 százaléknak bármily nehézség 
adódik, még ha vasvillák hullnak is az égből a szavazás napján. 

Így aztán ment a nép hajnaltól sötétedésig az urnák felé, a fá- 
sult beletörődés felé, Hamudius uralkodásának meghosszabbítá- 
sa felé, a szenvedő önérzet további meggyalázása felé, de amikor 
úgy tűnt, nem akad egyetlen ember sem, aki elkiáltsa, hogy le- 
gyen már vége ennek a komédiának, valami rendkívüli történt, 
amire senki sem számított: a város fiatalsága összebeszélve min- 
den körzetben Lulura adta le voksát, kihúzva a párt mindkét je- 
löltjét! És másnap, miután több tízezer szavazatot kapott, a kis 
brontoszaurusz-fejű bolond ott ült a Szamos-vendéglő egyik hát- 
só szeparéjában a friss abroszú asztalnál borotváltan, égszínkék 
ingben, öntudatlan ünnepélyességgel, s előtte tucatnyi pohár so- 
rakozott teli konyakkal, s az előtérből, a könnyűzene vékony füg- 
gönye mögül a diákok nevetése hallatszott. Később pedig egyen- 
ként odajárultak hozzá, meghajoltak előtte, s melegen kezet rázva 
ünnepelték a győztes képviselőt, aki még nem tudta, hogy a cé- 
dulákat valamennyi választási körzetben megsemmisítették, te- 
hát így is kijött a 99,99 százalékos eredmény... 
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Miután Creţu kapitány, az ördög lehanyatlott előtte, az anabap- 
tista szinte fölmagasztosult még önmaga előtt is. Megérezhetett 
valamit a történelem csalóinak ravaszkodásából, mert így prédi- 
kált ezekben a napokban az utcákon, a tereken: 

„Jaj ennek az országnak, haragom botjának, mert pálca az ő kezében 
az én búsulásom. 

Jaj a hamis határozatok hozóinak és a jegyzőknek, akik gonoszt jegyez- 
nek, hogy elriasszák a gyöngéket a törvénykezéstől, és elrabolják a nép 
szegényeinek igazságát! 

Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak és a jót gonosznak mondják, akik a 
sötétséget világossággá és a világosságot sötétséggé teszik, és a keserűt 
édessé és az édest keserűvé! 

Miért alszol, Uram? Miért rejted el orcádat és felejted el nyomorúsá- 
gunkat? Kelj fel a mi segítségünkre, ments meg minket a te kegyelme-
dért.” 

A tanult emberek közül mindjárt Jónás János irodalomtanárról 
kell szólnunk, aki hat évet ült, mert egy olyan nyelvtankönyvet 
szerkesztett, amelynek helyesírási szótárában, fölülről lefelé s az- 
tán keresztül-kasul olvasva a címszavakat, egymás mellé került a 
„Moszkva” a „mostohá”-val, a csehekről kiderült, hogy „csehül 
áll”-nak, s ezek után az sem látszott véletlennek, hogy a „szár- 
nyaló”-ból „szarnyaló” lett, amikor az akadémikusok, tudósok, 
udvari költők, zenészek ismét épp hűségesküt tettek szóban és 
írásban az állam első emberének, Gorgo D. Gorgónak... Jónás Já- 
nost kikötötték, vizes kötéllel verték, fektében átgyalogoltak rajta 
a szekuritáté kínzókamrájában, s bár egyszerűen nem volt mit be- 
ismernie, hat évet kapott, ami azt jelentette, hogy közkegyelem 
esetén sem szabadulhat. Mikor mégis kijött a börtönből, idegileg 
már rokkant volt, mindennap bekopogott valamelyik rendőrőrs- 
re, megállt az ajtóban, s halkan, illedelmesen így szólt: „Szíves- 
kedjenek főbe lőni engem!” 

Gyenge Péter iskolaigazgató, történelemtanár, aki a csángók 
eredetéről és elcsángálásáról tartott programon kívüli előadást a 
tizedik osztályosoknak, s ezzel a szekuritáté szerint sovinizmusra 
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és nacionalizmusra tanította a gyerekeket, a harmincharmadik 
beidézés, fenyegetés és vallatás után már idéző nélkül is jelentke- 
zett az állambiztonságnál, hajdonfőtt, a zavaros, vergődő álmok- 
tól kócoltan, kifűzött cipőben és pizsamában nyargalva át a váro- 
son, s kész volt bármiféle vallomást aláírni, csak ne hívják, ne 
zaklassák tovább... 

A tanult emberek közül mégis a megkésett freudista biológus, 
Habár Jenő esete volt a legkülönösebb: ő ott is, ahol hallgatnia 
kellett volna, nevetve és hangosan beszélt arról, hogy lehetetlen 
felütni olyan lélektan kézikönyvet, amelynek első oldalán ne csu- 
rogna Pavlov kutyájának a nyála. Kifejtette: még az állatok visel- 
kedését sem lehet lefokozni az első és második jelrendszeri mű- 
ködésre, mert személyes megfigyelése szerint például a kutyának 
még humorérzéke is van, szenvedőn átérzi az ember fájdalmát, s 
megkönnyezi az egyszeri lét örömeit... 

Többszöri áthelyezés és vidéki száműzetés után aztán egy na- 
pon ráébredt, hogy a vírusos nátha a csillagképek függvénye, s 
hétévenként végzi pusztító munkáját. Nagy asztronómiai térké- 
pekkel járkált, s alkonyat után a mennybolt felé mutogatva oly- 
kor többszáz embert is maga köré vonzott. Máskor látomásai vol- 
tak, fénnyel és mennyei hangzatokkal elárasztott óriási terekről 
beszélt, amelyeket rövidesen nagy tömegek özönlenek majd el. A 
tanáriban egyre feltűnőbben viselkedett: nevükön nevezte a dol- 
gokat, olykor a karját széttárva körbeforgott, mint a dürgő fajdka- 
kas, s titkolózón mosolygott, egy ízben pedig odasettenkedett 
egyik kolléganőjéhez, aki a farát hátrapúposítva írt valamit az 
asztal mellett az osztálykönyvbe, s ő az ujjai hegyével pajzánul 
meglegyintette a hölgy fenekét... 

Lukács Misák még a kelekótyák dolgát is számon tartotta, és 
arról beszélt, hogy a bölcseknek elméje a siralmas házban van, a 
bolondnak elméje azonban a vigasság házában; de jobb a bölcs 
dorgálását hallgatni, hogysem a bolondnak éneklését: mert olyan 
a bolondnak nevetése, mint tövisnek ropogása a lábas alatt. Ezért 
ne felelj meg a bolondnak a te eszed szerint, hogy ne légy őhozzá 
hasonlatos, hanem felelj meg a bolondnak az ő esze szerint, ne- 
hogy fölöttébb elhiggye magát. Máskor megértőbb volt e nyomo- 
rultak iránt, inkább hajlott a bölcs Salamon észlelései felé, és arról 
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beszélt, hogy bizony nem lesz emlékezete sem a bölcsnek, sem a 
bolondnak mindörökké, mivel az elkövetkezendő időkben mind 
elfelejtetnek, s miképp meghal a bölcs, azonképpen meghal a bo- 
lond is... 

Így szónokolt Lukács Misák, aki a maga együgyű módján min- 
dent látott, mindent hallott, mindenre megtalálta a vonatkozó 
igét, s avatottan kapta kézbe a fenyítés ostorát. De nem emiatt ra- 
gadta meg egy reggelen két civil ruhás szekuritátéügynök, és lök- 
döste be az elsötétített ablakú személygépkocsiba. Zavarosnak 
tűnő beszédére talán még sokáig nem figyeltek volna fel, de elkö- 
vetkezett az ideje, hogy az országban mindenütt megünnepeljék 
Hamudius születésének ötvenötödik évfordulóját, s szellemi főta- 
nácsosa, Zeus Paupesco, aki gondoskodott róla, hogy a diktátor 
neve és arca szüntelen fényben ragyogjon, parancsba adta: mire 
eljő a nagy nap, a helytartók, bírák, tanácsosok, törvénytevők, 
bölcsek készüljenek fel, aztán pedig boruljanak le Hamudius 
előtt, és szerkesszenek egy olyan hatalmas könyvet, amilyet az 
ország még nem látott: a HÓDOLAT és az ÁMULAT könyvét!... 

A leghíresebb festők fessék meg, a legnagyobb szobrászok farag- 
ják ki és öntsék ércbe maradandó alakját; a költők írjanak ódákat 
őhozzá, és citera, hárfa, lant, duda és mindenféle más hangszer- 
nek hangja dicsőítse őt, e férfiút, akihez hasonlót anya még nem 
szült, s akire ámulattal néz fel a mai világ. Ha pedig akadna 
olyan, aki nem tiszteli és nem imádja Hamudiust, sem a róla ké- 
szített képeket és szobrokat, és nem tanul meg legalább egy sza- 
kaszt valamely himnikus költeményből, annak előmenetelét a jö- 
vőben a hűtlenség gáncsolja, az élet bármely területén húzódjék 
is meg a rohadt... 

Az ünnepi készülődés napjaiban az emberek odacsődültek egy 
főtéri könyvesbolt kirakatához, amelyben Hamudius életműve 
ékeskedett gúlába rakva, vörös vászonkötésben. A népet azonban 
most nem ez csalta oda: a riasztó piramis közelében egy hangle- 
mez állt, a Fantasztikus szimfónia, amelynek borítóján szintén 
Hamudiust lehetett látni, amint épp előbújik az álomszerű föld- 
golyóból. Úgy figyelték ezt a bámészkodók, akár a kofa mozdula- 
tát, amikor görögdinnyét lékel meg, s a kés hegyén diadallal mu- 
tatja fel a vérvörös cikket; de a hiányzó cikk sehol sem volt látha- 
tó, talán lezuhant a világűrbe, amikor az uralkodó áttörte fejével 
a föld kérgét. Ő maga pedig csak mosolygott a lék fölött piros 
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nyakkendőjével, amelyet bizonyára a dinnye leve festett meg: 
szerény ünnepélyességgel vette tudomásul az akarat beteljesedé- 
sét, amely lehetővé tette, hogy szűznemzés által bukkanjon elő az 
ismeretlenből, mint Buddha vagy Krisztus... 

Mások a múzeumkertben felállított hatalmas szobrot vették kö- 
rül, Újfalusianu alkotását, aki mindig is a nagy méretek művésze 
volt. Furcsa meglepetést keltett az álló Góliát, s a kollégák is úgy 
találták, hogy e munkában ravaszul nyilatkozik meg a számító 
hízelgés, de a tehetség s a cinizmus is: látni való, hogy Hamudius 
feje különböző zsarnok-császárok, Gallienus, Traianus, de főként 
Marcus Vipsanianus Agrippa vonásaiból van összegyúrva. S bár 
a szobor olykor meggyőzőnek tűnt, a művész szinte nevetségessé 
vált azzal, hogy nem tudta felöltöztetni az alakot, hiszen sem tu- 
nikában, sem tógában nem ábrázolhatta. Így végül is valamiféle 
készruhát adott rá, a lábára pedig saru helyett divatszandált hú- 
zott. A fiatalok föl-fölmosolyogtak a diktátor császári képére, az- 
tán lesunyták a fejüket; lányok vicogtak, de azt sosem lehetett 
tudni, honnan jön a cincogó hang, melyik rejtett kis réséből a ke- 
délynek. 

A kiállítást megnyitó propagandatitkárnak azonban tetszett a 
szobor, s mindjárt azt kérdezte a múzeumigazgatótól: „A mester 
itt van?” 

De Újfalusianu nem lehetett ott, hisz épp azokban a percekben 
állították elő kilencedmagával fajtalankodás, fiatalok megrontása 
és közerkölcs-megbotránkoztatás miatt. A szobrászhoz sok fiatal 
járt, még több külföldi, mert híres ikon gyűjteménye és sok szép 
festett bútora volt. Apró munkáiért, népművészeti ajándékaiért 
könyveket, albumokat hoztak neki, egy-egy kiló kávét kapott, s 
gyógyszert az édesanyjának. A szekuritáté már rég figyelte őt, tá- 
vollétében földúlta a lakását, lefényképezte látogatóit, főként a 
magyarországi-jövőmenőket. Végül összeszedett néhány vécébe- 
tyárt, terhelő vallomásokat pofozott ki belőlük, jegyzőkönyvet 
készített a művésztanár homoszexuális kapcsolatairól, s az egész 
paksamétát átadta az ügyészségnek. Újfalusianu fölmentést re- 
mélt a hízelgő munkáért, két hétig dolgozott éjjel-nappal a szob- 
ron, de így is elkésett, s a kiállítás napján íme ott bukdácsolt fegv- 
veres kísérői előtt a folyosón a tárgyalóterem felé. Az emberek 
ijedt részvéttel húzódtak félre a kilenc fogoly robajló, csörgő, szu- 
szogó közeledését hallva, amint azok vasalt, otromba bakancsai- 
 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

	   277 

kat vonszolták a kövezeten. A szobrász öt-hat tanítványa, aki 
együttérzésből eljött a tárgyalásra, most egy pillantást vethetett a 
csíkos rabruhába öltöztetett tanárra: haja rövidre volt vágva, lá- 
zas szeme fürkészőn csillant meg behorpadt és ráncos arcában... 

Nicoleta nem tudta, mivel lepje meg férjét, hiszen Hamudius- 
nak már csupán keleti ajándékokból egész kiállítóterme volt, ahol 
látni lehetett egy gyémántokkal díszített mellényt is, hasonlót ah- 
hoz, amelyet Bokassa császár viselt, amikor elűzték otthonról. 
Gondolkozott hát a diktátor felesége, aztán magához hívatta a 
kémfőnököt, sokáig nézett a szemébe menyétszemével, arca még 
inkább megnyúlt régi és ki nem élt sóvárgásoktól, olyan lett, mint 
egy öregedő tacskószukáé, amely elzártan élt, és soha meg nem 
ismerhette a párzás tobzódó örömét. De lehet, hogy mindez csak 
átsuhanó sejtés volt a kémfőnökben, aki rossz előérzettel jött a hí- 
vásra. 

– Szeretsz egy csöppet is, Miháj? – kérdezte az asszony. – 
Tisztelsz egy csöppet is engem? 

A kémfőnök elmosolyodott, meghajolva kezet csókolt, s már 
tudta, mit kell válaszolnia: 

– Ki ne szeretné, ki ne tisztelné a mindig szép, mindig okos, 
mindig gyors elhatározású, kedves Nicoleta elvtársnőt? Mi a kí- 
vánsága? Mert azt is tudom, hogy e hűségnyilatkozat után kérés 
következik.. 

– Bizony, kérés! – mondta szinte erélyesen Hamudius felesé- 
ge. – Eltaláltad! Olyan születésnapi ajándékot szeretnék az Elv- 
társnak, hogy álmélkodjék a világ, amikor meglátja, és szentként 
imádja őt! Kérésem tehát ez: puhatold ki minél hamarabb, van-e 
már a japánoknak olyan gyártási eljárásuk, amely kis módosítás- 
sal alkalmas arra is, hogy dicsfényt képezzünk vele a levegőben... 
Egy olyan apró szerkentyűre gondolok, amely a belső zsebbe rejt- 
hető, úgy, hogy a fény mindig kövesse a fej mozgását... Képzeld 
el az Elvtársat a nagy napon, amikor épp fogadást ad, szép bodo- 
rított haja fölött a fénykoszorúval!... Óriási ötlet, mi?! 

Nicoleta tapsolt, de hamar észrevette, hogy a kémfőnök elsá- 
pad, arca merev lesz, s jobb szeme sarkában üvegszilánkként csil- 
lan meg egy könnycsepp. Közelebb lépett a tábornokhoz, s szigo- 
rú és elöregedett szemével végigfürkészte. 

– Most mit balfaszkodol? A műgyémántgyárat össze tudtad 
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szerelni idehaza-csupa lopott holmiból, és most, amikor egy apró 
szívességet kérek tőled, tétovázol, mint gúnár a jégen. Nem res- 
telled magad?!... Ne félj, tudom én, hány pénzt értek, te is meg az 
embereid is! Japánból ezerszer annyit kellett volna elhoznotok, 
mint amennyit hoztatok, de a munkához nem fűlik a fogatok! Il- 
latos teaházakban lopni a napot, és a szép gésákat tapogatni, te- 
kergetni, ez kell nektek!... Meg is mondom az Elvtársnak, hogy 
csapja el az egész gáskát, téged pedig tartson házi őrizetben!... 
Most pedig elmehetsz, de ha valami megoldást találsz, azonnal 
hívjál föl engem, megértetted? 

Kószálása során a bámész népséget látva Lukács is betévedt a 
múzeumkertbe, ahol Hamudius szobrát kiállították. Fölpillantott 
a magasba, s haragjában, megdöbbenésében hosszú kecskekör- 
mei kocogni kedtek a melléhez szorított Biblia fedelén. Szája el- 
nyílt, szeméből könny szivárgott. Aztán kiáltozni kezdett: 

– Bálvány, bálvány!... Nabukodonozor állóképéhez hasonló!... 
Ne imádjátok és ne tiszteljétek, és ne boruljatok le előtte, még ha 
az égő tüzes kemencébe vettet is bennünket! Mert nagy a mi Iste- 
nünk, akit szolgálunk, és ki tud szabadítani bennünket az égő tü- 
zes kemencéből! 

Mikor később az egyik mellékutcán megragadták és belökték a 
szekuritáté kocsijába, lehunyta a szemét, és azt gondolta, itt a 
vég. 

Félóra múlva a vallató tiszt előtt ült. Creţu kapitány hírhedt 
ember volt: kinek a bordáját zúzta be, kinek a fogait verte ki, 
vagy olykor a fél szemét, mint például egy papnak. Közben két 
szívinfarktus is érte, s parancsnoka is meg a barátai is rá akarták 
beszélni, vonuljon betegállományba, de ő makacskodott: úgy érzi 
– mondta –, hogy most a hatvan előtt ér fel pályája csúcsára, 
amikor többé nem lesz számára megoldhatatlan feladat. Pedig a 
módszerét nemigen kedvelték a tiszttársai sem, és összemoso- 
lyogtak a háta mögött, vagy elhúzták a szájukat, mert Creţu ma- 
gánjelenetté tette a kihallgatásokat. Mindig nevetve fogadta a 
foglyát, mintha ismerőse volna, aztán fél lábra állította, majd egy 
órán át szórakozottan nézte, ahogy az kínlódva illeg-billeg. Egy 
széki fiút arra kényszerített, hogy metélje laskává a nadrágszíját, 
s utána egye meg; egy másik szerencsétlent odaparancsolt a tér- 
képhez, hogy mutassa meg, hol akart átlógni a határon, s mikor a 
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férfi keze remegve megállapodott Borsnál, nyakon ragadta: „No, 
bújj már át a sövényen, te gazember, bújj már át, vagy még min- 
dig román földön vagy?!” – üvöltötte, s addig verte a fejét a be- 
tonfalra függesztett térképhez, amíg a letartóztatott agyrázkódás- 
tó1 összeesett. 

Most magasan, a dobogóra helyezett széken ült, állát összekul- 
csolt kezére fektette, s hosszan nézte az anabaptistát, valami gu- 
nyoros kíváncsisággal, s úgy tett, mintha szórakoztatná Lukács 
személye. 

– Ki vagy te? – kérdezte. 
– Lukács Misák... 
– És miféle szerzet vagy? 
A hívő megnyalta száraz, vértelen ajkát, és halk, pityegő han- 

gon válaszolt: 
– Minden embernél tudatlanabb vagyok én, és nincs semmi 

értelem énbennem.... 
A kapitány fölnevetett. 
– Éppen látom!... No de annyit mégis tudsz, hogy kinek a ne- 

vében és kinek a pénzével szervezkedtek, agitáltok a népi hata- 
lom ellen? 

