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Baleset 
 

- Hová megy? 

A portás váratlanul tornyosult eléje. Az öregasszony zavarba jött. Lesimította az 
újságpapírt a kosarán. 

- A boncirodára ... ruhát hoztam. 

A portás bólintott. 

- Egyenesen menjen, azután jobbra. 

A pavilon egészen hátul volt, a kórház kerítése mellett. Meredek, keskeny lépcső
vezetett az emeletre. Fönt az öregasszony egy kicsit kifújta magát, csak azután nyomta 
le a kilincset. 

Az ajtóval szemben íróasztal, fiatal lány ült mögötte. A kopogtatásra hunyorogva 
felnézett. Szemüvegének vastag lencséje óriásira nagyította a pupilláját. 

- Tessék! 

- A papírokért jöttem ... 

- A nevet tessék mondani! 

- Az enyémet? 

- Az elhaltét. 

- Kocsis Vince. 

A lány kihúzott egy papírt a mértani pontossággal szétrakott aktacsomók közül. 
Íróasztala a rend szigete volt az elsárgult, poros papírokkal, törött bútorokkal telezsúfolt 
szobában. 

- Festenek - mondta. Észrevette az öregasszony elkalandozó pillantását. A lapot 
egészen közel emelte a szeméhez. - Stimmel. 

Nem nyújtotta a papírt. Az öregasszony nem mert előbbre lépni az ajtóból, és a 
kosarát sem tette le. 

- Tudja, hogy mi a további eljárás? 

- El kell menni a tanácsházára. 

- Az nem olyan egyszerű. Először a halotti anyakönyvi kivonatot kell kikérni az 
anyakönyvi hivatalban, azután a szállítási engedélyt, ehhez ötvenforintos okmánybélyeg 
is kell, végül azzal mehet a Temetkezési Vállalathoz. 

Meleg volt a szobában, de az öregasszony nem gombolta ki a kabátját, és a kendőt
sem oldotta meg az álla alatt. 

- Tehát: anyakönyvi kivonat, szállítási engedély, Temetkezési Vállalat. 

A lány végre felállt, és átnyújtotta a papírt. Az öregasszony előrement, és a két ujja 
közé fogta. Menni szeretett volna, de még várt, hogy a lány mond valamit, hogy ennyit 
vagy annyit kell fizetni, vagy kész, befejeztük, de a lány hallgatott. 



- Fizetni ... nem kell? 

Egy kicsit megemelte a papírt. 

- Nem. 

- Hát akkor nagyon köszönöm. Az Isten áldja meg! 

Elindult, de a lány hangja még a küszöb előtt megállította: 

- Hozta a ruhát? 

- Igen. 

- Tudja, hogy kinek kell odaadni? 

- Hát ... megköszönném, ha eligazítana ... 

- A boncmesternek. 

- Azt hol találom? 

- Lemegy a lépcsőn, azután az ajtótól balra indul, a fal mellett. Az épület túlsó 
oldalán van a lakása. Nem lehet eltéveszteni. Az öltöztetésért adjon neki valamit! 

Az öregasszony megkerülte az épület sarkát. A másik oldalon lépcsők vezettek az 
alagsorba, ahol egy kis előtérből három ajtó nyílt. A középsőn tábla volt, rajta felirat: 
„Boncmester”. Az öregasszony bekopogott. Alacsony, kék köpenyes nő nyitotta ki az 
ajtót. 

- Kit tetszik? ... 

- A boncmestert keresem. 

- Tessék. 

Az öregasszony zavarba jött. 

- A boncmestert ... 

- Én a felesége vagyok. Ha ruhát hozott, adja ide! 

Az öregasszony átnyújtotta a kosarat. 

- Jöjjön! 

Beléptek a jobb oldali ajtón. Az öregasszony azt várta, hogy valami raktárba vagy 
irodába mennek, ahol a boncmester felesége megkérdezi a nevét, beírja valahová, 
azután ad egy papírt, hogy átvette a ruhákat. Csak néhány lépés után nézett körül, és 
olyan irtózat fogta el, hogy megtántorodott. 

Tágas, dermesztően hideg teremben voltak. A mennyezet alatti apró ablakokon alig 
jött be világosság. A plafonon két csupasz villanykörte függött, azok sárgás fénye 
világította meg a helyiséget. A szürkére koszolódott, meszelt falak mellett, a padló 
szintjénél vagy fél méterrel magasabb betonpadkán holttestek hevertek. Három férfi és 
egy öregasszony, már feketében, összezárt bokákkal, összekulcsolt kezekkel. Hátrább 
még kettő, fehér lepedő alatt. 

Az öregasszony émelygett. Szerette volna elfordítani a tekintetét, de csak egy-egy 
pillanatra sikerült. A viaszszínű bőr, a szinte átlátszó, lezárt szemhéjak, a kihegyesedett 
orrok és a kétoldalt behorpadt arcok látványától nem tudott szabadulni. 



- Valami baj van? 

- Nem ... semmi - motyogta. - Nincs semmi baj. 

A boncmester felesége a lepedővel letakart holttestekhez ment. Letette a kosarat, és 
intett az öregasszonynak. 

- Jöjjön csak! 

A lábai remegtek. Mintha a térdén járna. 

- Ez a férje? 

Föllebbentette a lepedőt. 

Ő volt. Minden ráncot, minden szemölcsöt ismert ezen a hosszúkás, sovány arcon. 
Fel tudta idézni az őszülő szemöldök ívét, a bal halántékon húzódó fehér sebhelyet. Ő
volt, de a vonásaiban már megjelent valami idegenség. A száját sohasem zárta ilyen 
szigorú-szorosra, a szeme még lehunyva sem volt soha ilyen mozdulatlan. 

A kék köpenyes nő egy darabig tartotta a lepedő sarkát. A másik kezével 
hátrasimította fésületlen, szürkülő haját. 

- Ő az - mondta az öregasszony, és hirtelen az ajtó felé indult. A boncmester felesége 
csak kint érte utol. 

- Nagyon sápadt - mondta. - Kér egy pohár vizet? 

Az öregasszony mélyet lélegzett. Melegebb volt a levegő, mint odabent, a langyos 
szél rügyek illatát hozta. 

- Nem kérek. 

- Legalább üljön le egy kicsit! 

- Köszönöm, már jobban vagyok. 

- Megijedt? 

- Nem is tudom. Olyan váratlanul ... 

- Ezek már senkit sem bántanak – mondta az asszony. - Csak az élő, csak az pusztítja 
a másikat. 

Az öregasszony hümmögött. Hallgattak egy darabig. 

- Kipakolom a ruhákat. 

A boncmester felesége eltűnt a középső ajtó mögött, majd újra megjelent egy pillanat 
múlva, és átnyújtotta az üres kosarat. 

- Nem tudom, hogy az öltöztetésért mennyit gondol ... 

- Igaz, az öltöztetés! Teljesen elfelejtettem ... 

Zárt, fekete autó kanyarodott a lejárathoz. A vezetőfülkéből két férfi ugrott le. 
Koporsót húztak ki a hátsó ajtón, és lehozták a lépcsőkön. A két asszony utat engedett 
nekik. A férfiak eltűntelv a halottaskamra ajtaja mögött. 