Az anabaptista fölpillantott a mennyezetre. 
– Én csak azt tudom, hogy újra meg kell keresztelkednünk, ha 

olyanokká akarunk lenni, mint a ma született csecsemő... 
– Most is ostobaságokat beszélsz, de folytasd. Kíváncsi va- 

gyok, hogyan fest a te istened. Láttad már őt? 
Lukács gondolkozott egy keveset. 
– Én nem tanultam bölcsességet, hogy a szentek ismeretét 

tudnám. Kicsoda ment fel az égbe, hogy onnan leszállott volna? 
Kicsoda fogta össze a szelet az ő markába? Kicsoda kötötte a vi- 
zet az ő köntösébe? Ki állapította meg a földnek minden határát? 
Meg tudod mondani? 

Ekkor a kapitány derékból fölegyenesedett, s egyszerre mind- 
két tenyerével az asztalra csapott. 

– Ne tegezz, te szemét, mert agyoncsaplak! És mindig csak ar- 
ra felelj, amit kérdezek, mert fölseprem veled a padlót! Miféle 
vallásos szektához, gyülekezethez tartozol?! 

– Anabaptista vagyok – felelte az alacsony padocskából pis- 
logva Lukács Misák, s érezte, hogy a lappantyú lélegzés közben a 
mellébe vág. 
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A tiszt kedélyes meghökkenéssel nézett most rá: egy pillanatig 
úgy látszott, már nem is haragszik. 

– Nem értettem! Mondd hangosabban! 
A hívő megismételte. 
– Ana-bap-tis-ta? – szótagolta Creţu. – Ne hülyéskedj, mert 

úgy odacsapok, hogy szemétkosárban visz ki a takarítónő! Csak 
nem akarod elhitetni velem, hogy manapság megszentelődött 
kurvák is alakítanak szektákat?! Fontold meg, mit beszélsz, ha 
csak nem akarsz itt éjszakázni alant a pincében, a patkányok kö- 
zött! 

Lukács tanácstalanul nézte a tisztet, nem tudta, mit válaszoljon 
a meghökkentő ostobaságra. 

– Halljam hát, ki az a Baptista Ana, honnan került ide, mire 
buzdít benneteket, miféle könyveket, kéziratokat hozott? – foly- 
tatta Creţu, és lejött a dobogóról. – Tudni akarom azt is, hogyan 
kerültél a befolyása alá, mivel kecsegtetett... Vagy talán meglök- 
ted? 

Mosoly bujkált a tiszt szemében, és tétovázott az ajka körül, 
miközben hátratett kézzel kétszer is ellépdelt a pad előtt. Aztán 
hirtelen megállt, és felüvöltött: 

– Miért nem válaszolsz?!... Azt hiszed, kedvem van éjfélig ha- 
mukázni itt veled? Állj fel, te disznó, állj fel! Úgy!... És most tedd 
a kezed a Bibliára, és mondd utánam: „Ennek a könvvnek min- 
den szava csalás, hazugság és ámítás, ezért többé nem hiszek egy 
betűjében sem!” No, gyerünk, kezdjed! 

De Lukács Misák csak állt némán és zavarodottan, mert fel- 
hangzott benne a Megváltó szava, hogv aki megtagadja őt az em- 
berek előtt, azt ő is megtagadja az ő Atyja előtt, és ekkor tűz csa- 
pott fel, és harangok kezdtek zúgni körülötte, és többé már nem 
félt a feltátott nagy szájtól, az elveresedett fejű oroszlántól, és hal- 
kan megszólalt: 

– Jobb a hosszútűrő az erősnél, és aki uralkodik a maga indu- 
latján, erősebb annál, aki várost vesz meg... Az eszesnek arcából 
kitetszik a bölcsesség, a bolondnak szemei pedig országolnak a 
föld végéig... 

Creţu kapitány képe most vörösből egyszeriben valami furcsa 
lilás színbe ment át, akár a túlhevített kemenceplattni. 

– Mi tetszik ki az én arcomból, te ganajtúró bogár, te?... 
Orrtövön vágta a hívőt, aztán még egy mozdulatot tett, hogy 
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üstökön ragadja, de megtántorodott, ujjai széttárva megmereved- 
tek a levegőben. Másik kezével a szívéhez kapott, s hátrazuhant. 

A súlyos test hatalmas döndülésére a szolgálatos őrmester ron- 
tott be. Előbb a padlón végigvágódott tisztre pillantott riadt-ta- 
nácstalanul, aztán a hívőre, aki markát az orra alá tartva nézte, 
amint az megtelik vérrel. Kirángatta őt a padból, és a folyosóra 
lökdöste. 

– Menj innen az anyád kínjába! – kiáltott utána. – És nehogy 
még egyszer ide kerülj! Takarodj!... 

Lukács Misák pedig, amikor kijött abból az elátkozott épület- 
ből az utcára, közel a Vágóhíd térhez, ahol szeszgyári cefre és 
friss vér szaga terjengett, ismét kiáltozni kezdett: 

„Leomlanak az istentelenek, és oda lesznek: az igazak háza azonban 
megáll! 

Mert ha hétszer elesik is az igaz, felkél, az istentelenek pedig csak egy 
nyavalyától is elvesznek!” 
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Aranykorszak 

A városok és a nagyobb települések fölött egy napon lökhajtá- 
sos repülőgép tűnt fel, kört rajzolt az égre aranyló füstcsíkkal, és 
a kör közepébe ezt írta: 

ARANYKORSZAK 

A polgárok hökkenten kapták tekintetüket a magasba, s egy 
aggastyán még föl is kiáltott Keresztelő Szent János hangján, 
hogy a kinyilatkoztatás nemcsak hazugság, hanem Isten elleni 
vétek, hiszen még cuclihoz sem lehet hozzájutni a pólyások szá- 
mára, nemhogy élelemhez! Öreg parasztok keresztet vetettek a 
közös földeken, a pajták előtt vagy a kocsmák falánál, sőt egyikük 
besietett a budiba, nehogy valakit is megbotránkoztasson elképe- 
désével, mert élete során két ízben baljós jelet látott az égen, elő- 
ször 1914-ben, amikor megölték Ferenc Ferdinánd trónörököst, 
másodszor 1939-ben, s mindkét esetben mélyről sóhajtotta: „Meg- 
látjátok, olyan háború lesz, hogy kő kövön nem marad!” 

Ezúttal sok kollektivista már amiatt is megijedt, mert a betűve- 
tő tanfolyamokról lemaradozva visszahulltak az analfabetizmus 
öntudatlan, bár olykor boldogító állapotába, s nem tudták elol- 
vasni a lassan foszladozó mennyei üzenetet. Így hát azt sem tud- 
ták meg rögtön, hogy e naptól kezdve huszonkét millió honfitár- 
sukkal együtt aranykorszakban élnek, amelyet az üldözöttből ül- 
dözővé lett költő talált ki és álmodott meg Hamudius számára, 
akinek aztán a tévé felsőbb utasításra heti két órát ajánlott fel szo- 
cialista próféciái számára. 

„A BECSÜLETESSÉG megköveteli, hogy az ember legyen igaz- 
ságos és elvhű, híven teljesítse vállalt kötelességeit, és legyen 
meggyőződve a szolgált ügy igazáról!” – mondta a poéta, karját 
abba az irányba lendítve, ahol sejthetően az elnöki palota állt, 
majd mélyen zengő hangon folytatta: „Az ÁLDOZATKÉSZSÉG 
olyan cselekvésekben nyilvánul meg, amelyek magukba foglalják 
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az önfeláldozást is, azt, hogy az ember önként feláldozza saját ér- 
dekeit, olykor az életét is mások érdekéért, a KOMMUNISTA 
NEVELÉS pedig a társadalmi nevelés átgondolt folyamata, amely 
a kommunista társadalom építése során valósul meg, és célja a 
sokoldalúan fejlett személyiség kialakítása.” 

A mennyei jelenés után Hamudiusnak kedve támadt a magas- 
ból szemlélni az aranykorszak hajnalát, és tevékenységi füzetébe 
újabb és újabb munkalátogatásokat jegyzett be. Elnöki repülőgé- 
pén érkezett a nagyobb városokba vagy azok legközelebbi kato- 
nai röpterére, ott helikopterre szállt át, s máris indult szemlét tar- 
tani. 

Mikor Szamosvár fölött keringett, alápillantva egy toronyház- 
sorra, megkérdezte a mellette szorongó polgármestertől: 

– Az ott mi? 
– Épületsor... 
A válaszra Hamudius nagyot nyelt, nekifeszítette hátát az ülés- 

nek, s szemöldökének kicsiny pamacsa alatt élesen villant meg a 
tekintete, mint a vadászó menyété. 

– Azt én is látom, nem vagyok vak, de mik azok a zölden 
nyújtózó nagy telkek az épületek között? Talán foghíjas mérnö- 
kök tervezték meg, és csorba kőművesek építették? 

A polgármester elpirulva köhintett. 
– Azokat a pázsitos részeket virágoskerteknek, játszótérnek 

hagytuk meg, mélyen tisztelt főtitkár elvtárs... 
Hamudius egy pillanatig szigorúan eltűnődött. 
– Ne tréfáljon, elvtárs! – mondta azután. – Hiszen tíz óvoda 

is elfér egy-egy ilyen területen! És minél többet bóklásznak, fut- 
korásznak a gyerekek, annál többet esznek. Erre nem gondolt, ké- 
rem? No lám, pedig ha dialektikusan gondolkozna, ez is eszébe 
juthatott volna! 

A polgármester halkan felnyögött. 
– Tessék elhinni, bennünket a jó szándék vezérelt, és eddig 

büszkék voltunk erre a szellős, jó illatú Szamos-parti negyedünk- 
re: még szállodát is építettünk ide külföldieknek, de bizonyára té- 
vedtünk, és én levonom a következtetést ebből a tévedésből, mé- 
lyen tisztelt főtitkár elvtárs... 

- „Tessék elhinni, tessék elhinni!” – ismételte csúfondárosan 
az elnök. – Ha én szemernyit is hinnék, a templomba járnék, mi- 
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vel azonban ateista vagyok, mert marxista filozófián nevelked- 
tem, megparancsolom: mire új munkalátogatást teszek a maguk 
városában, töltsék be a réseket új épületekkel, a régiekre pedig 
húzzanak még legalább két-három emeletet, egyszóval minél töb- 
bet, különben összeakad a bajuszunk, megértette? 

A polgármester már izzadt, kissé meglazította nyakkendőjét, 
de eközben is engedelmesen biccentgetett: 

– Igenis, mélyen tisztelt főtitkár elvtárs, és köszönöm az érté- 
kes útbaigazítást!... 

Az Elvtárs tudta, hogy Szamosvár példája a tisztaságnak, a fe- 
gyelemnek és a hasznos munkálkodásnak, ezért egy idő után 
szükségét érezte egy kis kedélyt csöppenteni múló ingerültségé- 
be: 

– Kicsi koromban én a mezőn vagy az erdőben játszadoztam, 
libát legeltettem, kecskét pásztoroltam, és nem ismertem az efféle 
pázsitos játszóteret, sem a díszcserjéket, amelyeket most innen a 
magasból láttam önöknél. És ha volt is gyermekszobám, megosz- 
tottam kilenc testvéremmel, sőt a szüleimet is megtűrtem ott... 

Suta kis mosolytól billegett az ajka, s egy pillanatig nem a 
mélybe, hanem a magasba nézett... Több ilyen munkalátogatás 
után fején érezte az aranyport, amely az alattvalók tiszteletéből és 
az alázatos nép üdvrivalgásából száll reá, mint Krisztusra jeru- 
zsálemi bevonulása idején, és a dicsőség meg az érett férfikor su- 
gárzó magaslatából visszatekintve restellni kezdte nyomorúságos 
családi múltját: borissza édesapját s az édesanyját, aki csak úgy 
ontotta a rajkót, hogy ne kelljen hajladoznia megoldott kendővel 
a nyári fényzuhatagban, meg a susztermesterséget, amelyre apja 
szánta. 

Parancsára egyébként már évekkel korábban becsuktak min- 
den cipészműhelyt azon az útszakaszon, ahol kíséretével naponta 
elhaladt, aztán pedig magához hívta a propagandaminiszterét, és 
egy kis jegyzéket nyújtott át neki a szakmának ama szavairól, 
amelyeket cenzúrázni kell a sajtóban, s közöttük elsősorban eze- 
ket: suszter, kaptafa, csiszlik, csiriz, dikics, szurkozott fonal, kapli, stop- 
li, talpalás, sarkalás... 

A koldusok, akik úgy érezték, most reájuk is hull majd az 
ARANYKORSZAKBÓL egy kis fénysugár, előmerészkedtek odú- 
ikból, mint tavasszal a bogarak a korhadt fa kérge alól. Csonkjai- 
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kat, üszkösödő sebeiket mutogatták, világtalan szemük fakult hó- 
lyagjait mélázón fordították az ég felé, csúsztak a gyalogjárón, ke- 
resztet hányva óbégattak, vagy rossz harmonikájukat nyekerget- 
ték. 

Eléjött Lukács Misák is, megint Nabukodonozort és az arany- 
bálványt emlegette, amelyet bűn imádni, és Ezékiel próféta hang- 
ján átkozta azt a vallató tisztet, aki agyba-főbe verte a szekuritáté 
épületében, és meg akarta etetni vele a Bibliát: 

„És leszel gyalázat és csúfság, példa és eliszonyodás a pogányoknak, 
akik körülted vannak, mikor ítéletet tartok fölötted haraggal és búsulás- 
sal, én, az Úr!...” 

Ezekről nemigen hallott Hamudius, de ingerelte sok más ku- 
darc, balfogás, amelyet lehetetlen volt eltitkolni előtte. Szerette 
mondogatni, főleg kémfőnöke előtt, hogy az ország fő természeti 
kincsei a kőolaj, a zsidók és a németek, s ilyenkor apró borzszeme 
is mosolygott a fekete pamacsok alatt, s tudta ő, hogy mit mond, 
mert már elődje, Gorgo D. Gorgo életében Izrael titkos megálla- 
podás alapján egy-egy önműködő csirkefarmot épített fel Buka- 
rest közelében minden ötszáz távozó zsidó családért. Most azon- 
ban egy eset mégis kibillentette az Elvtársat magabiztos helyzeté- 
ből; a magyar kormány hivatalos jegyzékben tiltakozott ama vád 
ellen, amely szerint a senki földje alá mélyen behatolva óriási 
csontvázat hoztak felszínre, és a leletet teherkocsin ismeretlen 
helyre szállították. Egyszerű műanyag utánzatról van szó, ame- 
lyet a közlekedési szakemberek találtak ki a gyorshajtók elrémíté- 
sére – bizonygatta a jegyzék mellékelt fényképekkel –, és a 
csontvázat már föl is állították egy hajtűkanyarban, ahol suhin- 
tásra emeli kaszáját, lábánál pedig ez a felirat villódzik: 

GYERE, BOLOND, VÁRLAK! 

Hamudius múló dühe után sem lelt megnyugvást. Ha egyma- 
gában volt, és föl-alá járkált a szobájában, a körmei olykor szapo- 
rán kocogtak a fogai között, mint jégeső az ablakon. Mindentől 
félt, mérgezéstől, fertőzéstől is, s ha külföldiekkel kezet fogott, 
mihelyt a kíséretével maradt, sürgetőn szólt: „Alkoholt!”, s már 
nyújtotta is lemosásra a kezét. Azonban a mérgezésnél, fertözés- 
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nél is jobban félt az orvlövészektől, s mióta meggyilkolták Ken- 
nedyt, az volt a rögeszméje, hogy vele is golyó végez. 

Egy reggel az Elvtárs elgyötörten került elő álmai hínárjából, a 
hangja bágyadt volt, s szürke arca fölött szeme mintha két kis ke- 
mencekarika közepéből meredt volna elő gyanakvón. Mikor az 
ébredező Nicoleta ijedten faggatni kezdte, elmondta, hogy Brezs- 
nyevvel álmodott, attól van rosszul. Kínzó látomásában az a 
szörnyű medve az ölébe kapta, akár egy gyereket, ide-oda rohan- 
gált vele a Kreml hatalmas fogadótermében a szikrázó csillárok 
alatt, nem akarta semmiként letenni, de még meg is veregette a 
fenekét, és az arcába dörmögte mély, dohos hangon: „Adok én 
neked, csak tovább rosszalkodjál, úrfi!... Mit képzelsz, mehetsz a 
saját fejed után, és azt tehetsz, amit akarsz?! Majd megtanítalak 
én kesztyűbe dudálni!...” 

Félelmébe most szégyen és zavar vegyült a furcsa álomtól, s 
mikor látta, hogy Nicoleta tekintetén parányi gúny lebben át, 
szinte följajdult fájdalmában: 

– Bizonyítékaim vannak arról, hogy Brezsnyev valamire ké- 
szül ellenem!... 

Nicoleta válaszként nyújtózkodni kezdett a takaró alatt. 
– No gyere, vigasztaljalak meg! – mondta sürgetőn, szélesre 

tárva rettentő ölét a takaró alatt. – Mit félsz te attól az orosz 
medvétől, hiszen lőttél már nagyobbat is nála. Másrészt pedig há- 
lás lehet neked, amiért az oroszok szerepét vállalva leültetted a 
zsidókat az arabokkal a tárgyalóasztalhoz. 

Hamudius megtáncoltatta rajta apró borzszemét, aztán igyek- 
vőn bemerült a kényelmes medencébe, mert nem ismerte a fölaj- 
zás módszerének legegyszerűbb fogásait sem. 

– Jó lenne, ha meglátogatnók Erzsébet királynőt, sőt elmen- 
nénk Kínába is, mit szólsz? – ásított később Nicoleta. – Ezzel 
csak elbátortalanítanád az orosz medvét. De eredj addig is mun- 
kalátogatásokra, az mindig jót tesz neked. „Tapsi, tapsi tatának, 
piros csizma mamának!” – idézte, gyöngéd-kényszeredetten 
megpaskolva a férfi hátát. 

De azért Nicoleta is nyugtalan volt: az ő gondolatai azonban 
most a gyermekei felé fordultak. A másodszülött Irina nemrég a 
szabadon gondolkodó diákok egy csoportjához csapódott. Mi- 
után a szekuritáté szülei parancsára hét társát letartóztatta, többé 
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nem tűrte, hogy családi nevén szólítsák, hanem csakis kisasszony- 
nak neveztette magát. Valentinus, a legnagyobb Oxfordban nevel- 
kedett, nemigen fűlött a foga a marxizmushoz, inkább a tudo- 
mányok érdekelték, és az Elvtárs és Nicoleta megrökönyödésére 
Hamudius egy régi ellenfelének a lányát vette feleségül, mire 
azonnal kitagadták. A legkisebbre, Főfire azonban büszke volt az 
uralkodópár, és amikor tizennégy évesen megerőszakolta egy 
osztálytársnőjét, az apa a maga már-már félszeg férfiasságáért ér- 
zett kárpótlást, az örökké sóváran kielégületlen anya pedig a saját 
vérét vélte csordogálni a koraérett Túri Daniban, és a hőst ünne- 
pelte benne. Dorgálás helyett Főfi egy év múlva megkapta első 
autóját, rá egy esztendőre első hajóját, s mire érettebb kamasz lett, 
már a Black labelt, kedvenc italát vedelve vidáman száguldozott 
és gázolgatott a főváros utcáin meg az országutakon... 