A boncmester felesége bekiáltott a középső ajtón: 

- Józsi! Megjöttek! 



- Megyek! 

- Nem tudom, mennyit gondolt? 

Zavartan toporogtak. 

- Egy százas elég lesz? 

- Persze hogy elég! Legyen nyugodt, mindent elintézünk. 

A boncmester felesége gondosan összehajtogatta a százast, a köpeny zsebébe tette, és 
kívülről le is simította néhányszor. 

Sokat adtam - gondolta az öregasszony. 

Csepergett az eső, amikor a kapuhoz ért. 

- Elintézte? 

A portás a fülke ajtaja előtt állt. 

- El. 

Az öregasszony nem lépett ki az utcára, hátha a portás még kérdez valamit. 

- Az állomásra megy? 

- A városházára. 

A portás az órájára nézett. 

- Három perc múlva jön a busz. Megáll a tanácsháza előtt is. Innen indul, a kapu elől. 

- Köszönöm. 

Hallgattak egy darabig. 

- Az ura volt? 

- Igen. 

Az öregasszony megtörülte a szemét. A portás nem nézett rá, zavarban volt. 
Otthagyni nem akarta, de a beszélgetés is nehezére esett. 

- A foglalkozása mi volt? - kérdezte végül, mielőtt még túlságosan hosszúra nyúlt 
volna a csend. 

- Most már nyugdíjas. Három éve. Azelőtt a bútorgyárban dolgozott. 

Megjött a busz. A portás fellélegzett. 

- A Kossuth téren szálljon le, ott van a tanácsháza! 

Kevesen utaztak a buszon. Az öregasszony elhelyezkedett, nézte az elsuhanó 
házakat, és arra gondolt, hogy ezután egyedül kell élnie. Nehéz, tompa fáradtságot 
érzett, alig bírt leszállni a tanácsháza előtt. 

Lábujjhegyen ment át a kihalt előcsarnokon. Az emeleten valahol becsaptak egy 
ajtót. Az öregasszony összerezzent. 

Föl kellett mennie az emeletre. Az épületben kőművesek dolgoztak, megérezte a friss 
mész szagát. Ez ismerős volt, megszűnt tőle a szorongása. Hosszú folyosó végén volt az 



anyakönyvi hivatal. Elhanyagolt, sötét lépcső vezetett előle a földszintre. Minden 
fordulójában lámpa égett. 

Az öregasszony kopogtatott, de senki sem szólt ki. Lenyomta a kilincset, az ajtó 
zárva volt. Ismét megpróbálta, majd tanácstalanul hátrább lépett, megnézte az ajtó 
számát. 

- Jó helyen jár - mondta valaki mögötte. 

Hátrafordult, és hirtelen összeszorult a torka, mert senkit sem látott a folyosón. 
Azután a keskeny melléklépcső első fordulóján, a villanykörte alatt elvált egy árnyék a 
faltól. 

- Az anyakönyvi hivatalt keresi? 

- Igen. 

- Elment az anyakönyvvezető, de rögtön itt lesz. 

Az árnyék följebb jött a lépcsőn. Vastagon kifestett, rövid bundás nő volt. Eldobta az 
ujjai között tartott csikket, gondosan széttaposta, és a korlát rácsai között lerúgta az alsó 
lépcsőre. 

- Én is őt várom. 

Feljött a folyosóra. Hátát a falnak vetette, és cigarettát vett elő. Remegett a keze. 

- Most dobta el. 

A nő csodálkozva ránézett. A keze megállt a levegőben. 

- Nem mindegy, hogy mitől döglik meg az ember? 

- Nem szabad így beszélni. 

A nő nem válaszolt. Meggyújtotta a cigarettát, azután az ablakhoz állt, háttal az 
öregasszonynak. 

Az egyik távolabbi ajtón alacsony, szürke ruhás nő lépett ki, és feléjük indult. 

- Engem várnak? 

Kinyitotta az ajtót. 

A nő még mindig háttal állt. Az öregasszony bólintott. 

- Tessék bejönni! 

- Ő volt itt előbb.

Az anyakönyvvezető a nőhöz lépett, és megérintette a vállát. 

- Engem vár? 

- Majd később bemegyek. 

- Valami baja van? 

- Semmi. 

- Meghalt valakije? 

A nő még mindig nem fordult hátra. 



- A gyerekem. 

- Jöjjön, maga hamarabb itt volt. 

- Majd később.

Az anyakönyvvezető vállat vont, és kitárta az ajtót. Beléptek. Az öregasszony 
megállt a foltos íróasztal előtt. 

- Itt van a személyi igazolványa? 

- Az enyém? 

- Az elhalté. 

Előkereste a kopott személyi igazolványt. Amikor a rossz, szürke fotót meglátta, 
eszébe jutott, hogy milyen sokat nevettek, amikor elkészült. Ebből a képből nem maradt 
több, tehát most látja utoljára. Összeszorult a torka, és váratlanul nagy melegség öntötte 
el. Megtörölte a szemét, és maga is meglepődött, hogy mennyi könny maradt a keze 
fején. 

Az anyakönyvvezető felnézett az írásból. 

- Tessék leülni! 

Szólni szeretett volna, de nem jött ki hang a torkán, a fejével intett nemet. 

Az anyakönyvvezető átadta a kettéhajtott, sárgás papírt. Felállt. 

- Fogadja részvétemet! 

Az öregasszony a kosarat tartotta a jobb kezében. Egy pillanatig tétovázott, az 
asztalra tegye-e vagy a földre. Az anyakönyvvezető keze mintha percek óta fehérlett 
volna előtte a levegőben. Végül az asztalra tette, de a kosár alja sáros volt. Az 
öregasszony elvesztette a fejét. A kosarat felkapta, és a kezével próbálta tisztogatni a 
sarat a papírokról. 

- Bocsánat! 

- Semmi, semmi, hagyja csak ... 

Zavarban voltalt mind a ketten. Az öregasszony kihátrált, s nagyot lélegzett, amikor 
becsukta maga mögött az ajtót. A rövid bundás nő még mindig az ablaknál állt, és 
cigarettázott. 

Az öregasszony lement a földszintre a szállítási engedélyért. Fiatal lány ült a 
szobában. Elkérte a halotti anyakönyvi kivonatot, és megírta az engedélyt. 

- Kérem az okmánybélyeget! 

- Jaj, azt elfelejtettem! 

- A sarkon van egy trafik. Mire visszajön, aláíratom az engedélyt a főorvos úrral. 

Az öregasszony futva tette meg az utat a trafikig és vissza. Remegett a lába, alig 
kapott levegőt, amikor az okmánybélyeget letette az asztalra. 

- Igen. 

A lány ráragasztotta az engedélyre, gondosan lesimította, és pecsétet nyomott rá. 

- Készen van. 



- Köszönöm. 

- Ja, és még negyven forintot kell fizetni. 

A tekintete az öregasszony háta mögött kalandozott. 

- Azt mire? 

A lány felfortyant. 

- Mert kell! Legyen nyugodt, nem fizettetünk magával többet, mint amennyi elő van 
írva! 