Most viszont az történt, hogy egy este, amikor már a részeg cél- 
balövöldözésben sem lelt örömet, Főfi visszatért a KB klubjába, és 
a vezérkari főnök feleségének a blúzában kezdett matatni. Az 
asszony védekezett, karmolt, apró öklét megpörgette a pimasz if- 
jú fején, de amikor az már a melltartóját is letépte, a jelen lévő két 
méter magas óriás férj szódavizet zúdított a támadóra, aztán 
megragadta a nyakánál fogva, és kitette az ajtón, mint a tóból elő- 
kecmergő kutyát. 

Mikor Nicoleta értesült a botrányról, ismét magához rendelte a 
tábornok kémfőnököt. 

– Mondd, Pacsni Papa, hogyan fest az a zsiványtanya, kik lá- 
togatják és mik történnek arra? – faggatta. – Úgy szétütök a sok 
léhűtő között, hogy egy életre megemlegetik!... Még ezt a szegény 
gyermeket, Főfit is megrontják, mert amúgy is hajlamos minden- 
féle kópéságra... – A kezét ölébe ejtve mélyről sóhajtott: – Behá- 
lóztam neki Didinát, a tornászlányt. Már három aranyérme volt a 
kontyocskája alatt a kis aranyosnak, amikor ez a csirkefogó ágyba 
bújt vele. De azt hiszed, hálás az anyjának?... Egy ilyen kandúr 
sosem tud hálás lenni, sőt most is duzzogott: „Úgy tárta ki magát 
nekem a buta liba, mint aki igyekszik túl lenni egy kötelező tor- 
naszámon!” Hallottad? Most meg itt ez a botrány, azt sem tu- 
dom, hogyan simítsam el... Talán jó lenne, ha a vezérkari főnököt 
hadügyminiszterré neveznénk ki, akkor őnagysága is befogná a 
száját. No de beszélj arról a lepratelepről! 

És a kémfőnök elmondta, amit később, a szökése után meg is 
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írt: a szórakozóhelyet hatalmas mezőgazdasági területek közé rej- 
tették, a fővárostól félórányi autóútra, negyvenezer négyzetméte- 
ren terül el, és a versailles-i park másának tűnik szobrokkal éke- 
sített ösvénylabirintusával és a virágágyásokkal szemben elhelye- 
zett kovácsoltvas padokkal. A területet mesterséges tavak, szökő- 
kutak és szívet melengető lugasok fogják körül. A mesevillákat, 
klubhelyiségeket a sövény és a díszfák közé építették be gondo- 
san. Egy moziteremben csak nyugati filmeket vetítenek, és az alig 
észrevehetően mozgó, sötét ruhás pincérek előadás közben süte- 
ményt, fagylaltot, hűsítőket szolgálnak fel... Odébb tekepálya 
nyúlik el, hozzá tartozik a kávéház is, amelyet pálmákkal, délsza- 
ki növényekkel díszített üvegházban helyeztek el; még odébb, 
egy másik sövény mögött a fedett lőtér húzódik a bárral, falát kék 
színű bársony béleli – a belügyminisztérium színe. A klub va- 
rázserejét azonban mégis a vendéglő adja kis gyertyafényes kü- 
löntermeivel és a glaszékesztyűs pincérekkel, akiknek hajtókáján 
vörös szegfű díszeleg. Felváltva két zenekar is játszik az étterem- 
ben, és az étlapon a kaviár, a libamáj-pástétom és a szarvasgomba 
csak szerény fogásnak számít... 

– A botrány estéjén voltak vidám pillanatok is – számolt be 
asszonyának Pacsni Papa nevetve. – Az egyik különteremben 
például a belügyminiszter, akit a háta mögött mindenki csak Ud- 
varnagynak nevez, néhány miniszterhelyettessel a borkapitányt 
játszotta. Minden résztvevőnek meg kellett innia egy pohár bort, 
miközben állva ezt a mondatot mondta: „Én vagyok a borkapi- 
tány, és három húzásra kiiszom ezt a poharat.” A második korty- 
nál már azt kellett szavalnia, hogy ő a bor-borkapitány, és három- 
három húzásra kiissza azt a poharat-poharat. Ha kihagyott valaki 
egy szót, vagy elfelejtette megduplázni a bort, a poharat vagy a 
hármat, kezdhette elölről. Ezt a játékot maga Udvarnagy honosí- 
totta meg, amikor látogatást tett a magyar belügyminisztérium- 
ban, és a cél az volt, hogy minél jobban asztal alá igyák a „ver- 
senyzőt”... 

Elmondta a kémfőnök azt is, hogy miközben a borkapitányok 
dadogva és zajongva versenyeztek, az ország elnökhelyettese, 
Lóbab, aki a Nagymedve-akciót irányította a jómúltkoriban, késé- 
vel megkocogtatta a poharat, és csendet kért. 

– Tudjátok, elvtársak, nekem, aki a kulturális osztályt igazgat- 
tam, elhihetitek, hogy a papoknak és a rabbiknak minden reggel 
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és este és napközben is legalább egyszer imádkozniuk kell Iste- 
nükhöz, bárki legyen is az. Mi azonban ateisták vagyunk, mi csak 
népünk szeretett, nagyrabecsült fiában és lányában, Hamudius 
elvtársban és Nicoleta elvtársnőben hiszünk! 

Ezután Lóbab úgy írta le Hamudiust, mint egy lovagot, aki a 
Biblia és a kereszt helyett Marx Tőkéjét és Nagy Ştefan kardját 
hordozza, Nicoletát pedig mint a bölcsesség istennőjét. 

Mikor jó negyedóra múlva befejezte, tapsvihar tört ki a terem- 
ben, a boldog önkívület legmagasabb fokán pedig a klubtagok 
talpra ugorva a „Hamudius és a nép!” jelszót kezdték kiáltozni 
ütemes taps közben. Egyik tábornok a zongorára borulva része- 
gen sírt, a tüzérség és a rakétaegységek parancsnoka ugyanakkor 
egy hokedlin imbolyogva igyekezett megcsókolni az elnökné arc- 
képét... 

Mihelyt a kémfőnök rajzolgatni kezdte a klubot, Nicoleta arcán 
az érzések különös játékát vette észre, ahogy a derűs kíváncsisá- 
got a meglepődés és a fölháborodás kifejezése váltogatja. A szív- 
melengető rejtett lugasokról és a versailles-i park virágágyásairól 
hallván fejét kissé oldalt billentve szinte elernyedt, majd ismét 
talpra ugrott benne az éber figyelem, mihelyt azonban Pacsni Pa- 
pa a borkapitányok versengéséhez ért, az asszony sárga szemének 
szikraözöne még őt is elárasztotta, de a képe felé áhítatosan ágas- 
kodó parancsnok végül megbékítette a hiú asszonyt, és az csak 
annyit mondott halkan sóhajtva: 

– Fene a bőrét a sok csélcsap borisszának!... A mi hibánk, hogy 
jódolgukban már azt sem tudják, mit tegyenek, és a tetejébe a fi- 
acskámat is megrontják, a gazemberek!... 

Hamudius tudta, hogy Nicoletának igaza van: zaklatottságára, 
szorongására, félelmére egyetlen gyógyír a munkalátogatás és a 
vadászat. Egy idő óta szokásává lett, hogy mielőtt megtekintette 
volna az üzemeket, gyárakat, szemlét tartott a város fölött, hogy 
az égből lássa azt is, ami a földön elrejtőzhetik. 

„Az mi ott alant? – kérdezte kísérőjétől egy alkalommal, és 
hunyorogva az erkélyek felé bökdösött. – Ki engedte meg, hogy 
üvegfalakkal kerítsék be és lakásnak tekintsék a balkonokat is? 
Azonnal le kell bontatni a védőburkolatokat és pénzbírsággal súj- 
tani az ellenszegülőket, vagy errefelé nem hallottak a teraszos 
földművelésről? Paradicsomot, húsospaprikát, sőt gombát is le- 
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hetne termeszteni azon a pár négyzetméteren, így ki-ki önellátó 
lehetne zöldségben, ami nagy terhet venne le az ország válláról; 
és hozzájárulna az export növeléséhez.” 

De még inkább megbotránkozott azon, hogy a tömbházak la- 
kói telerakták az erkélyeket limlommal, gyermekkocsit, kerék- 
párt, szétszedett ágyat, feslett matracot, üres üvegeket, dobozo- 
kat, ládákat tartottak ott, s a sok holmi, kacat fölött mosott fehér- 
nemű lengedezett a kihúzott spárgán. Az Elvtársat annyira felin- 
gerelte ez a látvány, hogy az egyik városban leváltotta és meg- 
büntette a tűzoltóparancsnokot. 

És megparancsolta azt is, hogy vágják ki a díszcserjéket, a tör- 
pefenyőket, a rózsabokrokat az épületek lábánál viruló parkocs- 
kákban, aztán darabolják fel a területet annyi felé, ahány lakó 
van, és minden kisgazdának írják elő, miből mennyit kell termesz- 
tenie, nehogy oltyán szokás szerint tüstént valamennyien hagy- 
mát meg fokhagymát ültessenek. Ugyanakkor a munkakertekre 
vessenek ki adót, ahol pedig nagyobb a tetőterület, társuljanak 
össze a lakók, hordjanak földet a sima aszfaltra, szerezzenek be 
műtrágyát, gyomirtó szereket, és a nap melegével langyosítsák a 
vizet az öntözéshez... 

Ha az elnök az épületek között járt kíséretével, és ide-oda mu- 
togatott, az újságírók buzgón jegyezték minden szavát, noha tud- 
ták, hogy a cenzúra minden eseményre csak egyetlen szab- 
ványszöveget engedélyez. A tömbházak tetejére ugyan sehol sem 
hordtak földet, így is épp elég baj volt a beázásokkal, de a lomb- 
talanított területeket mohón kimérték, hogy legalább petrezse- 
lyemzöldet s néhány kötésnyi hagymát termesszenek parányi 
kertjükben a lakók, ha már nem ülhetnek ki oda hűsölni, beszél- 
getni. A zöldségesekben senki sem lelte örömét: sebtében kerítették 
el, ki szögesdróttal, ki rozsdás lemezdarabokkal, száraz ágakkal 
vagy csupán néhány léccel, a szél papírt, szemetet, cigarettásdo- 
bozokat hordott a növények közé, a gyerekek leszakították és csa- 
lódottan elhajították a félig érett paradicsomot, kutyák bóklásztak 
az ágyások között, és reggelre ürülék sárgállt az ösvényeken. A 
lakók éberen figyelni kezdték kertecskéiket a függönyök mögül, 
bosszút sejtettek, és egymást gyanúsították. Az asszonyok hajba 
kaptak, a férfiak hörögve emelték föl az öklüket a vélt ellenségre 
a maréknyi fonnyadt zöldség miatt, amely eltikkadtan kornyado- 
zott a porréteg alatt, mert nem kaphatott az emeletekről vizet. 
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Egyik utóbbi munkalátogatására az Elvtárs a feleségét is magá- 
val vitte, mert Nicoleta meg akart tekinteni egy prémállattenyész- 
tő farmot Begavár mellett. Később az állatgondozók röhincsélve 
mesélték, hogy a nagyasszony különös felfedezést tett a hódpat- 
kányok ketrecei előtt, néhány kitenyésztett rozsdavörös példányt 
látva örvendezőn tapsolni kezdett, és a férjét szólongatta: „Nyéki, 
Nyéki, nézd, rózsaszín nyulak! Ilyet sehol a világon nem lehet 
látni!” Hamudius azonban nem hallotta meg a hívást, mert épp a 
juhtenyésztésről osztogatta tanácsait, mikor pedig a telep igazga- 
tója mosolyogva oda akart lépni az elnöknéhez, hogy a különbö- 
ző mutációkról beszéljen, a mezőgazdasági miniszter megragad- 
ta, visszarántotta, és elsápadva a fülébe súgta: „Ha nem fogod be 
a pofád, úgy seggbe rúglak, hogy repülsz!” 

Később az elnöki pár nyitott kocsin városnézésre indult. Min- 
den aprólékosan meg volt szervezve, de egy mellékutcába bepil- 
lantva, az Elvtárs sorbanállók tarka seregét pillantotta meg, s mi- 
kor az első titkár szégyenkezve megvallotta, hogy toalettpapírra 
várnak, hatalmasan felbőszült: de hiszen még az elkobzott Bibliá- 
kat is bezúzatta erre a célra, hogyan lehet mégis hiánycikk? Szé- 
gyen és gyalázat! Mihelyt visszatérnek a rezidenciára, azonnal 
felhívja Trompát, a minisztert, és közli vele, hogy veheti a bagá- 
zsiját! – üvöltötte. 

A repülőgépen hazafelé Hamudius fáradtság helyett kellemes 
zsibongást érzett az idegeiben meg a csontjaiban. Már örült, hogy 
mégsem hívta fel a könnyűipari minisztert, hogy menessze, hi- 
szen ha megfontoljuk, az iskolásfüzet meg a könyv mégis fonto- 
sabb, és a papírfölösleget magas világpiaci áron lehet értékesíteni. 
No és hol volt régen a maihoz hasonló selymes kínai toalettpapír? 
Még hallani sem hallottak ilyesmiről a falusiak! Ezt már szelíd 
félálomban gondolta az Elvtárs, percnyi édes szendergés közben, 
s ahogy oldalról rásütött a nap, az egyenletes motorzúgásban 
még rá is mosolygott egy gyermekkori emlékére. Kéregfalva ju- 
tott eszébe, ahol akkor nem volt még összetákolt árnyékszék sem, 
csak lekuporodtak az udvar végében a trágyadomb tövébe, ta- 
vasztól őszig kellemesen cirógatta feneküket a szellő, s míg elnéz- 
tek messzi, a Hóhérok hídja felé, ahol lókoponyák és nagy vesz- 
szőkosárszerű bordák virítottak mészfehéren, guggolás közben 
meghitten szállt egymás felé a testvérek hangja. Aztán fölegyene- 
sedve letéptek egy-egy bordázott ernyőjű és mégis selymes kese- 
 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

	   292 

rűlapit, amely hidegen megcsiklandozta a farukat, lábszárukat. 
És nem problémáztak... 

Érdekes, hogy Nicoletának is voltak hasonló élményei, s mikor 
az Elvtárs megvallotta neki mindezt, ahelyett hogy nevetett vol- 
na, nagyon komolyan bólogatott: 

– Az igazság az, hogy elkényeztettük a népet. Nyéki! Mi még 
petróleumlámpa fényénél vacsoráztunk, és cérnával szeleteltük a 
puliszkát. Jó volna, hát fölújítani néhány bölcs ősi szokást! A toa- 
lettpapír árát pedig többszörösére kell emelni, hadd áldozzanak 
rá a finnyáskodók! 

Néhány hónappal e beszélgetés után egy reggel az elnökné ma- 
gához ölelte a férjét, megpörgette a nyelvét annak fülében, és hí- 
zelgőn kérdezte: 

– Ki az, aki az Elvtársnak még az álmait is kitalálja, és mindig 
teljesíti? 

Aztán választ sem várva megfogta Hamudius kezét, és húzta 
maga után a férfit az elnöki illemhely felé. Lenyomta az aranyo- 
zott kilincset, elsőként maga lépett be a különböző virágperme- 
tektől illatozó helyiségbe, ahol több telefonkészülék, mikrofon és 
mindent ellenőrző tévékészülék is volt, s ahol láthatatlan kezek 
gondoskodtak, hogy Hamudiusnak se ürítés előtt, se azután ne 
legyen gondja magára, s a kisujját se kelljen mozdítania. 

– Odanézz!– suttogta Nicoleta a vert ezüstből készült faliáll- 
vány felé mutatva, amelynek rekeszeiben tenyérnyi levelek zöl- 
delltek. – Kilencféle selymes-illatos keserűlapi-palántát hozat- 
tam Dél-Kínából, és íme, a pártkertészet üvegházában a rózsaso- 
rok között beérett az első termés! Arról is gondoskodtam, hogy a 
magokat majd tárolják! Tudom, örülsz neki, hiszen titkolt vágyad 
volt ez már régóta, csak restelltél beszélni róla!... 

Hamudius arcát vörös pír lepte el, izgatott lett, még valami 
nyüszítő hangot is hallatott, aztán erélyesen kituszkolta Nicoletát 
a vécéből. 

– Most hagyj magamra néhány percig! – szólt odabentről. – 
Ki akarom élvezni a helyzetet! 

S magára zárta az ajtót. 
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Elifáz az eget nézi 

– Most, hogy nézem az eget, innen az ecetfa még csupasz ágai 
alól, belém sajdul valami fájdalom – kezdte Pokola úr, nyugal- 
mazott egyházi gondnok az Öregek Padján. – Nem tudom, mitől 
van ez, de a végtelen kék magasság gyermekkorom óta oly erős 
vágyakozást ébreszt bennem, hogy sírni szeretnék. Hallottatok 
már ilyen ostobaságot?... És legalább ha tudnám, miért! – foly- 
tatta még mindig fölfelé pillantva. – Talán ezzel a sejtéssel adja 
tudtunkra időnként a Teremtő, hogy mily parányok vagyunk az 
ő roppant műhelyében?! Isten azt mondja magáról Jeremiás 
könyvében: „Nemcsak a közelben vagyok Isten, hanem Isten va- 
gyok a messzeségben is. El tud-e rejtőzni valaki olyan helyre, 
ahol nem látom? Nem én töltöm-e be az eget és a földet?” De le- 
het, hogy mindezeknek semmi közük az én furcsa szomorúsá- 
gomhoz, amely időnként megüli a lelkemet. Ennek oka csak affé- 
le kielégületlenség, öntudatlan bánkódás lehet az elmulasztott le- 
hetőségek miatt. Mostanában azonban, ha beléfeledkezem a ra- 
gyogó mennybolt szemlélésébe, szegény Elifáz barátom jut 
eszembe. Ez a jóságos ember, aki addig fürkészte az eget, hogy 
már-már kificamodott a nyaka. 

Mielőtt azonban róla mesélnék, hadd rajzoljam meg őt magát 
néhány vonással. Még kölyök korában fertőző betegség támadta 
meg, ettől elsatnyult a jobb lábfeje, s később, férfi korában is úgy 
járkált, mintha kicsiny rolleron tolná magát előre. És lám, ilyen 
különös a sors: e fogyatékossága ellenére sem vágyott ülőmunká- 
ra, nem szegődött el kosárfonónak vagy kefekötőnek, de még ci- 
pésznek sem. Tetőbádogos lett! 

Irdatlan nagy bérházak tetején, templomok tornyán, székes- 
egyházak kupoláin függött, imbolygott, csúszott és kapaszkodott, 
de félelem nélkül, sőt rejtett gyermeki örömmel, s nem volt hozzá 
mérhető ember ebben a szakmában! És nemcsak a bádogosmes- 
terséghez értett százszor inkább, mint más, de a lakatossághoz, 
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víz- és gázszereléshez, központi fűtéshez, titokzatos zárak fölnyi- 
tásához is. 

S ha netán megtorpant egy-egy munka előtt, szinte belebetege- 
dett. Napokig nem evett, de elszívott három pakk cigarettát is 
egy nap, s a szakálla olyan lett, mint a drótkefe, amellyel a rozs- 
dás bádogtetőket súrolta. Nézte a feladatot összeszűkülő szem- 
mel, s időnként vinnyogó hang szivárgott fel a melléből, a meg- 
bántott szakmai önérzet és a tehetetlenség hangja, az izgatottan 
remegő kutya hangja, amely nem tudja megragadni a ketrec rácsa 
mögött ugrándozó nyulat. 

Annál hatalmasabb volt az öröme, amikor rájött a dolog nyitjá- 
ra. Könnyezett, kacagott, a fejét csóválta, megvető legyintéssel bí- 
rálta felül saját magát. De nem sajnálta az elvesztegetett időt, nem 
törődött a pénzzel sem, ellenkezőleg, talán ő fizetett volna az 
újabb tapasztalatért, ez az egyszerű ember, akinek a ruházatából 
mindig hűvös fémek és sejtető magasságok szaga áradt. Hibás lá- 
ba miatt félénken közeledett a lányokhoz, későn is kapott felesé- 
get, de épp ezért olyan újdonság volt neki a házasélet, az öl csábí- 
tó melege, az asszonyi gondoskodás, amilyen új érzés lehetett az 
első keresztényeknek a hit, Isten országának felfedezése. 

Mikor az első hónapok ajándékaitól kissé már fáradtan zsibon- 
gott minden tagja, fölfedezte az apró örömöket is: a húsleves fű- 
szeres-balzsamos illatát, amely vasárnaponként a ház körül lebe- 
gett, a bor s egy-egy jobbfajta cigaretta ízét, ahogy ott állt vasalás- 
szagú fehér ingben a küszöb előtt, s a felszálló kék füst után bá- 
mult, kívülről-belülről tisztának érezve magát az istentisztelet 
után... 

E csöndes örömök közé tartozott az is, hogy esténként a heve- 
rőn fekve átforgatta a kölcsönkapott képes folyóiratokat, hogy ol- 
vashatott néhány oldalt valamely regényből. Lassan olvasott, hi- 
szen kíváncsian nézte a szavakat így külsőre is, mintha szer- 
számok volnának. Néha fölemelte a fejét a lapok közül, s a dí- 
vány fölött húzódó polc felé nyúlt, hogy levegyen egyet a füzetek 
közül, s kimásoljon egy gondolatot, amely megragadta. Alkal- 
mam volt belelapozni ezekbe a füzetekbe, s megint csak meggyő- 
ződtem ennek az embernek a tisztaságáról. Bejegyzései között 
ilyen megállapításokat találtam: 
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„Csak úgy élni, hogy ne tegyünk rosszat, ez kevés.” 
„A bölcs azt mondja, a dolgok attól becsesek, ami nincs meg bennük. 

Így az élet is: a legszebb akkor, ha nincs benne rossz.” 
„Semmi sem csodálatos a lelken kívül: ha az nagy, semmi sem nagy 

számára.” 

Ezek a felismerések vezették rá az olvasásra s tették őt magát is 
bölcs emberré. Sosem veszekedett Sárával, ha sértés érte, megle- 
pődve, de szótlanul billegett egy ideig ép lábán, mint aki a testé- 
vel fogta ki a beléje hajított szidalmakat, s utána is csak ennyit 
mondott mosolyogva: „No hiszen, asszony szava Isten szava!” 

S ezzel vissza is rendeződött minden a maga békés helyére. Az 
asszony hálás volt ezért a türelemért, s mivel több év után sem 
szült neki gyereket, csupa gyöngédség volt iránta: ha Jóska kilé- 
pett a hűvös levegőre, már szaladt utána a köpennyel, s ha a 
munkától fáradtan végigfeküdt esténként a heverőn, megmosta 
és balzsamos kenőccsel kenegette a beteg lábát, hogy felgyorsítsa 
a vérkeringést, s az első hetekben még be is pólyálta a konyha 
meleg félhomályában, s szénnel szemet, fület, vihogó szájat raj- 
zolt a fehér vászonra. 

De mit részletezzem: példásan éltek! Házasságuk tizedik esz- 
tendejében kis szőke leánykát vettek ki az árvaházból, s mindket- 
ten hamarosan úgy megszerették, hogy most már kölcsönösen el- 
nézték egymás iránti apró mulasztásaikat, csak hogy a kis Rózsi- 
kával törődjenek. Elifáz már hajnalban elbicegett a tejsorba pa- 
nasz nélkül, sőt örömét lelte ebben az áldozatban. Ha fektében 
fölé hajoltak, a gyerek gurgulázott, hangosan nevetett, s vala- 
hányszor a nevelőapa ölbe vette, apró, meleg és illatos kezével 
végigtapogatta az arcát. Később még azt is mondta, hogy Tátá. 
Elifázon ilyenkor meleg áram szaladt át, még a beteg lábfeje is át- 
forrósodott, s miközben lehunyt szemmel szorította magához a 
csöppséget, úgy érezte, a házasság után ez a legboldogabb érzés 
a földön. 

Mikor a lányka elérte a tizennegyedik életévét, és talpig fehér- 
be öltözve, kezében a virágcsokorral elindult a templomba, hogy 
bizonyságot tegyen lelki érettségéről és hitéről az egyház vénei 
előtt, olyan volt, mint Csipkerózsika. Jóskának épp erre a napra 
esett huszonötödik házassági évfordulója, ebben jelt látott, s hálá- 
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ból a sors iránt, mely jó volt hozzá s teljes értékű férfivá tette Sára 
mellett, elhatározta, hogy megtartja ezüstlakodalmát. 

És valójában itt kezdődik az ő kálváriája, a kissé hosszú kitérő- 
re pedig azért volt szükség, mert ennek a derék embernek a meg- 
alázása kevésbé háborítana fel benneteket életének ismerete nél- 
kül. 

A két, véletlenül egybeeső családi ünnephez még hozzájött egy 
harmadik esemény is, Hamudius „munkalátogatása” a városunk- 
ban, amely oly sok ínséges napot szenvedett át ennek a tirannus- 
nak az uralkodása alatt. De hiszen ti is emlékeztek erre! Úgy 
megriadtunk már a hír hallatára is, hogy a májunk remegett ben- 
nünk. Egyik percről a másikra mintha más bolygóról érkezett em- 
berek özönlötték volna el a környéket. Az utcák idegen rikkantá- 
soktól, utasító szavaktól, szitkoktól visszhangzottak, tűzoltóko- 
csik csengettek, rendőrkocsik szirénáztak, a piacteret, ahol az 
emelvényt tákolták össze, elzárták, az elrekedt személyautók tül- 
kölését olykor a fúvószenekar hangja váltotta fel, s a tébolyult zaj 
fölött cirkáló helikopterek motorjai dörögtek. 

Égszakadás, földindulás! 
Negyvennégy nyarán sem volt ilyen zűrzavar és ijedtség ná- 

lunk, amikor bombák hullottak az égből. Mi is csak kerülővel ér- 
tünk haza, ide-oda terelt, taszigált bennünket a milícia, még az 
üzletek elől is elsodortak bennünket a próbafelvonulásra igyek- 
vők hangoskodó seregei, s bevásárlószatyraink üresen fityegtek a 
kezünkben, hogy aztán hazaérve izzadtan, porosan, meghajszol- 
tan hulljunk be az ajtón. 

Zöld festékkel fújták be a gyárak környékén az elszáradt fákat, 
és titkosrendőrök szállták meg és kajtatták végig a házakat, ahol 
a terv szerint Hamudiusnak, ennek a sátánnak el kellett haladnia; 
de ott hasaltak a kertek mélyén is, a ribizli- meg a krumplibokrok 
között, nehogy valami állat moccanjon, csaholni, öblögetni, me- 
kegni, kukorékolni kezdjen, esetleg kiszaladjon az elnöki kocsi 
elé, amitől Isten őrizzen! 

Elifáz ötven-hatvan rokont, ismerőst, barátot hívott meg az 
ezüstlakodalmára. Korán kelt a nagy napon, hosszan fényezte a 
cipőjét, borotválkozott, megmosakodott, ünnepi hevülettel bille- 
gett, tolta magát innen oda a láthatatlan és zajtalan kis rolleren, 
miközben az asszony a konyhában az abroszokat, szalvétákat va- 
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salta, hogy előre menve megterítsen a gyári étkezdében, amelyet 
a férje erre az alkalomra kibérelt. 

Jóska már sötét nadrágban, fehér ingben volt, amikor kiment, 
hogy elszívjon egy cigarettát, s bőrkabátos kövér alakot pillantott 
meg a kertjében. Kicsiny háza a látogatás útvonalába esett, de ő 
ezt még nem tudta, s riadt figyelemmel nézte az idegen alakot, 
aki szétvetett lábbal öntözte az egyik almafa tövét. 

– Héhé! – szólt rá végül a külvárosi ember örök gyanakvásá- 
val. – Mit keres itt?... 

A bőrkabátos válasz helyett odaintette a házigazdát. Lehetett 
benne egy-két pohár szilvórium, mert közben suta, ernyedt moz- 
dulattal igyekezett begombolni a nadrágját. 

Jóska megállt a közelében és idegesen ráncolta az orrát. 
– Ide figyeljen, elvtárs – mondta az idegen. – Ha van kutya 

vagy kakas a ház körül, tüntesse el a főtitkár elvtárs munkaláto- 
gatása idejére, megértette? 

Elifáz billegve megtántorodott. 
– Miért hogy tüntetném? Ki parancsolhat nekem a saját telke- 

men?... 
A bőrkabátos már elrendezte magát, elevenebb is lett, s gúnyos 

sejtetéssel mosolygott: 
– Maga csak ne kérdezősködjék, hanem tegye, amit mondtam, 

mégpedig minél hamarabb, mert baj lesz! 
Ekkor már Sára is künn volt a küszöbön, mint azok az asszo- 

nyok, akik odabent is megérzik a külső veszélyt, s házipapucsá- 
ban aggódón topogott, majd átkiáltott vacogó félelme fölött az 
emberének: 

– Ne vitatkozz, ne ellenkezz, áldjon meg az Isten!... Ha a ható- 
ság azt óhajtja, hogy tüntessük el azt a hitvány kakast meg a ku- 
tyát, akkor eltüntetjük. 

Szegény Jóska két tűz közé szorulva megfordult, s ünneplőben, 
amint volt, hajkurászni kezdte a kakast, amelynek a tollazatáról 
azt lehetett hinni, hogy egykor fehér volt, de valami mázolóina- 
sok régóta abba törlik ecsetjeiket. Két embernek sem telt volna ki 
belőle egy húslevesre való, minden értéke e nevetséges farsangi 
külső volt, s talán ezért kegyelmezett meg neki eddig a gazdája, 
aki most kész volt kifacsarni a nyakát. Szánalmasan szökelve 
igyekezett elcsípni, a kakaska azonban, amelynek már az első 
mozdulattól sűrűsödni kezdett apró gombszemében a gyanak- 
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vás, egy pillanatig mozdulatlanná dermedt kapirgálás közben, 
aztán megriadtan kiáltozva fölszállt magasra, mint egy galamb, s 
csak a harmadik háztető mögött ereszkedett alá. A kutyát az 
asszony zárta be a pincébe. 

Az elnök munkalátogatása tehát baljósan kezdődött még a kül- 
telken is. Elifáz a kakas kergetése közben térdre bukott, és utána 
sokáig némán szenvedő buzgalommal tisztogatta a nadrágját. Én 
magam is odamentem délelőtt, s miután a háziak elkészültek, 
együtt indultunk a gépgyár felé. Azonban még a fele utat sem tet- 
tük meg, amikor Jóska belém kapaszkodva megállt, s fél lábon 
hintázva, álmélkodón valahova fölfelé nézett. Kicsit még bele is 
sápadt abba, amit látott, s amit mindjárt én is megpillantottam: a 
szerelőcsarnok hatalmas kupoláján mintha Gulliver törpéi nyü- 
zsögtek, hajladoztak, jöttek-mentek volna a füstben, párában. 
Más apró alakok botokkal hadonásztak, de nem is botok voltak, 
hanem rudak, s azok végére bizonyára rongyot kötöztek. 

– Órák alatt újra kell festeni a kupolát – magyarázta a kapus, 
amikor odaértünk –, hogy mire délután megjön az elnök, ne lás- 
sa a helikopterből azt a teméntelen rozsdát... 

– Helikopterből? – ismételte Jóska barátom megszeppenve, s 
utána összeszorított ajakkal csóválta a fejét. 

– Hát nem is létráról! – röhögött a kapus. – Huszonötezer 
munkás várja itt a gyári sportstadionban! 

Töltöttkáposzta illata lengedezett az étkezde környékén, fehér 
köpenyes asszonyok tettek-vettek lagymatagon az ebédlőterem- 
ben, s amikor beléptünk, az asztalsor végéről a szakács fordult 
felénk piros arcú, zömök hóemberként. A zavartól kezében meg- 
billent a söröspohár. Bőségesen reggelizhetett, hiszen három ki- 
ürült üveg is állt előtte három kis zöld kuglibábként. Megtörölte 
száját a keze fejével, és mosolyogva jött elénk, hogy üdvözöljön. 
A hűtőszekrényből orosz vodkát vett elő, és megkínált bennün- 
ket, hogy kárpótoljon a sörökért. 

Elifáz is megivott vagy két pohárkával, s ez jót tett neki a kakas 
hajkurászása, a megalázó térdrebukás meg a bőrkabátos pökhen- 
di szavai után. Örökké rücskös orra most olyan lett, mint a resze- 
lővel megkapart murok, szemében bizakodó kis fények gyúltak, s 
otthonosan mindjárt be is sántikált a konyhába, hogy ellenőrizze 
a sütést-főzést. Körbetolta magát a hatalmas kályha körül, kissé 
félszegen mosolyogva hol eltűnt, hol ismét felbukkant a zsíros 
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párában, s csodálkozva nézelődött, mert ő még egy fuszulykale- 
ves elkészítéséhez sem értett. 

De keveset tudott meg az irdatlan nagy fazekak, malomkerék- 
nyi lábasok, kozmás szélű tepsik körül abból, hogy hol s milyen 
alakzatban rejtőzik a süldő, a sok csirke, csupán annyit ért el, 
hogy egy kevés ideig feszélyezte a két szakácsnét: azt, aki retten- 
tő csípőjét oly kurta lábakon hordta, mint két csupasz tégla, s aki 
tologatni, rángatni kezdte az edényeket s emelgetni a fedőket, 
hogy munkájának látszatja legyen. Mire visszatértünk az ebédlő- 
be, Sára már fölterítette a friss abroszokat, s utána a virágokat 
kezdte vázába rendezni. 

Aztán jődögélni kezdtek a vendégek: barátok, szaktársak, roko- 
nok, kemény kézfogású és harsogó hangú vidékiek, nagyszájú 
asszonyok, akik már a küszöbön fölnevettek előmelegített pajzán 
célzásaikon, szelíden pityegő munkásfeleségek, mindenikük kissé 
túlillatosítva. Egyszóval mindenféle jópofa emberek voltak ott, 
közöttük még egy kanadai is, egy lefésült hajú, öreg agglegény, 
Jóska távoli unokatestvére, aki épp látogatóba jött, így hát a bá- 
dogos egyenesen ide hívta meg őt. 

A házigazda többnyire állt, hogy fogadhassa a vendégeket, 
egyvégtében billegett, az asszony pedig szigorúan figyelte, ahogy 
a pohár is meg-megbillen a kezében, s annyi esztendő tapasz- 
talatából odasúgta, hogy módjával töltsön magának, nehogy a fe- 
jébe szálljon a pálinka. De mindig idejében elkapta róla a pillan- 
tását, és mosolygott, nehogy azzal a járőr-tekintetével elrontsa a 
mulatságot. 

Elifáz elérkezettnek látta az időt, hogy megköszönje két és fél 
évtized boldogságát Sárának, s gondolatban már összekaparta 
szavainak garasait, de éppen amikor meg akart szólalni, otromba 
dolog történt: berúgták az ajtót, egy bőrkabátos meg egy sötétkék 
ruhás alak lépett be, akinek az öltönye oly gyűrött volt, mintha éj- 
szaka a híd alatt hált volna. Szalmaszínű haja kukkra állt, felső 
zsebe fölött félmaréknyi jelvény díszelgett, még a véradóké is. 
Számonkérő szigorral tekintett végig a vendégseregen. 

– Maguk mit keresnek itt?! – kérdezte. – Ki engedte be ma- 
gukat ide?! És ki itt a főkolompos?! 

A népség ledermedt, még a dohányfüst is valahogy hidegen 
csapódott le, hogy minden ijedt és meghökkent arc és minden 
megbotránkozó tekintet láthatóvá váljék az asztalok fölött. 
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Elifáz előbicegett a helyéről, és odaállt a jövevények elé. Lát- 
szott, hogy feszül benne a megbántottság dühe, de oly szerencsét- 
len természete volt, hogy valahányszor felingerelték, egyetlen 
szót ismételt: „hogyishívják”. 

– Ide figyeljen, ember! – kezdte önérzettel. – Nekem a hogy- 
ishívják ígérte ide a termet még a hét elején... Személyesen ő ma- 
ga, a hogyishívják, mivel régóta ismer engem... 

– Miféle hogyishívják?! – húzta ki magát kíváncsian dühös 
mosollyal a gyűrött ruhájú. – Jó, hogy nem az izé... Vagy talán 
az igazgatót akarja mondani? És ha így van, akkor én, a párttitkár 
hogyhogy nem tudok róla?... No, szedjék a sátorfájukat, áncváj! 

Ezalatt a bőrkabátos bement a konyhába, szólt, hogy azonnal 
oltsák el a tüzet, nehogy a fölszálló füst árulkodjék, de ez nehéz 
volt, mert kőszénnel fűtöttek és főztek a vasgyárban. Amíg a sza- 
kács meg az asszonyok a kályha körül topogtak, ő bekukkintott 
mindenüvé, nehogy idegen rejtőzzék a konyhában. 

– Mit tökéletlenkednek? – tért vissza a párolgó edények kö- 
zelébe. A sültek illatától egy pillanatra megingott, valami békés 
egyezkedő szándék tétovázott az arcán, aztán ráncolni kezdte az 
orrát, hogy idegenkedését mutassa a készülő ételek iránt, de éhes 
volt, s talán épp emiatt üvöltözni kezdett: – Kinek beszélek, hé?! 
Mondtam, hogy azonnal fojtsák le a tüzet, mert minden percben 
megérkezhet az elnöki helikopter, és ide száll le a zöld pázsitra, a 
kantin mellé! 

Most már a szakács feje is gőzölögni kezdett a lábasok, fazakak 
fölött, aztán följajdult, hogy ő ilyen hülye helyzetben még nem 
volt, már bocsásson meg az Isten, de nem űzhet csúfságot a ven- 
dégekből, akik egyszerű emberek, és minden banijukat összeka- 
parták erre az alkalomra. Nem tálalhatja eléjük így az ételt, hi- 
szen a leves meg a káposzta félig sincs megfőve! A két dühös alak 
azonban nem törődött vele, kancsóval hordta a csaptól a vizet, s 
öntötték az izzó szénre. 

Sistergő gőz csapott föl a kályhából, mint kazánrobbanáskor, s 
a kőszénkátrányos pára betódult az ebédlőbe is, s a vendégek tá- 
togni, köhögni, fuldokolni kezdtek. Elifáz azt hitte, itt a vég, az ő 
megkínzatásának és kigúnyolásának órája, s végigszökdelt fél lá- 
bon a fal mentén, a nagy ablakok előtt, mint a megszárnyalt ma- 
dár, onnan nézte az eget, s közben furcsa, sípoló, hörgő, tüsszögő 
hangot hallatott. A két merénylő kiállt az ajtó elé, s hátát nekive- 
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tette a deszkának, hogy se ki, se be ne lehessen menni. Egyedül a 
posztóruhás őrt engedték be, aki a sporttelep felől jött eltikkadtan 
és kiéhezve: hadd tartsa szóval a népséget, s igyék ő is egy pohár- 
ka pálinkát. 

De az elnöki helikopter nem akart feltűnni, és az őr arról be- 
szélt, hogy reggel óta vagy harmincezer ember ül abban az áthe- 
vült betonteknőben, de még a zakójukat sem vethetik le, még a 
nyakkendőjüket sem oldhatják meg, mert erre percenként óriási 
hangszórókból figyelmeztetik őket. Ott ülnek hát, ott sercegnek 
és sisteregnek abban az irdatlan pecsenyesütőben, mint az égett 
húsdarabok, de még mindig nem lehet tudni, mikor jön a pártfő- 
titkár, s ha jön, hol száll le a helikopter... 