Kapkodva elővett négy gyűrött tízest, és letette a lány elé. Az kinyitotta az íróasztal 
fiókját, és belesöpörte a pénzt. Az öregasszony kifelé indult. 

- Köszönöm, kedves! Isten áldja meg! 

Az ajtóból még visszanézett, de a lány nem emelte föl a fejét. 

A Temetkezési Vállalat üzlete üres volt, amikor az öregasszony belépett. Az 
ajtónyitáskor éles hangú csengő szólalt meg a feje fölött. Mozgás támadt a szomszéd 
helyiségben, azután egy alacsony, kopasz férfi lépett az üzletbe. Mélyen ülő, apró 
malacszemei voltak. 

- Mit óhajt, asszonyom? 

Kissé begörbített derékkal közeledett. Az öregasszony előszedte a kórházban és a 
tanácsnál kapott papírokat. 

- A temetést szeretném ... 

A férfi futólag belepillantott az iratokba. 

- Szállítás is lesz? 

- Igen. Földvárra. 

- Hát akkor, tessék választani! 

Széles mozdulattal körbemutatott a helyiségben. A falak mentén polcok álltak, a 
polcokon koporsók. Az öregasszony tekintete határozatlanul futott végig rajtuk. 

- Nem is tudom ... 

- Attól függ, mennyi pénzt tud rászánni. 

Az öregasszony kopott, fekete ruhájára pillantott. 

- Nyugodtan megteszi az olcsóbb. Az is csak a földbe kerül, nem? Tessék talán ezt 
megnézni! Jöjjön csak közelebb nyugodtan! 

Erőlködve kijjebb húzott egy világosbarna koporsót, és megkopogtatta a fedelét. 

- Olcsó, és mégis mutatós. Nem túl vastag a fája, de hát ameddig kell, addig kitart. És 
csak nyolcszáz forint. 

- Inkább feketét szeretnék. 

- Fekete is van, de az drágább. 

Fölfelé mutatott, ahol egészen magasan, a mennyezet közelében volt egy 
aranydíszítésű, fekete koporsó. 



- Mennyibe kerül? 

- Kétezer-hatszáz forint. És meg kell mondanom, hogy mostanában kevesen veszik. 
Jobban kell a világosabb. Főleg a barna. 

Az öregasszony határozatlanul nézegetett egyik koporsóról a másikra. 

- Hát ... akkor inkább én is azt ... 

A férfi felsóhajtott. 

- Tulajdonképpen nekem jobb, ha a drágábbat adom el, de jót akartam magának. 
Fölösleges, hogy az ember olyasmiért költekezzen, ami már úgyis teljesen mindegy 
szegény elhaltnak. 

Az öregasszony megtörülte a szemét. A férfi visszament a pult mögé. 

- Minden kellékre szükség lesz, ugye? 

- Igen. 

Hosszú, nyomtatott listát vett elő, és olvasni kezdte: 

- Szemfedő, lepedő, olajos lepedő, párna … 

Az öregasszony bólogatott. 

- A keresztet itt rendeli meg, vagy Földváron? - kérdezte a férfi, amikor a lista végére 
ért. 

- Inkább Földváron. 

- Mert ha megrendeli, azt is kiviszi a kocsi. 

- Nem, inkább Földváron. 

A férfi széttárta a karját. 

- Kérem! 

Megírta a számlát, az öregasszony fizetett. 

Amikor kilépett az utcára, megint esett. A buszmegállóhoz menet néha behúzódott 
egy-egy kiugró eresz alá, várta, hátha szűnik az eső, de hiába. A kendője átnedvesedett, 
haja elöl a homlokához tapadt. 

Az autóbuszon kevesen voltak. Az öregasszony fölszálláskor rögtön megváltotta 
jegyét, és leült a kocsi középső részén az ablak mellé. 

Hirtelen észrevette a rövid bundás nőt. Lassú, lusta lépésekkel közeledett. Cigaretta 
volt a kezében. Az öregasszony megkocogtatta az üveget a körmével. Nem mert erősen 
kopogni, félt, hogy mások is odanéznek, feltűnést kelt vele. A nő nem nézett föl, lassan 
elhaladt a busz mellett. 

Az öregasszony megpróbálta a helyébe képzelni magát, de sohasem volt gyereke, hát 
azt sem tudta, hogy milyen érzés elveszíteni. 

Fájni kezdett a lába. Megdörzsölte a térdét, a lábikráját is megnyomogatta, de a 
fájdalom nem szűnt meg. A busz elindult, és rázkódása félálomba ringatta. Tompa 
kábulat volt inkább, mint alvás, percenként felriadt belőle. Nem is álmodott, csak az 
utasok beszélgetését meg az elsuhanó házakat érezte álomnak. 



Ébren volt akkor is, amikor Földváron a busz elhaladt a Temetkezési Vállalat üzlete 
előtt, de a lábai túlságosan elnehezedtek, nem bírt leszállni a megállónál. 

Majd a végállomáson - gondolta. – Pihenek otthon egy kicsit, és délután eljövök, 
megrendelem a keresztet meg a temetést. 

Eszébe jutott, hogy még a paphoz is el kell mennie. 

Sajgott a dereka, amikor leszállt. A talpa is fájt, mintha parázson járt volna. Az eső
még mindig esett, senki sem volt az utcákon. Csak egyszer tűnt fel egy kerékpáros a 
túloldali járdán. Az öregasszony megismerte, és átköszönt, de az nem hallotta meg a 
köszönést. 

Hideg volt a házban. Az öregasszony leült a vetetlen ágy szélére, és ismét elsírta 
magát. Azután körülnézett, s a könny prizmáján át is észrevette az asztalon hagyott 
zsebórát. Az ő órája volt, elfelejtette zsebre tenni, amikor elvitte a mentő. Még járt, 
pedig az öregasszony nem emlékezett, hogy felhúzta volna az utolsó napokban. Fél egy 
volt. 

Kiment a konyhába. Teavizet tett a gáztűzhelyre, azután megnyitotta a csapját. Halk 
sziszegéssel ömlött a gáz. Az öregasszony arra gondolt, hogy ha kiürül a palack, nem 
lesz, aki kicserélje, vagy a cseréért fizetnie kell valamelyik szomszédnak. 

Az ablakpárkányon tartott gyufásdoboz üres volt. A szobában, a kályha mellett talált 
egy doboz gyufát. 

Az ágy fölött függött az esküvői képük. Az öregasszony megállt az ajtóban. 

Többé nem csináltathatunk közös képet - gondolta, és megtörülte a szemét. 

Néhány hete, egyszer a fényképész kirakatát nézegették, és a férje azt mondta, hogy 
menjenek be, csináltassanak egy képet, de ő kinevette, azt hitte, tréfál. 

Amikor megérezte a gázszagot, először csodálkozott, hiszen esküdni mert volna rá, 
hogy mielőtt a szobába jött, elzárta a csapot. 

Kiszaladt a tűzhelyhez, meggyújtott egy gyufaszálat. A doboz oldaláról kékes láng 
csapott föl, és egy szempillantás alatt betöltötte a konyhát. 



Gyere velem Viareggióba 
 

- Állati rendes vagy - mondta a lány, amikor elhelyezkedett az ülésen. - Egy órája 
álltam ezen a rohadt úton. 