Tálalni nem tálaltak, a szakács is megmakacsolta magát, de ital 
volt, s a társaság hamar bécsiccsentett. Forgott a pohár az asszo- 
nyok körében is, akár a bolgárkerék vízmerő edénye, hangjukkal 
egymás fölé kapaszkodva csataráltak, a férfiak itt is, ott is dalba 
fogtak, de bátortalanul abba is hagyták, mert hát miféle mulatás 
az, muzsikaszó nélkül? A két cigányt, akiket a bádogos odaren- 
delt, még a környékről is elkergették a felvigyázók, s egy fehér- 
nép odaszólt Jóskának, hogy jobb lett volna, ha otthon maradnak, 
legalább alaposan megezüstözte volna az asszonyt belülről is, ne- 
hogy kikezdje a rozsda... Sára holttá váltan ült a helyén, magában 
átkozta az ezüstlakodalomnak még a gondolatát is, s már azt hit- 
te, rosszul lesz a kőszénfüsttől meg a zsivajtól, amikor történt va- 
lami. 

Kis csoport nő topogott az ajtónál, akik ki akartak menni a mel- 
lékhelyiségbe, rázták a kilincset, döngették a deszkát, de nem 
tudtak kijutni, mire Viola, a bélárus asszony, mindenik közül a 
leghangosabb szájú, öblös virágvázát lelt a fal tövében, s föléje 
kuporodva idétlenül csurgatni kezdett. A vendégek sorra fölug- 
ráltak, diadalmas kacagással nézték a jelenetet, s többé nem volt 
rend, nem volt semmi. Üvegek, poharak dőltek fel, székek estek 
hátra. Valaki elkiáltotta: 

– Törjünk ki innen, és a szabadban üssük fel a lacikonyhát! 
Erre néhány férfi dühös-kapatosan nekivetette a vállát az ajtó- 

nak, és a sarkaiból kiforgatva ledöntötte, hogy aztán a többiek 
úgy zúduljanak utánuk, mint megoldott zsákból a krumpli. Sír- 
tak és nevettek odakünn, meghemperegtek a fűben, föl-földobták 
magukat, akár a delfinek a zöld tengerből, a szabadulás örömével 
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lélegeztek és nyújtóztak fel a napon. Aztán az edényeket hozták 
elő a konyhából, a hatalmas lábasokat, fazakakat, tepsiket, terül- 
tek-fordultak, az asztalok mellé a székeket, padokat is odacipel- 
ték, bár tudták, hogy ezekre nemigen lesz szükség, mert a szoba- 
fogság alatt belezsibbadtak a kényszerű ülésbe. 

Elifáz most fölbátorodott, mondani akart valamit, de izgalmá- 
ban egy ideig most is a hogyishívjákot ismételte, végül világosan 
így szólt: 

– Ha pedig itt sem fér el tőlünk az a szemétlapát, aki bezárt 
bennünket, fölsapkázzuk! 

– Úgy van, úgy van! – helyeselt a lakodalmas nép. – Csak 
merje idedugni a csőrét! 

Kezdtek megéhezni. A pálinka marta a férfiak gyomrát, a ki- 
csik s az asszonyok türelmetlenek voltak. A két szakácsnő a lába- 
sok, fazakak mellé állva szólt, hogy ki-ki járuljon oda a tányérjá- 
val, s már épp tálalni akarták a hűlőben lévő félkész ételt, amikor 
helikopter kelepelésére figyeltek fel a gyerekek, és elnyújtott jaj- 
gatással jelezték észlelésüket. A férfiak tudták, mit jelent: ez volt 
a felderítő őrjárat. Arcukon megdermedt a bőr, pókháló-tekinte- 
tük egyszerre kitisztult. Nemsokára gyönge örvénylő szél jelezte 
a gép közelgését, s egyik fiú a pilóta fejét is látni vélte az ablak 
mögött. 

Mikor föléjük ért a helikopter, hol fenyegetőn aláereszkedett, 
hol visszalibbent a magasba. Viola, a bélárus asszony a nyakába 
kapta a szoknyáját, és a bugyit a térdére tűrve előrehajolt, hogy 
lefényképezze a hívatlan vendégeket. Hangos kacagás volt az el- 
ismerés a méltó és eredeti fogadtatásért. Csak Elifáz nem kaca- 
gott. Ő nem is látta a jelenetet. 

– A hétszentségit az anyjuknak! – káromkodott valami nyü- 
szítő, sírásba hajló hangon. – Egy falatot le nem nyelhet tőlük 
békésen az ember! Egy falatot, hogy azt a kurva...! 

Fél lábon odaszökdelt az edényekhez, kiragadta belőlük, ami 
megfogható volt, és magasra hajította, a helikopter felé. 

– Akkor egyétek meg ti, gazemberek, és puffadjatok fel tőle, 
mint a szalmazsák! 

A többiek követték őt. Már nem kellett az étel, már kiteltek a 
szagával, jóllaktak idegességgel: csupán a cirkusz volt a fontos. 
Sült csirkék szálltak a magasba, rozsdaszínű keszegek ficánkoltak 
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megelevenedve a kék levegőben, kés, villa, merítőkanál röppent 
lövedékként a gép felé... 

A pilóta, aki távcsövön figyelte az ezüstlakodalmat, egy idő 
után idegesen a magasba csapott, aztán elhúzott abba az irányba, 
amerről jött, hogy jelentést tegyen a különös légelhárításról. 
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Fáraók hétköznapjai 

Nicoleta megébredt, és sötét mélázással gondolt az álmaira, 
amelyek az utóbbi időben megkísértik, hideg indáikkal befonják, 
s úgy érnek a testéhez, mint a vízisiklók. Az ördögi incselkedések 
főként azóta ismétlődtek, hogy Moise, a Matematikai Intézet 
igazgatója, az a ganédomb méltatlannak ítélte őt az akadémiai tag- 
ságra, és ellene szavazott. Pedig ha továbbra is kapcáskodik, az 
Elvtárs tűzre vetteti a székét, s egy reggel az intézet homlokzatán 
a hivalkodó felirat helyén esetleg az áll majd, hogy Libatoll nagy- 
kereskedés, s akkor hajlonghat, mint a siratófal előtt, és hullathatja 
szakállába a könnyeket... 

Egyik visszatérő álma az volt, hogy rég elhunyt nagynénjével, 
Paraschivával sétál a temetőben: mindketten fehér köntösben lép- 
kednek a sírhantok között, és a nő, aki valaha kártyavetésre, te- 
nyérjóslásra tanította, mikor ő még pergelt tökmagot árult a 
sporttelepen, csontkezének szorításával szinte kényszeríti, hogy 
táncoljanak, és csak a múltra emlékezzenek. Ő azonban nem 
akart tudni erről a rokonságról, sem arról a napról, amikor Niko- 
láj letette a tökmaggal teli tarisznya mellé a tömött disznóbőr úti- 
táskát, s tekintetével a csábító szerzemény felé integetve oly ha- 
mar leudvarolta őt pergő oltyán beszédével, hogy nemsokára 
már az öltözőfülkék mögött smároltak... 

Amiatt is viszolygott ettől az emléktől, mert a bőröndöt a ka- 
masz az Északi pályaudvarról csaklizta el, s amint kiderült, nem 
értékes holmi volt benne, hanem röpcédulákkal tömték tele az al- 
kalmi tolvaj számára. Így bukott le Hamudius s került közös cel- 
lába a kommunistákkal, akik magukhoz ölelték a politikai csoda- 
gyereket. 

Másrészt Nicoleta épp a nénikéjétől tudta, hogy halott nővel ál- 
modni nemcsak nagy bánatot jelenthet, hanem házassági gondo- 
kat is, s ezen ismét eltűnődött. Hosszú évekkel azelőtt, amikor 
Nikolájt beválasztották a Központi Bizottságba, ő reggelenként 
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sokáig halk ujjongással ébredt, hogy íme, minden úgy alakul, 
ahogy a kártyán kijött. És Paraschiva megjósolta, hogy a szerelmi 
szálak olyan férfihoz kötik majd, akit csodálni fog ország-világ, 
mert ravasz lesz és bölcs, mint a kígyó, és csekélyke szellemi fo- 
gyatékossága ellenére, vagy tán épp amiatt, dühös elszántsággal 
tör a cél felé, és sorra a lába elé veti és letiporja ellenségeit... Gor- 
go D. Gorgo pártfővezér halála után meg is ragadta a hatalmat, és 
ő, Nicoleta lányos fürgeséggel szaladhatott fel a politikai rangfo- 
kozatok lépcsőjén, hogy végül a Központi Bizottság egyik párná- 
zott karosszékében fújja ki magát mosolyogva. 

Igen, a jóslat beteljesedett, de mit ér, hogy olyan mosdókagyló 
fölé hajolhat, mint Mária Terézia egykor, hogy azon a jachton su- 
hanhat a tavak és tengerek fölött, amelyet Husszein jordániai ki- 
rály ajándékozott neki, s hogy bármikor az égbe emelkedhetik az 
elnöki repülőgépen vagy helikopteren; mit ér, hogy dolgozószo- 
bájának falait elborítják a díszoklevelek, ha valami mégis pótol- 
hatatlanul hiányzik a teljes boldogsághoz... Az igazi okot keresve 
sokáig önmagát is csalta, hiszen nem volt olyan ostoba, hogy ne 
tudta volna: emésztő sóvárgása azon a napon kezdődött, amikor 
parancsára vetítőszobát szereltek fel a hálószobája közelében, és 
ő pornófilmeket kezdett nézni... 

A kis filmszínház szándéka ellenére ráébresztette az érzékiség 
fokozásának és a föllobbantott vágy kielégítésének számos ravasz 
fogására. Annál különösebb volt ez, mert három felnőtt gyermek 
után női mivolta már megtagadta, és a táncosnők magasra röppe- 
nő rövid szoknyáit és a tenyérnyi bugyikat látván a díszelő- 
adásokon csak tátogott és sápadozott. Mostanában azonban a 
szekszi filmjeleneteket bámulva a teste halkan izzani kezdett, félig 
lehunyt sárga szeméből egy másik keskeny fénysáv sugárzott a 
vászonra a vetítőgépé mellett, köntöse, pongyolája néha szemér- 
metlenül szétnyílt, miközben ő egy-egy pohár Gordon Rouge 
pezsgővel igyekezett bizsergetőbbé tenni az élményt... 

Egy idő után elhatározta, hogy Nyekit is bevezeti a testi szere- 
lem hűvösebb módjaiba, de sehogy sem értették meg egymást. 
Hamudius az ölelkezés ősibb, paraszti formáját szokta meg, s ha 
Nicoleta kissé már kapatosan berángatta a vetítőszobába okulni, 
riadt idegenkedéssel pillantott a cédán kitárulkozó szajhákra, a 
fetrengő, meztelen női testekre, a mímelt boldogság önkívületé- 
ben vonagló arcokra meg a tágra nyílt szemekre, s mielőtt végig- 
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hallgatta volna a szaggatott sóhajtásokat, már húzódott is hátra, 
megvetve a bestiákat, akik a fajtalankodó férfiak legalantasabb kí- 
vánságait is teljesítik. Ilyenkor a saját mozijába menekült, Kodja- 
kot figyelte, vagy Napóleon nagy csatajeleneteiben gyönyörkö- 
dött, s hadonászva, kiáltozva osztogatta parancsait a gyalo- 
gosoknak, huszároknak, tüzéreknek egyaránt... Idegenkedése a 
bujálkodástól annyira ingerelte Nicoletát, hogy egy ízben a sze- 
mébe is vágta, ami már rég a begyében volt: a lábát szétvetni, ah- 
hoz a tehén is meg a kanca is ért! 

Aztán a nénikéje ismét föltűnt az álmában, s Nicoleta könnyez- 
ve ébredt. Eszébe jutott, hogy ahányszor éjszakára ottrekedt nála, 
a Fehér mocsár negyed környékén, a levendulaszagú kunyhóban, 
ahol apró madarak pityegtek, a vihar zúgását vagy az eső csap- 
kodását hallgatva, Paraschiva odabújt mellé a takaró alá, és a kar- 
ját, lábszárát simogatva pajzán történeteket súgott a fülébe, más- 
kor meg arról mesélt, hogy a Nicoleta ereiben is a Cuţitarok, 
vagyis a Késelők vére csordogál, akik csak később változtattak 
nevet, és hogy az ő ősei bátor, önérzetes emberek voltak, akik ha- 
mar előkapták a cigánykést, a csurit. Szemük sárgán villogott, 
mint sok ragadozóé, ezt is tőlük örökölte, és Nicoleta anyai na- 
gyapja, a csélcsap Zaharia, valahányszor felöntött a garatra, eljár- 
ta a késtáncot: fogai közé borotvaéles pengét szorított, s miköz- 
ben lefojtott hangon apacsnótákat énekelt, a karját széttárva, hát- 
ravetett fejjel körbe-körbe forgott, mint a dürgő kakas. Negyven- 
hat esztendejéből huszonkettőt börtönben töltött, de erős, délceg 
ember volt, és még ma is élne, ha le nem szúrták volna a barom- 
vásárban... 

Utolsó álma annyira meghatotta Nicoletát, hogy ki akart menni 
a temetőbe Paraschiva sírjához. A pártgazdaság kertészétől hatal- 
mas virágcsokrot rendelt, idejében üzent, hogy látogatása napján 
függesszék fel a bejárást a temetőkertbe, mert senkit sem akar lát- 
ni maga körül, sőt titokban óhajtja tartani érkezése óráját is. Indu- 
lása előtt arcát gyászfátyol mögé rejtette, s lefüggönyözött kocsi- 
val suhant át a városon, de bármennyire is óvatos volt, amikor a 
hátsó bejáratnál kiszállt a fekete Mercedesből, olyasmi történt, 
amitől napokig rosszul volt: a temetőgondnok és a könyvelőnő 
díszes népi öltözetben fogadta őt, kenyeret és sót kínált, miköz- 
ben két oldalról a kimosakodott gyászhuszárok mosolyogtak rá, 
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és a kapu fölött, a vörös zászló és a trikolór közé ékelve, tábla állt 
kiáltozó betűkkel: 

ISTEN HOZTA! 

Oly meghökkentőnek, visszataszítónak, ostobának érezte a lát- 
ványt, sőt egy pillanatig szándékos kihívásnak is, hogy a virág- 
csokrot a gondnok arcába csapta, sarkon fordult, és imbolygón 
visszaindulva sikoltozni kezdett: „Lőjétek le a nyavalyásokat, lő- 
jétek le!”, aztán bezuhant a kocsiba, s végignyúlt a hátsó ülésen. 
Fölhúzott lábszáráról alásiklott a szoknya, és a két gorilla, miköz- 
ben előrántott pisztolyát csúsztatta vissza a zsebébe, vigyorogva 
pillantott az elnökné széttárulkozó ölének kiterjedt öblére, ame- 
lyet a zengővörös kombiné fekete csipkéje, szegélyezett a bugyi 
fölött. 

Nicóleta azonban odahaza, a Tavasz palotában sem nyugodott 
meg, szeme vörös volt és duzzadt, hol temetőszagúnak érezte 
magát, hol azt képzelte, hogy Paraschiva madárketreceinek a fül- 
ledtsége veszi körül, bosszúból a megkésett látogatás miatt. Nem 
volt türelme bemerülni az aranyozott fürdőkád balzsamos vizébe 
sem, mint máskor, inkább sietősen és indulatosan lecsutakolta 
magát, mint akire más feladat is vár. Alighogy túl volt ezen, ma- 
gára kapta szürke bársonyból varrt köntösét, de papucs helyett 
most csőorrú cipőbe erőszakolta bele parasztosan terpedt lábát, 
és percek múlva már a panoptikum zárján babrált, amely a ma- 
gánrezidencia épületében volt, s amelyhez egy felvigyázó civil 
ruhás őrnagyon kívül csak neki és Hamudiusnak volt kulcsa. 

Odabent az irdatlan nagy, hűvös teremben mint óriási sakktáb- 
lán föl voltak állítva s deréktól fölfelé műanyagból megmintázva 
a politikai vezetés képviselői, a megyei első titkároktól a minisz- 
terelnökig és az Elnöki Tanácsig, a vezérkari tisztektől a hadügy- 
miniszterig és a belügyminiszterig, kivéve Pacsni Papát, a kémfő- 
nököt, a család bizalmas emberét, akinek Nicoleta nemcsak a 
nyugati egyetemekről megszerzett díszdoktori okleveleit köszön- 
hette, hanem ritka nercbundáit és eredeti gyémántgyűjteményét 
is. Ott sorakoztak vagy százötven kockán a megmintázott alakok, 
és polietilén mosolyukkal mereven néztek valahova, ahol talán a 
pályájuk véget ér, mert az elnök felesége mindeniküket ismerte, 
még a családi helyzetüket is, s napról napra jegyzeteket készített 
róluk a belügy tájékoztatói alapján. Most belépett közéjük, és a 
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keskeny ösvényeken végigkocogva félrerúgta azokat, akiket vala- 
miért már régebb meneszteni akart, s akikről úgy sejtette, restsé- 
gükkel, pipogyaságukkal, nevetséges fontoskodásukkal az ő 
mostani temetői kalandjához hasonló helyzeteket teremthetnek. 
Jól tudta e tizedelés közben, hogy a civil ruhás őrnagy hatalmas 
mikuláskosárba gyűjti a kegyvesztettek műanyag szobrait, be- 
hordja őket a raktár-kriptába, másnap pedig a Központi Bizottság 
sajtóirodája rövid hírben közli azoknak a nevét, akik betegségük- 
re vagy hajlott korukra hivatkozva kérték felmentésüket magas 
rangú bizalmi állásukból... 

Ez a nap Hamudius számára is fekete péntek volt, bár ő hiedel- 
mi dolgokkal sosem törődött. Negyven pópával temettette az 
édesapját Kéregfalván, de ateistának vallotta magát, mindennek 
ismerte a tudományos magyarázatát, hiszen épp eleget húzták- 
nyúzták a dialektikus materializmust a szovjet katonai akadémi- 
án és utána idehaza a pártfőiskolán. Ennek dacára, amikor reggel 
tíz óra körül kíséretével elindult megtekinteni néhány városkör- 
nyéki építkezést, és egy lerombolt templom törmelékhalmai kö- 
zül fekete macska ugrott ki és szaladt át az elnöki kocsi előtt, 
megismétlődött az ismert jelenet, mint vadászatok előtt, amikor 
már útközben föllobbant benne a vérengzés szenvedélye: alig- 
hogy Corbu elvtárs, a doberman fölmordult mellette, ő is előrefe- 
szült ültében, ajka az öklére tapadt, melléből nyüszítő hang szi- 
várgott fel, aztán kiáltozni, hadonászni kezdett; 

– Megállni, megállni, hogy kűrném fenékbe az anyját! Hozzá- 
tok ide azt a rusnya dögöt elevenen vagy feltrancsírozva! 

A két testőr pisztolyát előkapva kiugrott a kocsiból, és a téglák, 
betonhasábok, fölkunkorodó vasak között botladozva hajkurász- 
ni kezdték a macskát, egyikük utána is lőtt, a kötelező buzgalom- 
tól azonban mindketten sután illegtek-billegtek a nehéz terepen, s 
mire újra céloztak volna, a fekete cica már a szomszédos romtel- 
ken libbent át, mint a füstcsík. Hamudius nem volt szokva a si- 
kertelen vadüldözéshez, kétbalkezesnek, málébercinek nevezte a 
legényeket, s noha a kutya már nyugodtan pislogott fejét mellső 
lábai közé fektetve, ő még sokáig káromkodott. Már az első építő- 
telepen úgy találta, hogy ott minden tótágast áll: a cementet nem 
oda kellett volna lerakni, ahova rakták, és a téglát is máshova! – 
Ordított önmagából kifordulva, aztán belerúgott egy üres benzi- 
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neshordóba, és utasította az építésvezetőt, hogy azonnal vegye a 
kabátját, és többé ne kerüljön a szeme elé, mert lecsukatja. 

E gyötrelmes kiszállás után fáradt ingerültséggel készült a dél- 
utáni kihallgatásra. Elsőként a költőt fogadta, akit a kollégái Pá- 
vakakasnak csúfoltak, mert fiatal korában a mellét teleaggatta 
díszekkel, jelvényekkel, s nemcsak szép istenes verseket írt az ar- 
chaikus népi imádságok stílusában, de az ateisták bőszítésére 
éveken át másfél arasznyi fakeresztet hordott a nyakában lánc he- 
lyett cukorspárgán. Most viszont a keresztet fatörzsből lefűrészelt 
lemezzel cserélte fel, rajta Hamudius festett képmása függött, 
mint súlyos ikon. Miután belépett a diktátor szobájába, nyugtala- 
nul pillantott a kézi perzsán mocorgó dobermanra, majd hatalma- 
san odabukott az Elvtárs elé, és hajának tarka zuhataga mögül su- 
nyin pillantott fel rá. Tekintete, arca csupa figyelem és éber szá- 
mítás volt, hisz pálfordulásába bele kellett játszania a bűntudatot, 
az ÚJ ESZME iránti rajongást, sőt a félénk ártatlanságot is. Végül 
homlokát az elnök lábához szorítva, amelyet a pártfőtitkár az 
imént szabadított ki a cipő fülledt fogságából, hogy megsétáltassa 
a kutya szőrén, felnyögött, és lehunyta a szemét. 

– Hadd idézzem a tékozló fiú szavait, elnök elvtárs, midőn 
visszatért a szülői házhoz: „Pater peccavi – atyám, vétkeztem!... 
Disznókat legeltettem, és mivel senki sem adott ennem, azzal a 
moslékkal töltöttem meg a gyomrom, amit a sertések ettek!” 

Ekkor rádöbbent, hogy Lukács evangélista helyett inkább a 
pártos önbírálat hangján kellene vallania, és így folytatta: 

– Mélyen tisztelt főtitkár elvtárs! Íme, itt térdel az ön lába előtt 
a megtért bűnös bocsánatért esedezve, mert ahelyett, hogy a szo- 
cializmus eszméjét hirdette volna, hamis ügyet szolgált, és elfe- 
csérelte ifjúsága legszebb éveit!... 

Hamudius magasról mosolygott le rá; kultuszminisztere, Zeus 
Paupesco már rég megjósolta, hogy ez a nagy tévelygő, aki a 
krisztusi szeretetet és a bárgyú jóságot énekli meg, előbb-utóbb 
odahullik a lába elé, mert versesköteteinek a kézirata fennakadva 
kóvályog a cenzúra zsilipjénél, s mert a talentum tüzénél is hatal- 
masabban lobog benne a tetszelgés, a szereplés, a magamutoga- 
tás vágya. És ha egy napon betörik a párt igájába, úgy húz majd, 
mint egy ökör, mint az átváltozott vasgárdisták, akik ládában rej- 
tegetik zöld ingeiket, hiszen a bűntudat olykor a hősi szándéknál 
is nagyobb erő... Az Elvtárs most derűsen figyelte Pávakakas haj- 
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zuhatagát, amely a szőnyegre ömlött, s hirtelen kedve kelt csu- 
pasz lábujjaival beletúrni a szürkésfehér eleven csergébe. 

– Jól van, jól! – legyintett végül lankadtan. – Hízelegni 
tudsz, azt látom, de mit akarsz elérni ezzel? 

A költő a kérdésre gyorsan föltérdelt, s széttárta karját. 
– Egy folyóiratra vágyom, amelyet én szerkesszek, és amely 

már címében is lángolón hirdesse a szándékomat: FÁKLYA- 
LÁNG! – suttogta már-már a boldogság önkívületében. – Sze- 
retném nagy tettekre serkenteni az ifjúságot, szeretném megmu- 
tatni a balgáknak és a kishitűeknek az új eget és az új földet, sze- 
retném magasztalni az aranykorszakot, amely már napjainkban el 
is kezdődött, egy olyan uralkodó alatt, mint Hamudius, aki csak 
a legnagyobb római császárokkal mérhető!... 

A következő bejelentett személy egy főpap volt. Szakálla ölnyi 
vattaként fehérlett fekete ruhája fölött, arca és homloka vörösen 
izzott elő a mikulásbozótból, és a tekintete, mint fekete bársony, 
puhán, gyöngéden tapogatott meg mindent. Miután méltóságtel- 
jesen belesüppedt a szattyánbőr fotelbe, Ő Főmagassága üdvözle- 
tét adta át, aztán oly hangon kezdett a mondandójába, mintha 
zsolozsmázna. Hamudius ujjait egybekulcsolva hallgatta ezt az 
éneklő hangot, de alig értett belőle valamit, s nem tudta, hova 
óhajt végül is kilyukadni az Úr tudós szolgája, aki a naptárak ke- 
letkezéséről igyekezett felvilágosítani az elnököt: 

– Az egyiptomiak már a legrégibb időben is 365 napra osztot- 
ták az évet, attól számítva, hogy a nap visszatér az állatöv ugyan- 
azon pontjára; a babiloniak a holdévet használták, mint a kaldeu- 
sok és nyomukban a zsidók is, a mai zsidó naptárt azonban a tu- 
dós Rabbi Hillel Hanasz állapította meg Krisztus után 358-ban... 
Ez a naptár a holdéven alapul, hónapjai 29-30 naposak, de 19 
holdciklusban hétszer egy 13. hónapot is közbeiktatnak, hogy az 
évet a napévvel összhangba hozhassák... Az arabok a tiszta hol- 
dévet használták, és ezt fogadta el Mohamed is, a rómaiak holdé- 
ve viszont 355 napból állt... 

Hamudius az órájára pillantott, megnyalta kékesen kitüremlő 
ajkát, és szemöldökének kicsiny, tömött pamacsai alól sürgetőn 
figyelte a papot. Az megértette, hogy rövidebbre kell fognia elő- 
adását, zavarában még föl is állt, és tagolt, világos mondatokkal 
folytatta: 
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– Tisztelt elnök úr!... Nem ok nélkül mélyedtem bele a kalen- 
dáriumok keletkezésének históriájába, Ő Főmagassága ugyanis 
azért küldött, hogy kipuhatoljam; megváltoztathatnók-e naptá- 
runkat, hiszen Szolóntól Julius Caesarig és Gergely pápától VI. 
Sixtus pápáig sokan szorgalmazták, sőt meg is tették ezt. A görö- 
gök egy ideig az első olimpiai játékoktól számították az éveket, a 
rómaiak Róma építésétől, s ha így van, mi miért ne tehetnők meg, 
hogy hódolatunk jeléül az ön születésének évét, 1918-at tekintsük 
a naptári idő kezdetének, amikor olyan hatalmas vezetővel aján- 
dékozott meg a Teremtő, mint excellenciád? – A pap arca lán- 
golt, szemében kis fények gyúltak, ördögi küldetésében egészen 
felmagasztosult. – Ön nagylelkű támogatója egyházunknak, és 
sosem felejtjük el, hogy a Vatikán óhaja ellenére sem egyezett be- 
le a pápisták intézményeinek elismerésébe, akiktől mi joggal ra- 
gadtuk el templomaikat, s füstöltük ki az Antikrisztus régi fész- 
keit. Hiszen mi szolgáltuk és fogjuk is szolgálni a hatalmat, amely 
Cuza fejedelem óta évjáradékot, házat és birtokot biztosít ne- 
künk, éppen ezért tiltakozunk ama rágalom ellen, amelyet nyu- 
gaton terjesztenek, hogy a városrendezés okán sok szent hajlékot 
is leromboltak. Mi nem tudunk semmiféle ilyen rombolásról!... 

A pap távozása után hatalmas, tohonya ember ügyetlenkedett 
be az elnök szobájába, Bajkovics Jank Constantin, a történész- 
professzor, aki süllyedt bokáit nyáron is hosszú szárú cipőbe szo- 
rította, zihálva emelgette a lábait, mint lefulladó mozdony a gőz- 
dugattyúit. Arcán riadt sértődöttség, kétely és meghajszoltság lát- 
szott, mint az öregségében megtagadott és kicsúfolt Rousseau- 
én, akinek végül már a kültelki tövisbokrok és a kutyák is meg- 
szaggatták a ruháját öntudatlan kószálásai közben. Diákjai néha 
talányos hieroglifákat karcoltak agyaglapocskákba, kiégették a fa- 
zekasoknál, és odamutatták neki leletként; máskor ezüstözött ér- 
méket dolgoztak meg kalapáccsal, elásták, majd savban és lóvize- 
letben antikolták, hogy aztán mint császárkori római pénzeket a tanár 
asztalára tegyék. A legmulatságosabb történet azonban az volt, 
amikor a megátalkodottak kiderítették, hogy a Bajkovics utasítására 
kiemelt és lepucolt dák harcosnak két foga is porcelánból van... 

A professzor most megszólalt, a hangja mély volt és mégis 
olyan puhán omló, mint a beszakadó homokbányáké. 

– A védelmét kérem, hőn szeretett elnök elvtárs! – kezdte se- 
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gélykérő pillantást vetve Hamudiusra – Ugyanis a magamfajta 
öreget, aki népünk történelmét nem pusztán a számok tükrében 
szemléli, de az érzelmet és a megsejtést is fontosnak tartja, a mai 
fiatalok kigúnyolják. Jajkovicsnak csúfolnak, és e hajszában Pász- 
ka elvtárs, a rektorunk, ez a kovásztalan kenyér a fő uszító, hőn 
szeretett elnök elvtárs!... Mihelyt értékesebb leletre bukkanok, ott 
terem, és pár száz évvel mindig kevesebbre becsüli a föltárt ma- 
radványokat az én számításomnál. „Várj, ne kapkodd él a dolgot, 
Constantinus! – bontja ki vigyorogva a műszereit. – Ha óhaj- 
tod, a C12 szénfajta felezési idejéből pontosan megállapítom, mi- 
óta porlik itt ez a csontváz!” Ilyenkor aztán elsötétül előttem a vi- 
lág, és ordítozni kezdek: „Eredj az ördögbe a tudományos mód- 
szereiddel! Fütyülök rájuk! Schliemann talán a C12 segítségével 
tárta fel Tróját és Champillont, nem a sejtése vezette-e rá a hierog- 
lifák, a szfinx titkának megfejtésére?! Kutatásaitok elszenesedett 
ösvényein haladva sosem ismerhetitek meg népünk igazi törté- 
nelmét, hitvány szobatudósok...” 

Fölállt, még hangosabban szuszogott, aztán úgy pillantott kö- 
rül, mint aki fél, hogy itt is lehallgatják. 

A történész távozása után, akit utolsóként hallgatott ki, Hamu- 
dius fölnyújtózott, hallotta, ahogy halkan ropognak a csontjai, és 
jóleső borzongással lehunyta a szemét. Egy pillanatra eléje tűnt 
Pávakakas nyakában az ő képmásával, talpa alatt érezte a költő 
komondor-hajzatának göndör puhaságát, aztán a pap izzó tekin- 
tetét látta az ezüstösen csillogó ölnyi szakáll fölött, s némán rábó- 
lintott saját jóváhagyására, hogy 1918-tól számítsák egyházilag a 
naptári időt, mert valóban vele, Hamudiusszal kezdődött az 
aranykorszak... 

Még merengett egy keveset, aztán fölocsúdva megrázta a fejét 
annak az embernek a mozdulatával, aki úgy tesz, mintha a pilla- 
natnyi ábrándozás miatt is bűntudatot érezne a nagy feladatok 
kaptatója előtt. Az asztal fölé hajolt, és beleborzolt munkanapló- 
jába, hogy áttekintse a soron lévő teendőket: 

„1. Ezután minden áremelés előtt szólaljanak meg a szirénák, hadd 
érezze a nép, hogy jobb egy-egy lyukkal beljebb húzni a nadrágszíjat, 
mint az atombomba elől a föld alá húzódni! 

2. El kell érnem, hogy 1984. január1-ig tízmillió telefon legyen le- 
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hallgatható. Még a Politikai Bizottság tagjaiban és azok családtagjaiban, 
sem szabad megbíznunk, amíg nem ellenőrizzük a gondolataikat. 

3. A belügyminisztérium műszaki felszerelési ügyosztályának legsür- 
gősebb feladata olyan parányi hangrögzítők kikísérletezése, amelyek ha- 
mutálcákba, virágvázákba, sőt levesestálakba is beszerelhetők. 

4. Arafatot még inkább meg kell győznöm, hogy egyedül csak én bé- 
kíthetem össze a zsidókat a palesztinokkal, és senki más nem lehet védő- 
ügyvédjük Washingtonban. Nekem a Nobel-békedíjam függ ettől, ezt 
Arafat is tudja, s hajlandó elfogadni a szolgálataimat, azonban óvatos- 
nak kell lennem, mert ez a cserzett tevebőr képű fataró mindig mást tesz, 
mint amit mond. 

5. Sürgősen legyártani Kadhafinak a megrendelt 10 000 amerikai út- 
levelet, s ennek árán rávenni, hogy szálljon be félmilliárd dollárral a Le- 
opard nyugatnémet tank gyártásába, amelynek technológiáját sikerült 
elcsakliznunk. 

6. Mielőbb semlegesíteni kell a Szabad Európa Rádiót! Örökre el kell 
hallgattatni Emil Georgescut, azt a mocskolódó disznót, aki naponta 
szembeköp engem: össze kell törni az állkapcsát, a fogait és a kezét úgy, 
hogy soha többé ne tudjon sem beszélni, sem írni! 

7. A Közép-Afrikai Köztársaság gyémántbányáihoz a legrövidebb út 
egy kígyóeszű csinibaba lábszárai között vezet át! Ha tehát Bokassa 
megjön látogatóba, eléje kell térdepeltetni egy félvilági szepegő ringyót, 
hogy miután belekóstolt, csámcsogva a háremébe vigye. Ezt a cafkamárit 
természetesen ki kell képezni ügynöki munkára, hogy a császár megfőzé- 
sével részt vehessünk a gyémánt kitermeléséhen. A nyereség tíz százalé- 
kát svájci bankokban helyezzék el nekünk a négerek!” 

Végül a Különfélék címszóra pillantott, amely alól elsőként az a 
kérdés bukkant eléje: „Mi legyen annak az újabb 20 000 Bibliából álló 
szállítmánynak a sorsa, amelyet a Reformátusok Világszövetsége küldött 
az erdélyi híveknek, s amelyet a vámhatóságok raktáron tartanak?” Egy 
pillanatig tétovázott, aztán dühösen odajegyzett két szót, s még 
alá is húzta: 

„Bezúzni toalettpapírnak!” 

A temetői botrány után Nicoleta egész nap kornyadozott. 
Gyakran elismételte magában: „Isten hozta, Isten hozta!”, de ami- 
 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

	   314 

kor már úgy érezte, elérzékenyül és könnyezni kezd az ostoba és 
annál sértőbb jelenet miatt, a panoptikumba ment, és sárga sze- 
mének apró szikrái mint a csillagszórók világítottak át a raktár 
vasrácsán a kirúgott elvtársak műanyag mellszobrai felé. Nézte, 
hogy némelyikük még ott a homályban is mosolyog, és ő az ajkát 
összezárva gúnyos-jóváhagyón még biccentett is, mint aki ezt 
gondolja: „Vigyorogj csak, barátom, vigyorogj, akár a fakutya, de 
majd meglátod; az nevet igazán, aki utoljára nevet!” 

Hamudius hamar felfedezte neje panoptikumbeli pusztítását, 
még mielőtt a rövid közlemény a leváltásokról, az önkéntes visz- 
szavonulásokról és az új kinevezésekről megjelenhetett volna a 
párt központi lapjában, a Szikrában, azonban így is szerfelett föl- 
háborodott, s lilán kitüremlő ajka remegett, miközben megkér- 
dezte: 

– Pandúrt, a belügyminiszteremet miért rúgtad félre, Nicole- 
ta? Elment az eszed?!... 

– Ellenkezőleg, most jött meg! – csattant fel az elnökné, és 
most az ő nyestkutya-orra kezdett remegni. – Nemegyszer lát- 
tam, amint ez az alak gyufaszállal vájkál a fülében, arról nem is 
szólva, hogy beosztása ellenére nincs semmiféle katonai kiképzé- 
se: három esztendő után is csak egy bakaszar maradt!... 

Hamudius tenyérnyi arca fölizzott, bal kezével erélyes kört írt 
le, mintha ezzel is a dühét akarná éleszteni. 

– És azt is megmondanád, mit vétett neked Avram, a külügy- 
miniszterem, ez a gyémántfejű ember, aki oly sok sikeres külföldi 
utamat készítette elő az utóbbi időben?! 

– Gyémántfejű? – nevetett fel Nicoleta, és szemének szikra- 
özöne ezúttal Hamudiust árasztotta el, mint korábban a panopti- 
kum sakktábláján fölsorakozott műanyag mellszobrokat. – Bizo- 
nyára seggfejt akartál mondani, nemde, édesem?... Emlékezz csak 
vissza, mit csahintott ez a bükkfagatyás, amikor Kínába készül- 
tünk: „Nem lenne jobb egy kicsit várni a látogatással, és előbb jó- 
váhagyatni a Politikai Végrehajtó Bizottsággal?” Hát cuki, 
nem?!... No de velem megjárta, letéptem a nyakkendőjét a disz- 
nónak: „Vedd tudomásul, hogy a Politikai Végrehajtó Bizottság 
az Elvtárs meg én vagyunk!... Még az anyádat is átkozni fogod, 
hogy világra hozott, ha nem tanulod meg a tiszteletet, te tetves 
pásztorkölyök! Tegnap megtettünk miniszterelnöknek, de holnap 
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megint rahátot csinálunk belőled!... Mihez kezdel, Monsieur, ha 
szépen kirúgunk?!... A ház, amelyben laksz a drágalátos felesé- 
geddel, nem a tiéd, hanem a párté, a kocsid és minden egyebed 
úgyszintén. Mert ez a kommunizmus, barátom, ha még nem ta- 
nultad volna meg!...” 

Az elnöki házaspár estére mégis lecsillapodott. Nicoleta hajlott 
rá, hogy a kegyvesztetteket kiszabadítsák ideiglenes fogságukból, a 
raktár homályos mélyéről, és visszaállítsák eredeti helyükre az 
óriási politikai sakktáblán, s az Elvtárs ezt elégtételnek találta. Az 
asszony két nap után jóleső zsibongást kezdett érezni egész testé- 
ben, a hangja melegebb, a tekintete puhább lett, amint férjére pil- 
lantgatott, s többé nem akart a felháborító temetői fogadtatásra 
gondolni. Már Hamudius is mosolygott magában az úton áthala- 
dó macska üldözésén. Újra az ARANYKORSZAK foglalkoztatta, 
amelynek ő a megteremtője, olyannyira, hogy ennek elismerése- 
ként az egyház a naptári idő számítását is az ő születésétől óhajtja 
kezdeni... 