- Dobd hátra a szatyrodat. Itt nem nagyon fér. 

- Éva. 

- Tibor. 

Indított, csak egy pillanatig tartotta kezében a lány ujjait. 

Csend volt egy darabig. 

- Nem vagy nagyon beszédes. Már legalább öt kilométert mentünk, és ki se nyitottad 
a szádat. 

- Csak kettőt. 

- Mit kettőt? 

- Csak két kilométert mentünk. 

- Az mindegy. 

- Nem kell mindig fecsegni. 

A lány nem válaszolt. 

- Azért ne sértődj meg! 

- Nem is. Csak az autósok szeretik, ha beszélgetnek velük. A legtöbb azért veszi fel a 
stopposokat, mert unatkozik. 

- Gyakran jársz stoppal? 

- Á, nem. Csak ritkán. Ha elköltöm a vonatjegyre valót. 

- Nem félsz beszállni egy idegen kocsiba? 

- Nem. 

- Egyszer megjárod. 

- Dehogy. Én csak olyan kocsit állítok meg, amelyikben egy férfi ül. 

- Egytől nem félsz? 

- Nem. 

- Hallottam már olyat, hogy egy férfi egyedül is megerőszakolt valakit. 

- Akkor az nem is volt erőszak. Azt a nő is akarta, csak úgy csinált, mintha nem 
akarná. 

- Volt már, aki veled megpróbálta? 

- Volt. 

- És? 



- Semmi. Kapott egy kék foltot a szeme alá. 

A fiú nevetett. Egy kis gázt adott, mert egyenes, kihalt útszakasz következett. 

- Honnan jössz? 

- A koleszból. 

- Ennyi cuccal? 

- Apám hazafuvarozta a többit. 

- Fuvarozta? 

- Autóval. 

- Mi az apád? 

- Állatorvos. 

- Az jó. Keres, mi? 

- Keres. 

- Mégis stoppal jössz? 

- Mégis. Mondtam, hogy elköltöttem a vonatjegyre valót. 

- Miért nem hozott el ő?

- Bulit rendeztünk, és még maradtam egy napig. 

- Gimista vagy? 

- Az. 

- Mennyit kapsz otthonról? 

- De kíváncsi vagy! Különben egy százast. 

- Havonta? 

- Hetenként. 

A fiú füttyentett. 

- Az már valami. Persze egyébként nem pénz - tette hozzá -, de egy gimistának még 
sok is. 

- Mit nagyképűsködsz? 

- Miért? 

- Hogy nem pénz. 

- Hát az? 

- Úgy beszélsz, mintha milliomos lennék 

A fiú nem válaszolt. 

- Mi a foglalkozásod? 

- Mérnök. 

- Milyen mérnök? 



- Gépészmérnök. 

- Az se rossz. 

- Hát nem. 

- Szabin vagy? 

- Igen. 

Leeresztett sorompóhoz értek. 

- Ezt kifogtuk. A vonatnak még se híre, se hamva. 

Kiszállt, nyújtózkodott. 

- Nem jössz? 

Kiszállt a lány is. 

- Szép idő van. 

- Az. Jó meleg. 

- De azért nincs az a rossz fülledtség. 

- Szép strandidő. Ilyenkor lehet igazán napozni. 

- Tavaly Várnában volt ilyen idő – mondta a fiú, és rákönyökölt a sorompóra. - 
Meleg volt, de mindig fújt egy kis szél a tenger felől. 

- Várnában nyaraltál? 

- Tavaly. Le voltam égve egy kicsit, azért. 

- Máskor hol nyaraltál? 

- Máskor? Hát hol itt, hol ott. Tavalyelőtt Riminiben. 

- Ezért tavaly nem kaptál dollárt, ugye? 

A fiú legyintett. 

- Nem számít. 

- Mi nem számít? 

- Hogy adnak-e valutát. Akkor kapok meghívólevelet, amikor akarok. 

- Sok ismerősöd van? 

- Elég sok. 

- Magyarok? 

- Azok is, meg mások is. 

- Nők is? 

- Nők is. 

- Tudsz idegen nyelven? 

- Egy kicsit. 

- Németül? 



- Egy kicsit németül, egy kicsit olaszul, angolul. 

- Ha csak kicsit tudsz, nem nagyon beszélhetsz azokkal a nőkkel. 

- Nem is kell sokat beszélni. Kevésből is megértik, hogy mit akar az ember. 

Nevettek. A távoli kanyarban feltűnt a vonat. A mozdony négy rozoga kocsit húzott. 
Nehéz, fekete füst szállt a kéményből. 

- Orient expresszvonat indul a harmadik vágányról Belgrád-Szófia-Isztambul felé! - 
kiáltotta a fiú, és integetni kezdett. – Hahó! Álljon meg! Isztambulba akarok utazni! 

A lány még akkor is nevetett, amikor visszaültek a kocsiba, és elindultak. 

- Ezzel akarsz Isztambulba utazni? 

- Miért ne? 

- Ez legföljebb Vámosgyörkig visz. 

- Ha valaki innen akar Isztambulba utazni, először erre kell felszállnia. 

- De nem ez visz odáig. 

- Azt nem is mondtam. 

- Az idén nem mégy külföldre? 

- De. Viareggióba. 

- Az hol van? 

- Olaszországban. 

- Mi inkább a téli szünetben járunk külföldre. Apámnak a síelés a mindene. 

- Neked is? 

- Szeretem, de nem olyan nagyon, mint ő.

- Hová jártok? 

- Hát többnyire Zakopanéba. 

- És még? 

- Ritkábban az Alpokba. 

- Ott hová? 

- Ott? Valami kis faluba, nem is jut eszembe a neve. 

- Jó? 

- Megjárja. 

- Cortina d'Ampezzóban még nem voltatok? 

- Ott még nem. 

- Az is jó hely télen. 

- Majd mondom apámnak. 

- Nem akarsz velem jönni? 



- Hová? 

- Viareggióba. 

- Jó is lenne! 

A lány nevetett. 

- De komolyan! 

- Ne hülyéskedj ! Vonatjegyre sincs pénzem. 

- A pénz nem számít. 

- Dehogynem számít. Apám egy fillért se adna. 

- Nálam nem számít a pénz. 

- El se engednének. 

- Hát aztán? Eljössz, és kész. 

- És otthon mit mondok? 

- Semmit. Vagy azt, hogy táborba mégy. 

- Apám biztosan eljönne a táborba meglátogatni. 

- Kitalálnál valamit. 

- Útlevelet se adnának csak úgy. 

- Van egy haverom az útlevélosztályon, az elintézi négy nap alatt. 

- És te fizetnéd? 

- Én 

- Miért? 

- Csak. Jól megvagyunk együtt. 

- Csak azért? 

- Az nem elég? 

- Aztán megnézhetném magam. 

- Miért? 

- Hülyének nézel? 

A fiú nem válaszolt. 

- Nemsokára megérkezünk - mondta a lány. 

- Olyan sürgős? 

- Miért? 

- Megállhatnánk egy kicsit. 

- Mitől fulladt el a hangod? 

A lány gúnyosan rápillantott, és hátranyúlt a csomagjáért. 

- Még nem válaszoltál. 