– Meglepetést készítettem számodra, Nyeki, de a sok zakla- 
tottság miatt nem beszéltem róla eddig, most azonban megmu- 
tatom! – szólalt meg ekkor gyöngéden Nicoleta, s a fehér garbó 
alá becsúsztatott tenyere végigbukdácsolt a férfi mellén. – Min- 
denünk van, ezt elismerem, még repülőgépünk és helikopterünk 
is féltucatnyi, de utóbb úgy éreztem, valami mégis hiányzik az 
életünkből, nníg aztán egy reggel ujjongva ráébredtem, hogy mi 
hiányzik valójában: a magok, az élet ízes magvai!... Hiszen mi ket- 
ten, a „királyi pár” nem szotyolázhatunk a világ szeme előtt. Pe- 
dig emlékszel, mily széppé, változatossá tették fiatal éveinket a 
szájunk szögletéből előröppenő maghéjak, ezek az apró, kedves, 
fehér meg tarka lepkék?... 

Azzal kézen fogta s a palota folyosóinak útvesztőjén át egy 
deszkafalú rejtett szobácskába vezette Hamudiust. 

A Dinamo sporttelep régi öltözőfülkéjében voltak. Hamudius 
meghökkenten meredt a két alacsony padra s fölöttük a tintaceru- 
zával, szeggel megörökített trágár versikékre, oly közelinek és is- 
merősnek tűnt számára a környezet, a kabin, ahova hajdanában 
olykor elrejtőztek. 

Nicoleta suttogva szólalt meg: 
– Emlékszel, talán épp ebben a fülkében smároltunk, tapogat- 

tuk-lapogattuk egymást, néha a fulladásig!... Én már érett lány 
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voltam, de te még buta kis surmó, a bögyörőd is csak mutrelésre 
szolgált... 

Az Elvtárs nézte a nyíllal átlőtt szíveket, a női ágyék feketére 
égett napraforgókorongjait s a hozzájuk sután, nevetségesen il- 
leszkedő hímtagok szömörcsög-alakzatait meg a tarisznyaként 
csüngő emlőket, amelyeket fogyatékos képzelet és idétlen kéz raj- 
zolt oda, de csak bámult, és nem tudott megszólalni. Végül Nico- 
leta leültette az egyik padra, és a mellettük sorakozó kosárkákra 
mutatott, a pergelt és sózott napraforgó- és tökmagra, s megint 
csak suttogva mondta, kissé elérzékenyülten s izgatottan: 

– Akkor kezdjük!... Lássuk, melyikünknek pörög gyorsabban 
a nyelve! 

Hamudius ravaszabb volt, mindjárt a napraforgómagot válasz- 
totta, mert ezzel szaporábban tudott bánni, s egy pillanat alatt öt- 
hat pár nedves héjat röppentett az asszony arcába, amelyek oda 
is tapadtak. Nicoleta halkan felnevetett, nem számított efféle já- 
tékra, s jókedvűen hamar visszalődözött a támadóra. Nemsokára 
egymást követő apró pattogások hallatszottak az öltözőfülkében, 
mint piciny puskák lövései. Az Elvtárs bal szeme leragadt néhány 
tökmaghéjtól, de ő is egy hímpapagáj buzgalmával ropogtatott és 
köpködött, míg a kacagástól már szédültek és egymásnak dőltek, 
úgyhogy abba kellett hagyniuk a játékot. 

– Ezt hamarosan megismételjük, de senkinek nem szabad tud- 
nia róla! – mondta Nicoleta, amikor kijöttek a kabinból, és bol- 
dog hevüléssel fogta meg Hamudius kezét. – Most azonban, mi- 
előtt ágyba bújnánk, megtekintesz az én vetítőszobámban egy kis 
étvágygerjesztő pornófilmet!... 

És anélkül, hogy érdekelné a férfi válasza, húzta maga után az 
Elvtársat. 

Az állam elnöke, a Központi Bizottság főtitkára, a fegyveres 
erők főparancsnoka, az agrárforradalom hőse engedelmesen és 
kiszolgáltatottan kacsázott mögötte... 
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Mért múlik el minden, 
ami szép? 

Egy asszony járta a várost különös öltözékben, hátán hatalmas 
batyuval, amelyet szivárványszínű pánttal kötött át, mintha ziva- 
tar utáni égboltot cipelne magával. Ha a gönc tetejébe nem lett 
volna kitűzve az ausztrál zászlócska, a gyerekek bizonyára már 
ott lóstattak volna a nyomában, bolondot sejtve benne. Hiszen az 
idős nő fején malomkeréknyi kalap díszelgett, amelynek karimá- 
járól széki, torockói meg kalotaszegi apró alakok csüngtek, lá- 
nyok s legények népviseletben, s úgy lendültek egymás nyomába 
a hölgy lépteinek ütemére, mint a körhintán. De még ennél is fur- 
csább volt, hogy az asszony, a hátára kötött batyu alatt görnyed- 
ve, díványpárnát szorított a melléhez féltő ragaszkodással, mint- 
ha a reáhímzett két játszadozó cicát védné az utcán hancúrozó 
kölykektől. 

A város lakóit már semmi sem botránkoztatta meg turistafor- 
galom idején, szokva voltak a tenyérnyi színes bugyikban felbuk- 
kanó lányokhoz, akik fényes nappal a főtér környékén lebegtek 
vagy bujkáltak az árkádok alatt, mint halak az akváriumban. Lát- 
tak élemedett korú miniszoknyás aggszüzeket, akiknek bágyadt- 
kék ereit a divat kajánul fölfedte puhán rezgő lábszáraikon; egy- 
szóval ismerték az önfeledt meztelenkedés minden változatát és a 
legritkább maskarákat is, de ez a körhinta-kalapos matróna mégis 
meglepte őket, mert úgy érezték, hogy a szánalom és a nevetsé- 
gesség határán vonszolja holdutasokéra emlékeztető csizmáit... 

Széthúzódva utat nyitottak előtte a járdán, s olykor boldogan 
mosolyogtak egymásra, hogy tanúi lehetnek egy olyan látvány- 
nak, amely eddig bizonyára csak a világvárosok polgárainak ada- 
tott meg. A vendég hölgy azonban nem sokat törődött velük, 
mert emlékezetének kihagyásos pillanataiban ő maga sem tudta, 
hol jár, miként került ide, mi a célja valójában. Csak húzta a lábát, 
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s a tekintete védekezőn meredt jobbra-balra, ha pedig tisztulni 
kezdett az elméje, és fölködlött előtte a szándék, amely tizenöt- 
ezer kilométer távolságból ide vezette, józan és egészséges inge- 
rültség váltotta fel arcán a fáradt beletörődést, s ilyenkor méltat- 
lankodva motyogott amiatt, hogy egyetlen ismerőst sem lát, ho- 
lott régen, ha kilépett az utcára, már messziről kiáltotta valaki a 
nevét: Mari!... 

„Világvége, világvége! – gondolta a fülledt batyu alatt nagy 
csalódással. – Gazdagnak gazdag vagyok, de egy akkorka isme- 
rősöm sincs itt, mint a kisujjam. Még a halottak sem szólongat- 
nak, mint ott a távolban!” 

Huszonnyolc esztendeje nem járt idehaza, sokféle betegség ug- 
rált át azóta rajta a kenguruk földjén, idő előtt megvénült, s a ta- 
vaszon úgy érezte, hamarosan meg is hal, hacsak neki nem vág 
az óceánnak, mert egy éjszaka különös álmot látott: a magasság- 
ban mintha örvénylő tej keveredett volna tintával, a kékség pedig 
több folyóból ömlött a fehér tengerbe, s ő egy idő után meglepőd- 
ve tapasztalta, hogy emelkedni kezd, egyre gyorsabban emelke- 
dik, kétoldalt a füle mellett sivít a levegő, neki meg csurog a 
könnye a félelemtől és a boldogságtól, és már azt se bánja, ha le- 
marad a lábáról a papucs, oly jólesőn csiklandozza talpát a szédí- 
tő repülés, miközben az ég magához szívja őt... 

Másnap, amikor elmesélte látomását Pileának, a maori asz- 
szonynak, akit magához vett, fölpillantott a mennyezetre, mintha 
újra látni akarná az álombeli eget, s hirtelen sugallatot érzett, 
hogy tegyen pénzzé mindent a férje után maradt örökségből, s 
térjen haza mielőbb. Szemei ijedten vergődtek arcának rozsdáso- 
dó rácsozata mögött, s közben észre sem vette, hogy a bennszü- 
lött semmi kis vénség, aki jó órája aprít egy fő hagymát, noha az 
már apróbb az egyhetüs nyúlfióka fogánál is, vékony tücsökhan- 
gon sírdogál, s hogy hátának púpos kiszögellése mind hegyesebb 
lesz, s már-már az is olyan, mint egy kendős fej, mint önmaga 
csökkenő másának a szembetűnő jelképe. „Maga egy ideje mind 
ellenem álmodik, itt akar hagyni, mint egy rühös macskát! – szi- 
pogta –, de Pilea megjósolja, hogy nem sok öröme lesz abban a, 
hazatérésben. Sötétség veszi majd körül, és semmit sem talál meg 
abból, amit keres... Beteg embernek ilyenkor már csak a végső út- 
ra szabad gondolnia, s pusztán arra készülődnie!” „Lehet, hogy 
ez lesz az én végső nagy utam, de mennem kell, mert szólítanak 
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a halottaim!” „Itt korallba, gyöngybe temetkezhetne, maguknál 
pedig, az erdélyi temetőkben szivályos, agyagos a föld. Így 
mondta egyszer!” „Mond az ember sok mindent, de a föld olyan, 
hogy a várakozástól meg a szeretettől végül porhanyós lesz, mint 
a gesztenye!” 

Ekként beszélgettek az álom után, s ő most itt volt Szamosvá- 
ron, a különös látomás földjén, és sokan már történeteket tudtak 
róla; mesélték, hogy néha megoldja a batyuját, s babákat, lantfar- 
kú madárkákat, apró játékkengurukat, rágógumit osztogat a 
gyermekeknek. Volt, aki a temetőben látta, amint siratóasszony- 
ként jajgatta szét a bánatát a sírhantok között, s volt, aki bizony- 
gatta: a Szép kilátásnál száz dollárt tett le a szállóvendéglő aszta- 
lára, és puliszkát rendelt frissen habzó tejjel. Furcsa riadalom tá- 
madt ebből, de szerencsére a tengernagynak beöltöztetett köszö- 
nőember itt legeltette teheneit a kanadai nyárfák és a tujafenyők 
alatt, és a két pincérgyerek, akiknek az ujjaiban még benne bizser- 
gett a fejés ősi módja, már szaladt is a vederrel s egy alacsonyabb 
bárszékkel, hogy kinézze a legfeszesebb tőgyű tehenet a marhale- 
pényekkel telehullatott sétányok mentén... 

Nem lehetett tudni, mi igaz a pletykákból, de az idős hölgy 
reggeltől estíg bandukolt, járta a külnegyedeket: keresett valamit, 
de nem találta, s valójában ettől zavarodott meg annyira, hogy 
már nem is érezte a kalapot zsibbadó fején. Kereste a Forduló ut- 
cát, azt a nyilvánosházat, ahova megejtett lányként gyanútlanul 
elszegődött cselédnek, hogy aztán Mamuka a magzatelhajtás 
költségével megzsarolja, és bekényszerítse a szajhák közé, a tisz- 
tátalan edények közé, ahogy azt Pál apostol nevezi egyik levelében. 
Kereste a Felhővár környékét, ahol üzletileg már önállósulva fo- 
gadta a férfiakat, s ahol még a sikátorok, följárók, kicsiny utcák 
nevei is mind a csillagos mennyboltra emlékeztettek. Keresett egy 
házacskát a Lépcső utcában, egy dülöngő fáskamrát, egy cserép 
muskátlit, egy csüngő esőcsatornát, egy tenyérnyi ultramarinszí- 
nű falat, amely eléje idézze a múltat... 

Nyaka meggémberedett a hajlott cipekedésben, és ő szuszogva, 
egyre fáradtabban pillantott ki a batyu alól, miközben a beépített 
külnegyedekben lépdelt, de a tömbházak vigyorogva hátráltak, 
százszor harminckét fogukat mutogatva. Közelinek látszottak, 
pedig távol voltak, és az öregasszony néha már nem is bánta, 
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hogy talán sosem éri el a szabályos idegenségnek ezeket a beton- 
hasábjait, sőt úgy tetszett neki, épp előle szaladnak, s olykor mo- 
tyogva megfenyegette őket: „Fussatok is, bolondok, mert szét- 
ütök közöttetek! Hova rejtettétek az utcámat?! Ti nem az én váro- 
somból vagytok, még szagotok sincs, nemhogy lelketek volna!” 

S ezen megint elmosolyodott a maga különös, szenvedő mód- 
ján, amelyet nem mindenki ért meg. Az első éjszakát egy huzatos 
belvárosi kapu alatt, két komor szemeteskuka őrsége mellett töl- 
tötte, a batyura hajtva fejét, mivel gyanús külseje miatt nem fo- 
gadták be szállodába: mihelyt a hotelportás észrevette befelé nyo- 
makodni idétlen göncével s azzal a kalappal a fején, a vállát meg- 
ragadva kifelé tuszkolta, háttal az ajtónak, s utána még le is pallta 
a kezét, mint aki valamilyen tisztátalan dolog megérintésére 
kényszerült. 

De az asszony reggel ismét elindult megkeresni azt az utcát, 
azt a házat, és sértődöttségében senkinek sem vallotta be, hogy 
képtelen eligazodni... Csak a tekintete lett egyre élesebb, szigo- 
rúbb és elszántabb, mert íme, beteljesedett rajta Pilea jóslata – 
gondolta –, és valóban sötétség veszi körül, oly tanácstalan, mint 
egy elveszett kisgyerek, és érzi, hogy megromlott az emlékezete. 
Ez a romlás már otthon megmutatkozott rajta, amikor dugdosni 
kezdte az ékszereit, hogy aztán ő maga se találja meg, s olyankor 
kétségbe esett, kisápadt és szédülni kezdett, és hányingere volt a 
szédüléstől, de annál nagyobb lett az öröme, amikor a sosem vi- 
selt kedves és drága karperecek, nyakékek, fülönfüggők megint 
ott csillogtak a tenyerén. Mosolyogva, könnyes szemmel még föl 
is kiáltott, hogy boldogság, boldogság, az ilyen pillanatokért ér- 
demes élni, s most már oly biztos helyre dugta el a kincseit, ahol 
később meg sem találta azokat... 

Bármennyire gyönge volt is azonban az emlékezete, kálváriás 
útján egy ízben fölsejlett benne, hogy a batyu mélyén gyöngysze- 
gélyű kis táskában a Lépcső utca fényképe mellett ott kell lennie 
a háború utáni város térképének is. Sok és gyötrelmes munkával 
előkotorta, s mikor ismét visszakerült a belvárosba, megállt a 
közlekedési rendőr fülkéje mellett, az óriási uborkáskanna mel- 
lett, ahogy a gyalogjárók csúfolták az üvegketrecet, s várt elszán- 
tan. Jó negyedóra múlva jött is a fehér sapkás fiatal őrvezető ke- 
zében félmaréknyi hajtásival, s akkor ő a díványpárnát a göncére 
fektetve felkapaszkodott a fülkéhez, szétteregette a hajtásai men- 
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tén foszladozó papirost, ujjával egy kis körbejelölt helyre bökött, 
ahol régebb a kedves utcák kapaszkodtak fel a sánc oldalán a Fel- 
hővár tetejébe: a Skorpió meg a Fiastyúk, a Baktérítő meg a Nagy- 
medve, az Ökörhajcsár és a Vadászebek, a Csillagvizsgáló és a 
Galilei, fönt a magasban pedig a Bereniké haja, jelképszerűen. A 
milicista a térkép fölé hajolt, érdeklődőn nézegette, aztán félretol- 
ta. 

– Ezek az utcák már nem léteznek, mamus! Meghaltak, lebon- 
tották őket még hatvankettőben, s ma már nyolcvankilencet 
írunk! 

A hölgy megdöbbenve nézett föl a milicistára, ajka elvértelene- 
dett, szemének sárgás savója hirtelen megbarnult. 

– Azt mondja, lebontották?... De hát hogyan tehették?... Ki 
adott rá engedélyt? Amíg én itt voltam, csak három-négy házat 
vertek szét, és úgy volt, hogy leállnak a rombolással... 

De az őrvezető nem szánhatott rá sok időt a benzingőzben és a 
motorok robajlásában, s inkább rásípolt onnan a magasból né- 
hány járókelőre, aki belegyalogolt a pirosba. 

– Bizonyára rosszul emlékszik a tiszt úr, vagy csak tréfál... – 
motyogta még a tájékozatlan teremtés. 

Ezután az idős hölgy a belvárost járta, mutogatta a térképet en- 
nek is, annak is, de az emberek nem tudtak eligazodni a hártya- 
szerűen elvékonyodott papiroson, és csak bólintottak, mint akik 
megértik egy ilyen asszony érdeklődését, segíteni azonban nem 
tudnak rajta, így hát jobb, ha odébbállnak, mielőtt szereplőivé 
válnának egy mulatságos jelenetnek. De a város bennszülöttei kö- 
zött mégis akadtak olyanok, akik emlékeztek azokra az utcákra, 
egy trafikosnő le is rajzolta az útvonalat, amelyen odaérhet, azt is 
megmondta, hányas buszra üljön, hol szálljon le, de a különös 
vendég újra olyan negyedbe került vissza, ahol már három ízben 
is járt, és a csillagvizsgáló kupoláját sem látta. Valaki kovártélyt 
ajánlott neki a Búza utcában, a régi várfal tövében, közel a tükrös 
házhoz, amelynek kirakatában egykor esténként a legcsinosabb 
üzleti lányok kínálgatták magukat: sötét harisnyás lábukat föl- 
kecskézték, hogy combjuk fehérje csábítón kiáltozzék a fekete 
szín fölött, miközben hosszú szárú szipkákból eregették a füstöt a 
pohár vermutjuk mellett, s rá-rákacsintottak a bámész férfiakra. 
Mire a vendég hölgy odaért, már kimerülten vonszolta csizmáit, 
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a szeme izzott, száját levegőre szomjasan eltátotta. Olykor hallot- 
ta a nesztelen, ijesztő gitárpengést is a szíve felől, mintha jéghi- 
deg ujjak szaladnának át annak izomhúrjain, s megállt és remeg- 
ve figyelt; csak össze ne essék, mielőtt megpillanthatná még egy- 
szer azt a környéket, azt az utcát, azt a házat... 

És akkor, mintha lázas önkívületében tűnt volna fel, egyszer 
csak a Debella állt előtte, akivel sokáig együtt szolgáltak Mamu- 
kánál. 

– Mari, Sánta Mari, lelkem, aranyom! – kiáltotta a testes Vil- 
ma meghatódva, mert rögtön felismerte őt már a bicegő járásáról. 
A széles karimájú kalapon meglendültek a hintázó apró népi fi- 
gurák sajátos viseletükben, és a messzire szakadt vándor most hi- 
tetlenkedve nézte, mennyire megöregedett a Debella, aki annak 
idején bevezette őt a fizetett szeretkezés bűvös-bájos dolgaiba, 
hogy ne kelljen túl sokat foglalkoznia egy-egy vendéggel, megta- 
nította kevés pénzből is igézően öltözködni, s egy napon azt is 
bemutatta neki, mi mindenre jó egy frissen töltött szódásüveg 
amellett, hogy sziporkázó fröccsöt készíthet vele, ha hidegen tart- 
ja... Vilma szemkarikái, mint az egymásra csúszott és megfekete- 
dett réztallérok, most füzérben csüngtek alá, és a messzire sza- 
kadt vándor csodálkozva nézte, mennyire megöregedett a Debella, 
akárcsak ő maga is. Hangja elmélyült a dohányzástól, csak a te- 
kintete maradt jóságosan és mohón fürkésző. 

– Már azt hittem, meghaltál, mert még egy levelezőlapot sem 
kaptam tőled, kisanyám, és semmi hírt nem hallottam felőled, 
csókolom a szívedet! – mondta. 