A fiú természetes hangon akart beszélni, de egyre jobban elszorult a torka. 

- Nem is kérdeztél semmit. 

- De igen. Azt mondtam, hogy megállhatnánk egy kicsit. 

- Ez nem kérdés. 

- Ne hülyéskedj! 

A lány combjára tette a kezét. Kopott farmer volt a lányon. 

- Te ne hülyéskedj 

- Beállunk egy dűlőútra. 

- Akarsz te is egy kék foltot a szemed alá? 

- Nem kell rögtön verekedni. 

A lány melle után nyúlt. 

- Kiszállok. Állj meg! 

A kocsi az útpadka szélére futott. A fiú hirtelen visszarántotta a kormányt, a lány feje 
az ablaküveghez ütődött. 

- Teljesen hülye vagy! Mondtam, hogy állj meg! 

Ki akarta nyitni az ajtót, de nem sikerült. 

- Jól van - mondta a fiú, és már nyugodt volt a hangja. - Nem kell megijedni. 
Hazaviszlek, és nem történik semmi bajod. 

Beértek a házak közé. 

- Kiszállok. 

- Mondtam, hogy ne izgulj. Hazaviszlek, és épségben átadlak az állatorvos papádnak. 

- Nem kell hazavinned. Innen már gyalog is elmegyek. 

- Dehogynem. Ha már megijesztettelek, az a legkevesebb, hogy elviszlek hazáig. 

- Nem is ijesztettél meg. Mit képzelsz? 

- Merre laktok? 

- Semerre. Állj meg! 

- A főutcán laktok? 

- Egy mellékutcában. Be se tudsz menni oda a kocsival. 

- Dehogynem. Nincs sár. Csak azt mondd meg, hogy merre forduljak! 

- Már el is hagytuk az utcát. 

- Nem baj, visszafordulok. Jobbra vagy balra? 

- Állj már meg! Nem érted, hogy ki akarok szállni? 

Elhaladtak a templom előtt. 

- Kiugrom! 



- Nem mersz. 

- Teljesen hülye vagy! 

- Mert haza akarlak vinni? 

A falu túlsó végéhez közeledtek. 

- Mi bajod van? 

- Semmi. Csak látni szeretném az állatorvos papádat meg a nagy házatokat. 

- Nem is mondtam, hogy nagy házunk van. 

- Aki az Alpokba jár üdülni, az nem lakhat akármilyen házban. Megnézem, és máris 
elmegyek. Merre van? 

- Semerre. 

- Valahol csak laktok. Nem? 

- Undok vagy és aljas! Semmi közöd hozzá, hogy hol lakunk. Azonnal állj meg! 

- Az is lehet, hogy nincs nagy ház. Hát állatorvos papa meg téli üdülés az Alpokban 
meg heti száz forint zsebpénz? 

- Rohadt csirkefogó! 

A lány sírt. 

- Nem kell felvágni. Akkor nem ég le az ember. 

Ismét szántóföldek között vezetett az út. 

- Kis hülye. Azt hitted, beveszem a dumádat, és hasra esek? 

Megállította a kocsit. 

- Nem kell kiszállni. Visszaviszlek a faluba, és leteszlek, ahol akarod. 

- Nem kell. 

- Hát akkor? 

A lány ránézett. Még vörös volt a szeme, de már nem sírt. 

- Elmegyek veled Viareggióba. 

- Micsoda? 

- Hívtál. Vagy nem? 

- Igen - mondta a fiú. - El is viszlek, ha akarod, de előbb mégis haza kell menned. 

- Nem megyek haza. 

- Hát? 

- Nem érted? Nem megyek haza, és kész. 

- Nem holnap indulnánk. Addig mit akarsz csinálni? 

- Veled megyek. Ha olyan sok a pénzed, lakásod is van biztosan. Ott maradok az 
indulásig. 

- Oda nem jöhetsz. 



- Miért? Talán nős vagy? 

- Nem - mondta a fiú. - Nem vagyok nős, de oda akkor se jöhetsz. 

- Ugyan miért? 

- Csak. Mert nem. Az ember nem ismerheti ki magát rajtad. Az előbb nem akartad, 
hogy megálljunk annál a dűlőútnál ... 

- Ott nem. 

- Majd elmegyek érted. 

- Le akarsz rázni? Nem viszel el Viareggióba? 

- Akkor még nem tudtam, hogy ilyen hisztis és felvágós vagy. 

Felbőgette a motort. 

- De én tudtam, hogy te hazudsz. 

- Ugyan mikor hazudtam? 

- Mindig. Csak járt a szád. Nem is vagy mérnök! 

- Honnan tudod? Te okos! 

- Olyan a kezed, mint a reszelő. Csóró melós vagy, semmi más! 

- Szállj ki! 

- És pénzed sincs annyi, hogy külföldre járj! Legfeljebb turistaúton voltál 
Csehszlovákiában! 

- Elegem van belőled! 

- És lakásod sincs! Ha lenne, elvittél volna ... 

- Azt akarod, hogy kilökjelek, te kis hülye? 

A lány kilépett az országútra. 

- És ez az ócska Wartburg se a tied! Valamelyik haverod adta kölcsön, vagy az is 
lehet, hogy loptad! Hogy felvághass vele. 

Be akarta csapni a kocsi ajtaját, de a fiú megakadályozta. 

- A kocsi az enyém! 

A lány elindult visszafelé. 

- Az enyém 

Kiugrott az útra. 

- Az enyém! - ordította. - Érted? Az enyém! 



Az utolsó harc 
 

A diktátor repülőgépe akkor emelkedett föl a betonról, amikor a partizánhadsereg 
már a főváros szívében járt. Ellenállásra gondolni sem lehetett. Csak a Biztonsági 
Szolgálat emberei barikádozták el magukat az elnöki palotában. Tudták, hogy nem 
számíthatnak kegyelemre. A nép tigriseknek nevezte őket. 

Mikor a csapatok elérték a fővárost, egyszerre felbomlott a rend. A parancsnokok 
csak nehezen tudtak összeszedni pár száz embert a palota ostromához. 
 

A társai úgy hívták: a Néma. Három éve jött a partizánok közé, közvetlenül az 
egység megalakulása után. Olyan alacsony és vékony csontú volt, hogy először 
gyereknek nézték, pedig már túl járt a húszon. Csak a parancsnoknak mormogott 
néhány szót. 

Egy autó mögött hasalt. Csak néha lőtt a sűrű lombok mögött fehérlő palotára. 
Odabent mégis észrevették, mert a golyók egyre sűrűbben kopogtak mellette. A kocsit 
is érte néhány lövés, tisztán hallotta a becsapódásokat. 

Néhány perc múlva két tank kúszott elő a szomszéd utcából. A tüzelés erősödött. A 
tankok ledöntötték a kőfalat, és benyomultak a palota udvarára. Nyomukban 
fegyveresek rohantak az épülethez. 

Hát vége van! - gondolta. 

Felállt az autó mögött, és leporolta a ruháját. A géppisztolyt a vállára akasztotta, 
azután befordult az utcába, ahonnan a tankok jöttek. 

Ahogy távolodott a palotától, egyre sűrűbb lett a tömeg. Néhány sarokkal arrébb 
zene szólt. Szűk szoknyás lány táncolt egy katonával. A férfinál nem volt fegyver. A 
sapkát a tarkójára tolta, keze fejével néha végigsimított a homlokán. Kecsesen akart 
mozogni, inkább a közönségnek táncolt, nem a saját szórakozására. A mozdulatai 
merevek voltak, mint a bábfiguráké. A tömeg lelkesen tapsolt körülöttük. 

Az utca magas házaktól övezett térbe torkollott. A közepén teherautó állt, zenekar 
játszott rajta. Az egyik ház homlokzatára éppen transzparenst húztak fel. „Éljen a 
forradalom” - hirdette a felírás. Az emberek megtapsolták, s a széles vászoncsík 
felhúzásával bajlódó három férfi úgy hajlongott, mint a színészek a függöny előtt. 

A vendéglős ingujjban hordta a tányérokat a járdára állított asztalokhoz, homlokán 
vastagon gyöngyözött a verejték. Egy nő óriási tálcán üvegeket és poharakat hozott. 
Egyszerre tíz kéz is nyúlt feléje. 

Besötétedett. A tolongás és a zsivaj elbágyasztotta. Úgy érezte, le kell ülnie, mert 
összecsuklik az álmosságtól. Egy kis templom állt a tér sarkán, néhány lépcső vezetett 
az ajtajához. Leült a legfelső lépcsőfokra, homlokát összezárt térdére hajtotta, és 
lehunyta a szemét. 

- Hé, te katona! 



Borostás arcú, mezítlábas öregember állt előtte. Rongyos nadrág volt rajta, fehér 
ingét egyetlen gomb tartotta össze: Az ing néha szétnyílt, ilyenkor látszott sovány, 
csontos melle. 

- Mit akarsz, öreg? 

A férfi arcán ravasz mosolyra futottak szét a ráncok. 

- Ezt neked hoztam. 

Elővette a háta mögött rejtegetett poharat. 

- Idd meg! 

- Mi az? 

- Rizspálinka. Idd csak meg! 

- Egészségedre, öreg! 

Az első kortynál elakadt a lélegzete, azután kellemes melegséget érzett a gyomrában. 
A táborban tilos volt a szesz, elszokott tőle. 

- Mind neked hoztam - mondta az öreg, de azért hálás mosollyal vette vissza a félig 
telt poharat, és egy hirtelen mozdulattal leöntötte a torkán a maradékot. - Láttam, itt 
gubbasztasz a lépcsőn. Gondoltam, nem telik italra. Vagy a lányokat jobban szereted? 
Most mindent megkaphatsz, akkor is, ha nincs pénzed. 

Felnevetett. 

- Ma te vagy az úr. 

Egy darabig hallgatott, azután megjegyezte: 

- Nem vagy nagyon beszédes. 

- Mit mondjak? 

- Tán valami bánatod van? 

- Mi volna? 

- Megszöktél az anyukádtól, és szeretnél már hazamenni? 

- Meghalt az anyám. 

- Akkor az apádhoz, a testvéreidhez vagy a menyasszonyodhoz. 

- Az apámat agyonlőtték a katonák. A két testvéremet belökték a kútba. Kézigránátot 
dobtak utánuk. Menyasszonyom meg nincs. 

Az öreg elkomolyodott. Leült a lépcsőre, a poharat óvatosan letette maga mellé. 

- Neked se volt könnyű, te katona. 

- Hát még kinek nem volt könnyű?

- Senkinek. 

- De azért jól megvoltatok itt a városban, öreg. 

- Azt hiszed? 

- Azt hiszem. 



- Bolond vagy te. 

- Tudod, mi az, amikor földig rombolnak egy falut, és mindenkit agyonlőnek, aki 
nem menekül el idejében? 

- Sose laktál városban. 

- Túl sok itt a mulató meg a mozi, de harcnak nincs nyoma. Tétlenül lestétek, hogy 
mikor érünk ide. A palotánál még meghalnak az emberek, de itt már folyik a tánc. 
Legalább a halottakat el kéne temetni előbb. Ahogy illik. 

- Nem nekünk építették azokat a mulatókat, elhiheted. Az emberekkel meg mi bajod? 
Örülnek a forradalomnak. Azt akarnád, hogy gyászoljanak a győzelem napján? 

- Könnyen örülnek. Nem szenvedtek meg érte. 

- Mondtam, hogy bolond vagy. 

- Ha bolond vagyok, minek beszélsz velem? 

- El is mehetek, ha akarod. 

- Ha akarsz elmégy, ha akarsz maradsz. Nem parancsolok neked. 

Ismét a térdére hajtotta a homlokát, úgy maradt egy darabig. Mikor felnézett, az öreg 
már eltűnt mellőle. 

Szédült egy kicsit, a pálinka a fejébe szállt. Vaktában elindult az egyik utcán. Fákkal 
szegélyezett széles útra ért, amelynek két oldalán emeletes villák sorakoztak. A 
vasrácsos kerítéseken át látta, hogy sötétek a házak. A járókelők félrehúzódtak, amikor 
melléjük ért. A fák lombja sűrű árnyékot vetett a járdára, pedig az utcai lámpák közel 
voltak egymáshoz. 

Kiment az úttestre. Itt világosabb volt, jobban látta, hogy hová lép. 
 

Az egyik saroknál reflektor fénye csapott az arcába. Fékcsikorgást hallott, azután a 
vezető lekapcsolta a fényszórót. Amikor kinyitotta a szemét, nyitott sportkocsit 
pillantott meg, alig néhány méternyire. 

- Mi van? - kérdezte egy női hang a hátsó ülés felől. 

- Egy katona. 

- Milyen katona? 

- Egy partizán. 

Négyen ültek az autóban, egy pár elöl, egy hátul. 

- Részeg? - kérdezte az előbbi hang. 

A kormánynál ülő férfi válaszolt: 

- Azt hiszem. 

- Akkor jól van. Adjatok neki inni. 

A nő felállt. Szűk, kivágott ruha volt rajta, a vállán kendő. Az arcára árnyékot vetett 
az útszéli fa lombja. Egyik kezével a mellette ülő férfi vállára támaszkodott, a másikkal 
üveget emelt a magasba. 



- Akarsz inni az egészségünkre, te kis részeg partizán? 

Egy pillanatnyi szünet után folytatta: 

- Megnémultál, vagy mi? Pedig most téged ünnepelünk. 

Éles fejhangon felkiáltott: 

- Éljen a forradalom! 

Megint várt egy kicsit. 

- Vagy inkább velünk akarsz jönni? Van itt még egy hely, nem baj, ha kicsit szorosan 
leszünk. Táncolok is veled ma este, ha akarod. Itt az üveg, igyál! ... Nem kell? Akkor 
idd meg a földről! 

Mellette esett le, a szétfröccsenő ital néhány cseppje a bakancsára hullott. 

- Indíts! - kiáltotta a nő a vezetőnek. - Hé, te mafla! Félre az útból! 