Többször is magához ölelte, könnyezve megcsókolta jobbról is, 
balról is nagy, nyálas, cuppanó csókokkal, aztán elesettségét látva 
bevezette a lakásába, lehúzta szörnyű csizmáit, lehántotta apadt 
faráról a ráncokba vasalódott nadrágot, forró teát hozott neki, so- 
káig dörzsölte balzsamos szerekkel a lábát, egész testét, végül 
megfürösztötte, ágyba fektette, s utána napokig ott ült mellette, 
éppen csak az üzletig szaladt el néha öt-tíz percre. 

Az első éjszakán hajnalig csak a múltat idézték, nem tudtak el- 
aludni. 

– Emlékszel arra az utcára, arra a házra ott a Felhővár oldalá- 
ban? – mosolyodott el Sánta Mari a sötétben. – A szappanos lé 
színes buborékokat vetve csurgott ki a kapuk alatt az árokba, 
zsindely bádogra roskadt,  rozsdától vöröslő bádog cserépre 
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ereszkedett, és Jákob lajtorjájának kőfokai, ahogy a Lépcső utcát 
neveztük, mintha a kék égbe vezettek volna... Minden olyan szép 
volt, olyan, de olyan szép!... Emlékszel, amikor beajánlottál pin- 
cérnőnek a Szürke medvébe, amelynek a pincehelyiségében a bel- 
ügy titkos céllövöldét rendezett be, s ahol a félrészeg őrnagy fo- 
gadásból kilőtte a pezsgősüveget a lábszáram közül? Emlék- 
szel?... Akkor otthagytam a vendéglőt, pedig jól lehetett keresni... 
No de mindig volt négy-öt tanítványom a külvárosi kölykök, nagy 
fülű, szepegő diákok közül, akiket szeretkezni tanítottam. Ma 
már nem is tudom, miért, de mindig engem kerestek meg a kis 
buták... 

Most a Debella is elmosolyodott. 
– Sok minden megváltozott, amióta elmentél. Meghalt Poók 

Jani, vagyis Hikimiki, aki kiváltott engem Mamukától. El sem fo- 
god hinni, hogy én hűséges voltam hozzá, ő meg kurválkodott 
mellettem... Mikor megtudtam ezt, elköltöztem tőle, de a halálos 
ágya mellett virrasztva aztán megbocsátottam neki a latorkodá- 
sát... Mamuka nyolc éve nyugszik a Házsongárdi temetőben. Bá- 
csikám pedig, aki a hajunknál fogva leráncigált a földre, ha szájal- 
tunk, a Barátok temploma előtt koldul, mert a sok szivarozás mi- 
att le kellett vágni a bal lábát. Hát Szilvás gombócra, a kis Dömöc- 
keire emlékszel-e? Miután a kéglit hatóságilag bezárták – no, 
most fogózz meg! –, férjhez ment, s oly szép ikreket szült, hogy 
ma is mindenki megcsodálja a két fiút! 

Mari mélázva nézte a sötétben derengő alacsony, meszelt 
mennyezetet, s még mindig inkább csak a maga emlékeire figyelt. 

– Volt olyan aranyos kis ház is, amelynek a járdáról be lehetett 
lépni az ablakán, és a földbe süppedt fészek lakói úgy tekingettek 
elő a muskátlik mögül, mintha titokzatos bokrokban rejtőznének, 
akár a bennszülöttek... Ledőlt tűzfal fölött a padláson fehérnemű 
száradt, bizonyára dróttá merevedett denevércincogáson, a 
szomszéd fáskamrájában bedeszkázott kút komorlott, amelybe 
valamikor belefulladt egy férfi, és ha a gyerekek lekiáltottak a fe- 
dőlécek között: „Hogy vagy Borbarát?”, a mélyből szenvedő-di- 
dergőn visszhangzott: „Jaj, bizony rossz itt a mélyben, a sötét- 
ben!” Egy napon aztán mégis meguntam a milícia örökös zaklatá- 
sát, tanítványaim beidézgetését, és ekkor szerencsémre, mintha a 
sors rendelte volna így, egy díszletfestő agglegény, aki minden 
kedden meglátogatott a gőzfürdő után, bevitt ruhatárosnőnek az 
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operához. Itt ismerkedtem meg később Jánossal, az én dúsgazdag 
kis öregemmel, a Bohémélet egyik szünetében, aztán a Rigoletto 
előadása alkalmával mindjárt meg is kérte a kezem és elvitt 
Ausztráliába... – Hallgatott egy keveset, majd erőlködve felült az 
ágyban. – Tudod-e, Vilma, hogy ez a díványpárna, amelyet ide 
is magammal cipeltem, és amelyről most fölemelem a fejem, de- 
geszre van tömve valutával?! – suttogta. – Az én áldott Jáno- 
som minden vagyonát reám testálta, mielőtt útra indult a Vének 
klubtagjaival, hogy megkerüljék a Földet. Aki útközben meghalt, 
amolyan jégkoporsóba fektették ruhástul-mindenestül, hogy 
ausztrál földbe temethessék el őket illendőség szerint, és mire a 
hajó a konstancai kikötőbe ért, már vagy hatan hevertek az óriási 
fagyasztógép zúzmarás rekeszeiben, mint a mélyhűtött vén kaka- 
sok, s közöttük, vagyis mellettük feküdt az én Jánosom is... De ez 
még semmi, mert képzeld, mi történt: miután a bükkfagatyás 
parti milicisták átvizsgálták a hajót és meglelték a hullákat, a ro- 
mán sajtó tüstént világgá kiáltozta az évszázad páratlan bűnügyi 
esetét és annak leleplezését, hogy aztán a beavatottak halálra rö- 
högjék magukat, élen a hajó kapitányával... 

Sánta Mari visszahullott a párnájára, és mindketten kárörven- 
dőn röhincséltek. 

– Úgy szeretnék valami jót cselekedni ezzel a sok pénzzel! – 
sóhajtotta később a vendég. – Mivel nem volt gyerekem, szíve- 
sen áldoznék egy árvaházra, és fedezném egy olyan kórház fel- 
építésének a költségeit is, melyben a szerelem elesettjeit gyógyít- 
ják a legnevesebb bőrgyógyászok... Ugyanakkor hajlandó volnék 
másfél-kétmillió dollárt a városra hagyni, ha visszaépítenék ne- 
kem legalább az én utcácskámat, Jákob lajtorjáját, és a Szamostól 
drótkötélpályát építenének ki, hogy a kíváncsiak könnyedén el- 
jussanak oda... 

A Debellán ijedtség vonaglott végig. 
– Ne szórd a pénzt, kisanyám! – mondta sírásba hajló han- 

gon. – Ami elmúlt, többé nem tér vissza, bármit tegyünk!... 
Előbb rendezz egy pezsgős vacsorát cigányzenével, aztán öltöz- 
tesd fel a te rongybuba barátnődet, vegyél neki divatos, könnyű 
topánkákat, selyembugyit, csipkés szélű kombinét, szép kroko- 
dilbőr retikült, francia szépítőszereket, hogy kenceficélje magát, 
hiszen látod, hogy megöregedett, hogy megcsúfult szegény, mi- 
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után annyi örömöt szerzett a férfiaknak meg Poók Janinak, annak 
a Hikimikinek is, de sosem jutott hozzá egy-egy jobb holmihoz... 

Mari megígérte a Debellának, hogy elviszi a legnagyobb divat- 
házba, őelőtte öltözteti fel a próbababát ízlése szerint, és vásárlás 
után taxival mennek haza. De előbb tárgyalni akar a helyi ható- 
sággal az egykori Lépcső utca ügyében. Elhatározása oly erős 
volt, hogy elküldte meghalt férje névjegykártyáját, és néhány sort 
is mellékelt hozzá adományozó szándékáról. 

Az ötödik napon válasz jött a városházától, hogy várják. Erre ő 
mindjárt kocsit rendelt, és odahajtatott. A polgármester a társal- 
góban fogadta, ahol a zöld posztóval borított hosszú asztal mö- 
götti falrészt a régi Szamosvárról festett kép borította: valami vör- 
henyes derengés lebegett a város fölött, mintha izzó téglafalak 
porladnának, és a különös párában, mint W. Turner számos lon- 
doni festményén, kupolák, aranyozott keresztek csillogtak, s né- 
hány ismerős épület mosolygott elő, mint egy álomban. Mari rög- 
tön a Felhővár környékét kereste a tekintetével, és csak később 
vette észre, mily kicsiny az egykori város a festményen, hogy a 
várfal gyűrűje még töretlenül veszi körbe, és a Szamos az őrtor- 
nyokon kívül csillog, gyermekkorának boldog, parttalan önfe- 
ledtségében... 

– Gyönyörű festmény! – ámuldozott. – De hiszen akkor 
még a nagyapám sem volt megszületve... 

A férfira nézett, aki szemben ült vele ujjait az állára kulcsolva. 
Érdeklődőn s kissé mégis idegenkedve hallgatta őt, látván, hogy 
Szamosvárt ősi magyar városnak tekinti, s ha nem ébredt volna 
benne kíváncsiság, elég oka lett volna, hogy kibújjék a gazdag 
hölgy fogadása elől. Mari nézte a szép és erős szemöldökű férfit, 
aki ötvenéves sem volt még, jóllehet fehér haja mint hullámos 
üvegvatta tapadt a fejéhez, amelyen gondok füstfelhője lebegett 
át, s a vendég hölgy váratlanul így szólt: 

– Tudja, milyen szép voltam én leánykoromban, polgármester 
úr?... Harmincévesen még melltartót sem viseltem. No de ez is 
lett a vesztem, mert később megismerkedtem egy gazdag ember- 
rel, és az átvitt a világ másik végébe, a kenguruk országába... 
Most meg egyedül maradtam a reám szakadt nagy vagyonnal, de 
semmi örömöm benne, hiszen még a házacskát sem láthatom vi- 
szont, amelyben laktam. 

A városatya a díványpárnára pillantott, amelyet az asszony ha- 
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talmas muffként szorított most is a melléhez, nézte a pamutgo- 
molyagot pofozó cicák élettelenségbe dermedt játékosságát, s ar- 
cán a kétely, a gyanakvás és a szánalom mosolya váltakozott. El- 
érkezettnek látta mielőbb tisztázni a látogatás célját. 

– Mondja el, hölgyem, miben lehetek a segítségére, és én min- 
dent megteszek, ami módomban áll – szólott. 

Mari most már határozott volt: 
– Először is szeretném tudni, mi történt a Lépcső utcával, ahol 

laktam, mert sehol sem találom. 
A táskájából fényképet vett elő, a polgármester megnézte, bó- 

lintott, és azt mondta: 
– Igen, ismertem, de lebontottuk a Göncölszekérrel, a Fias- 

tyúkkal meg a többivel együtt, mert szégyenére voltak a város- 
nak. 

Fölállt, egy kisebb asztalhoz ment, s vékonyra hegyezett ceru- 
zájával mutogatni kezdte a külnegyedek másán a városrendezés 
tervét. 

Mari szomorú-gyámoltalanul hajolt a makett fölé, mintha nem 
az építkezést, hanem a pusztítást szemlélné. 

– Azt már ne tessék mondani, hogy az utcám a város szégye- 
ne volt! Én például sosem szégyelltem, és ott voltam a legboldo- 
gabb! 

A föltartott ceruza megállt a levegőben, a polgármester várt, 
míg a vendég elhallgat. 

– Ebben a magasságban – mutatta – lyukakban laktak az 
emberek, mint az üregi nyulak. Bizonyára emlékszik rá... 

Mari most lázadó megindultsággal fújta ki az orrát. 
– Hogyne emlékeznék! – kiáltott fel. – De főként nyáron hú- 

zódtak be az emberek ezekbe a hasadékokba, amikor olyan jó 
volt közel lenni a csillagokhoz, polgármester úr! 

A férfi úgy tett, mintha ezt már nem is hallotta volna. 
– Itt, a sánc alatt pedig alkonyattól kezdve színes rongyokba 

öltözött lányok illegették és kínálták magukat a közeli operában 
fölajzott iparoslegényeknek meg a hóstáti szolgáknak, förtelmes 
betegségeket terjesztve. Hiszen jól tudjuk, hogy a kapitalizmus- 
ban lenézték és megalázták a nőket, még választójoguk sem volt, 
és arra kényszerítették őket, hogy árulják a testüket. Más szóval a 
prostitúciót törvényesítették! 

Sánta Mari egy pillanatig zavarban volt. 
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– Nem terjeszthettek azok semmiféle betegséget, kérem, mert 
én magam ügyeltem fel rájuk! – vallotta meg indulatában. – És 
tudja, milyen kedvesek, okosak, jólneveltek voltak azok a lá- 
nyok?... Nős férfiakkal sosem feküdtek le, még csak meg sem szó- 
lították őket! Erre nem gondol?... – Visszakerültek a zöld posztó- 
val bevont asztalhoz, ismét ott ültek szemben egymással. Mari 
megint fölpillantott a festményre, nézte a hegyvonulat ibolyakék 
tömbjeit a délnyugati határon, és a szemét elfutotta a könny. – 
Ön az imént azt kérdezte, miben segíthetne, és én most megmon- 
dom: életem egyik vágya, hogy meglássam az utcámat: építsék 
hát vissza, és én hajlandó vagyok bármennyit áldozni erre! 

Fölrántotta a díványpárna alig látható villámzárát, benyúlt a 
vastag pamutréteg alá, és szapora egymásutánban rakta ki a 
pénzkötegeket, vagy százat dollárban és svájci frankban. 

A polgármester már az asztaltól eltávolodva, hökkenten figyel- 
te a különös szertartást. Egy pillanatig őt is megigézte a sok pénz, 
aztán már szemrehányást tett magának, amiért belement ebbe az 
alkudozásba, kezét összekulcsolta a háta mögött, nehogy kény- 
szerűségből is meg kelljen érintenie a fölhalmozott bankót, végül 
parancsolón szólt rá a látogatóra: 

– Tüntesse el, hölgyem, azt a sok pénzt, még mielőtt valakit 
bajba keverne vele! Sajnálom, de lehetetlen teljesíteni a kérését! 

Mari tanácstalan volt, és még hónapokig a barátnőjénél húzó- 
dott meg, noha szállodára is bőven tellett volna. Ha bevásároltak, 
utána ritkán mozdultak ki a házból, olyankor is inkább a park- 
ban, a botanikuskertben, de főként a temetőben sétáltak, a fejfák 
sűrű erdejében, ahol még a kripták dohos árnyéka is a múltra em- 
lékeztette őket, az aranyló múltra, amely nem tér vissza soha töb- 
bé! Bánatában, hogy még elvétve sem találkozik üzleti nővel aki 
vele szolgált egykor Mamukánál, egy estére kibérelte a Leányvár 
termeit, gyertyafényes, pezsgős vacsorát rendelt, és hatalmas mu- 
rit rendezett mindazokkal, akik régen szerették, és akik a hírre, 
hogy hazatért, eljöttek köszönteni őt. Marékkal szórta a pénzt, a 
prímás hegedűjébe összehajtogatott százdollárost dugott, Vilmát 
pedig úgy kiöltöztette, hogy az hindu hercegnőhöz hasonlított, és 
mind a hét pincér kezet csókolt neki. A Debella azonban ezen a 
különös estén sem tagadta meg magát, lerészegedve félretolta a 
rántott pisztrángot, és nokedlit követelt tojáslikőrrel leöntve, 
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majd csúf, rekedtes hangon fölsírt, megtántorodva hanyatt esett 
székestül, és magával rántotta a terítéket. 

Megcsömörölve a pezsgős vacsora emlékétől, és a szedett-ve- 
dett népségtől, amely a potyára összeverődött, Sánta Mari ismét a 
hátára vette a batyuját s nyakába az utat, bár ő maga sem tudta, 
hova s merre megy. Karácsony nagyhete volt, s a szeretet közelgő 
ünnepétől amúgy is árvának érezte magát. Miközben a főtér felé 
bandukolt a göncével, egyre különösebbenk tűnt neki minden: az 
emberek izgatottak voltak, itt-ott dermedt vértócsa sötétlett a jár- 
dán. Riadtan szemlélte az emberölés jeleit egy háztömb sarkánál, 
s fölrémlett benne, hogy az elmúlt napon, amikor a temetőjárástól 
fáradtan tért haza, és korán ágyba bújt, félálmában mintha fegy- 
verropogást hallott volna... 

Járta a várost olyan szomorú-tanácstalanul, mint amikor ideér- 
kezett, s úgy dél körül arra emelte fel a fejét gondjai árnyékából, 
hogy tucatnyi autó száguld el mellette tülkölve, s a kocsikból 
nemzeti zászlókat dugnak elő, amelyeknek a közepéből kikanya- 
rították a régi címert, és a gyalogjárók ujjongva fogadják a kara- 
vánt, amely lakodalmas menetre emlékeztet... Ekkor vette észre 
azt is, hogy sok férfi a trikolór szalagját viseli a karján büszkén, s 
a városháza előtt bemelegített tank duruzsol, hogy parancsra rög- 
tön elinduljon valahová. De Mari nem értett semmit, amíg később 
egy ismert térségen be nem sodródott a színes emberforgatagba. 

Elhúzta a csíkot a dicső házaspár! – kiáltotta egy férfi, aki- 
nek kormos arcán is átragyogott az öröm. – Tovaszálltak, mint a 
pitypang! 

De ne búsuljatok, barátaim, mert az elnöki helikopterből is 
kifogy a benzin, és egyenesen az ölünkbe hull az a szörnyeteg! – 
tréfálkozott valaki, tovább bátorítva a tömeget. 

Egy diák megragadta Mari kezét, és húzta magával, mintha 
táncba akarná vinni. Aztán boldogan a fülébe kiáltotta: 

– Győztünk, mamikám, győztünk!... Tudja, mit jelent ez?!... 
Alkalmi szónokok fordultak a néphez erkélyekről, teherkocsik 
tetejéről, hordozható hangszóróik versengve harsogták túl egy- 
mást. Az emberek könnyezve összeölelkeztek, és egy vékonyka, 
madármellű és madárhangú nő, a forradalom Jeanne d'Arc-ja, 
akinek évek óta a nyomában lóstatott a politikai rendőrség, így 
beszélt: 

–Hála Istennek, új ég van fölöttünk, és új föld a talpunk alatt, 
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testvéreim!... Oly temérdek szenvedés után be kell gyógyítanunk 
a sebeket, le kell törölnünk az árvák arcáról a könnyet!... Reményt 
és vigaszt kell nyújtanunk minden ínséget szenvedett léleknek!... 
Örök dicsőség a mártíroknak!... Emlékükre védjük meg a forra- 
dalmat, és őrizkedjünk a hamis tanítóktól!... 

„Milyen szépen beszél! – gondolta Sánta Mari. – És milyen 
boldogok ezek az emberek!... Csak én nem vagyok boldog az ut- 
cám nélkül, amelyet senki sem tud többé visszaadni nekem!” 

Tátogva és verítékezve átvergődött valahogy a tömegen a ba- 
tyujával, és eltűnt. 

Pár nap múlva valaki ismét a temetőben vélte felismerni, volt, 
aki a röptéren látta, mások azt bizonygatták, hogy nem utazott el, 
hanem visszaöltözött szörnyű maskarájába, fején ugyanaz a ka- 
lap van, amelyen apró népi figurák himbálóznak, mint egy ki- 
sebb körhintán. Sokan tanúsították azt is, hogy tovább bolyong a 
külnegyedekben hatalmas batyujával, mintha az égboltot cipelné 
a hátán, olykor megállít egy-egy férfit, és a múltját siratva azt kér- 
di: 

– Mondja, uram, mért múlik el minden, ami szép?... Miért?... 
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