Ebben a pillanatban csattant el a sorozat. Egészen rövid volt, szinte egyetlen 
lövésnek tűnt. A vezető a kormánykerékre bukott, a homlokán érte a golyó. A nő állva 
kapta a lövést, kizuhant a kocsiból. A férfi kiugrott, és egy vastag fatörzs mögé 
húzódott, a másik nő pedig lekuporodott az ülés mellé, és nem mert megmozdulni. 

A járókelők behúzódtak a fák mögé és a kapuk mélyedésébe. 

- Nincs több tölténye - mondta valaki. - Meg kell akadályozni, hogy elmeneküljön. 

Senki sem mozdult. 

Futó lépteket hallott a háta mögül. Katonák bakancsa csattogott az aszfalton. 

- Az őrjárat - mondta valaki megkönnyebbült sóhajjal. 

Amikor megfordult, a lépések zaja egyszerre megszűnt. Húsz méterre lehettek. Fiatal 
tiszt volt a vezetőjük, talán még nála is fiatalabb. 

- Mi történt? 

- Agyonlőtt két embert - súgta egy hang a fa mögül. - De lehet, hogy hármat. Részeg. 

- Dobja el a fegyverét! 

Leejtette a géppisztolyt. A tiszt fölvette, és az autóhoz ment. 

A két katona közrefogta. Egyikük ismerősnek tűnt, de nem kérdezte meg, hogy 
kicsoda. 

A járókelők előmerészkedtek a sötétből. 

- Marha - mondta a katona, aki ismerősnek tűnt. Nem volt harag a hangjában, sem 
felháborodás. Egy darabig hallgattak, azután megismételte: 

- Micsoda marha! 



De el ne igya! 
 

Minden reggel együtt mentünk a piactér sarkáig. Ott Paja balra fordult, és a templom 
lőréses kőkerítése mellett tűnt el a szemem elől. A Kórháziskolába járt, ahonnan alig 
egy éve szállították el a sebesülteket. Én jobbról kerültem meg a piacteret, az 
osztályunkat másik épületben helyezték el. 

A Nagyvendéglő mellett mentem tovább. A bejáratnál reggelenként kucsmás 
parasztok, borostás állú, katonasapkás, lézengő fiatalemberek meg nagykendős kofák 
álldogáltak. A kezükben vastag, zöld pohár volt, akkor sem tört el, ha részegen 
leejtették a földre. 

A cigányok külön csoportba húzódtak. Tarka ruhás asszonyaik a földön ültek, 
hátukat a vendéglő falának vetették. Rongycsomók mélyén nyöszörgő csecsemőiket 
ringatták, szoptatáskor elővett barna mellük a pék sátrában látott cipókhoz hasonlított. 

Nehéz por úszott a levegőben. Az összezsúfolódott szekerek között légyrajok 
keringtek, gyötörték a saroglyához kötött, szénát szálazó állatokat. A vendéglő hűvös, 
borszagú lehelete összekeveredett a piac semmihez sem hasonlítható szagával, 
amelyben külön-külön is érezni lehetett a tej, a gyümölcs, a lacikonyhákban sülő hús
illatát. 

A közelben minden reggel egy fehér fagylaltoskocsi állt. Néha Paja egészen odáig 
elkísért. 

Egy napon hadirokkant telepedett a vendéglő bejárata mellé. Keshedt katonaköpenyt 
viselt, mankóit a salétromfoltos falnak támasztotta. A cigányasszonyok mellett térdelt, a 
porban, mindig ugyanazon a helyen. Azt mondtam, hogy térdelt, bár ez nem egészen 
igaz, mert csak az egyik térde volt meg. Jobb lába a combja közepétől hiányzott. A 
csonk túlságosan rövid volt, a kezét is le kellett tennie a földre, hogy megmaradhasson 
térdepléshez hasonló helyzetében. Kifakult katonasapka hevert előtte, a járókelők abba 
dobták az aprópénzt. A férfi beesett, borostás arcát feketére sütötte a nap, rövid hajában 
mindig izzadságcseppek csillogtak. 

Nem könyörgött, nem szólította meg az arrajárókat. Félig leeresztett szemhéja mögül 
csak néha vetett rájuk egy-egy álmos pillantást. 

Próbáltak beszédbe elegyedni vele, különösen a részegek, de volt valami a 
tekintetében, amitől a legtolakodóbbak is hamar elsomfordáltak. A munka nélkül 
lézengő katonasapkás fiatalemberek meg a nemrég hazatért hadifoglyok néha 
kérdezgették, hogy merre járt, hol veszítette el a lábát. Ukrán falvak, városok nevét 
emlegették. 

- Én is ott voltam, testvér - mondta ilyenkor. - Nem mindegy, hogy Masztyukinóban 
vagy Korosztyenyben, fagytól vagy gránátszilánktól? 

Kevesebb csillogó, új forintos hullott a sapkájába, híre kelt, hogy mogorva, magának 
való ember. 

Paja akkor már negyedikbe járt, én meg csak másodikba. Mindig ő nyert, ha 
versenyeztünk, hogy ki tudja gyorsabban elolvasni az utunkba eső cégtáblákat, Csőke
Zsigmond úriszabóét, a Hatósági Hússzékét vagy az Adria Nyomdáét. Magasabb és 



erősebb volt nálam, mellette nem húzódtam félre, ha rongyos ruhás utcagyerekek 
csapata közeledett. A jó osztályzatokért ötven fillért kapott otthon. Gyakran volt pénze, 
és késő őszig, amíg árulták, többnyire fagylaltot vett rajta. 

Egyszer, amikor éppen összegyűlt a zsebében néhány forint, egy kéregető
cigányasszonnyal találkoztunk. A községháza sarkánál állt, a jegespincébe nyíló nehéz, 
vaspántos kapu mellett. Az egyik karján kisgyerek ült, a másikra kézikosarat akasztott. 
Horpadt, feketére koszolódott csajka volt a kezében. Néha megcsörgette benne az 
aprópénzt. Egyhangú, éneklő duruzsolását elnyomta az utca zaja, csak az hallhatta, aki 
közvetlenül mellette ment el. Paja egy forintot dobott a csajkába. 

- De el ne igya! - mondta, amikor a pénz megcsendült a többi között. 

- Dehogy iszom, aranyos fiatalúr, az Istenke ezerszer fizesse meg! Kenyérre kell 
ennek a kis árvának. 

Megrázta a csecsemőt, hogy felsírt félálmában, de el is hallgatott egy pillanat múlva. 

- Mind isznak - mondta Paja néhány lépés után, és gondterhelten legyintett. - Azért 
rongyosak meg éhesek. 

Késő volt már, sietni kellett az iskolába. A tér sarkánál elváltunk. 

Ez a „De el ne igya!” nagyon megtetszett nekem. A Nagyvendéglő előtt remegő
kézzel elővettem a fagylaltra szánt forintot, és belehajítottam a hadirokkant sapkájába. 

A férfi nem szólt, csak kinyitotta a szemét, és elmosolyodott. 

- De el ne igya! - mondtam izgalomtól elcsukló hangon, s még a mutatóujjamat is 
fölemeltem nyomatékul. 

A hadirokkant arcán megdermedt a mosoly. Elsötétült a szeme, én ijedten hátrább 
léptem. Azután rekedt torokhangon felüvöltött. Vastag kezével utánam kapott, s a 
lendülettől elvesztette az egyensúlyát. 

- Én el ne igyam?! - ordította. - Én el ne igyam?! 

A félkarjára támaszkodott, a másikat pedig a mankók után nyújtogatta, de nem ért el 
odáig. 

- A lábam nem elég nektek? Nem elég? 

Megint előrebukott, de már nem is akart fölkelni. Hempergett a földön, izzadt arcán 
sárrá maszatolódott a por. 

A tér megtelt iszonyatos üvöltésével, amely elnyomta a kocsik zörgését, a 
lónyerítést, az árusok kiabálását. 

Sűrű tömegbe kerültem, lábak között bújtam át. Valaki fellökött. Arcomat a porba 
nyomtam, s nem tudom, hogy a fejem körül toporgó lábak vagy a szívem dobogása 
lüktetett jobban a fülemben. 

Egy asszony felsikoltott: 

- Eltapossák a gyereket! 

Legelőször egy csatos, fekete női cipőt pillantottam meg. Szürkére festette a por. Fel 
akartak segíteni, de odatapadtam a földhöz. Azután mégis fölemeltek, s egy 
fiatalasszony tisztogatni kezdte a port az arcomról. A körém gyűlt felnőttek a nevemet 



kérdezgették. Szánakozó tekintetüktől egyszerre olyan gyűlölet fogott el az ostoba, 
érthetetlen világ ellen, hogy beleszédültem. 

Kitéptem magam a fiatalasszony kezéből, ismeretlen, kihalt utcán, végtelen 
deszkakerítések mellett rohantam. Akácok szórták a hajamba száraz leveleiket, és 
hirtelen rám szakadt a zokogás, mint a tenger. 



Pecsétes papír 
 

Tizedikén a házigazda elzárta a gázt. A feleségem sírva csavargatta a tűzhely 
gombját, amikor hazaértem. 

- Beszélek vele. 

A konyhában ült, paprikás krumplit evett egy nagy lábasból. Köszönés helyett 
megkérdezte: 

- Mikor költöznek? 

- Mindennap keresek szobát. 

- Ezt mondja két hete. 

- Nem találtam megfelelőt. 

- Mert válogat. 

- Kevés szobát hirdetnek házaspárnak. Azok is túl drágák. 

- Mindenki a pénztárcája szerint ... 

Papírlapot vett elő a konyhaszekrény fiókjából. 

- Tudja, mi ez? 

- Tudom. A szerződés. 

- Az van benne, hogy két hét a felmondási idő. Mind a két részről. Maga is aláírta. 

Magas, sovány ember volt. Hagyott egy kis időt a válaszra, de semmit sem tudtam 
mondani. 

- Hogy fogadjak IBUSZ-vendéget a szomszéd szobába, ha maguknál éjszaka ordítani 
fog a gyerek? 

- A feleségem még csak az ötödik hónapban van. 

- Aztán ittfelejtkeznek. Nem a maguk hétszáz forintjából vagy a nyugdíjamból 
fizetem a törlesztést. Mi lesz, ha nem küldenek több vendéget a gyerekük miatt? Hiába 
van bezárva az ajtó, a hangosabb szó is áthallatszik rajta, hát még a gyereksírás! 

Mindketten hallgattunk egy darabig. 

- Öt nap haladékot adok - mondta végül, és nagyot sóhajtott. - De addig költözzenek 
el! 

- Holnap elköltözünk, ha találok szobát. 

- Nagyon jó lesz. 

A lábas fölé hajolt. Nem mozdultam az ajtóból. 

- Van még valami? 

- Ne zárja el a gázt! Fázunk. 

Kopasz feje lassan rózsaszínű lett a dühtől. 



- Keressen másik szobát! Ott majd nem fáznak. 

Tudtam, hogy már az öt nap haladékért is dühös önmagára, s nem fog engedni a gáz 
ügyében, mégis vártam egy kicsit, hátha csoda történik. Szuszogva lenyelt egy falatot. 

- Az a maguk baja - mondta -, hogy nincs előrelátásuk. Alig jöttek össze, máris 
gyereket csinálnak ... mint a nyulak vagy mint a cigányok ... nincs előrelátásuk, azért 
nem jutnak semmire. 

- Mit mondott? - kérdezte Eszter, amikor visszamentem. 

- Öt napig vár még. 

- Lesz gáz? 

- Nem lesz. 

Elővette a szekrényből a pokrócot, és a paplanra terítette. 

Mindennap elmentem néhány címre, de sehol sem tudtam megegyezni a 
házigazdákkal. Nagyon sokat kértek, vagy olyan sötét, nedves lyukakat mutattak, ahová 
nem mertem beköltözni Eszterrel. 

Először mindig együtt mentünk, de a legtöbb helyen a kaput sem nyitották ki, amikor 
meglátták, hogy terhes. Később egyedül mentem, de az sem volt jobb, hiszen végül csak 
meg kellett mondanom, hogy a feleségem gyereket vár. 

A harmadik napon megütöttem Esztert. Egész délután szobát kerestem. Útközben 
arra gondoltam, hogy ha a házigazda nem ad újabb haladékot, hazaküldöm Esztert a 
szüleihez. Ők azonban olyan messze laktak, hogy ha odaköltözik, legfeljebb havonként 
láthattuk volna egymást. 

A szeme vörös volt, amikor hazaérkeztem. 

- Mi van? 

- Semmi. 

Színtelen volt a hangja, látta rajtam, hogy megint hiába jártam egész délután. Elém 
tette a vacsorát. 

- Megint sírtál? 

- Még azt se? 

A tányér fölé hajoltam, és levágtam az első falatot, pedig már nem voltam éhes. 

- Hány helyen jártál ma? 

- Öt helyen. 

- Lehetetlen, hogy az egész városban nincs üres szoba! 

- Van, de nem tudjuk megfizetni, vagy olyan rossz, hogy nem költözhetünk bele. 

- Ha én járhatnék utána, egész biztos, hogy találnék. 

- Ha te járhatnál utána, akkor én is találnék. 

- Szóval a gyerek az oka mindennek? 

A hasára tette a kezét, mintha védené valamitől. 



- Hagyjuk abba! 

- Unod? Csodálom, hogy még nem ajánlottad: menjek vissza anyámékhoz! Arra a 
két-három évre, amíg megkapjuk a lakást. Negyedévenként még találkozhatnánk is. 

- Miért beszélsz így? 

Meg akartam simogatni, de ellökte a kezemet. 

- Ez a legkönnyebb! Egy simogatás, és minden el van intézve. Nem érdemled meg, 
hogy gyereket szüljek neked! 

- Eszter ... 

Minden keserűségem, minden megaláztatásom egyetlen csomóba gyűlt, s ez a csomó 
feszítette a torkomat, meg akart fojtani. 

- Nem, nem ... nem érdemled meg a gyereket! Nem tudsz gondoskodni róla! Gyerek 
vagy magad is, föl se tudod fogni! ... 

Ösztönösen hátrakapta a fejét. Én is megijedtem a mozdulattól, visszarántottam a 
kezemet, de már késő volt. A középső ujjam hegye így is érintette az állát. Elharapta a 
szót, de a szeme kerekre tágult az ijedtségtől és a csodálkozástól. Aznap este nem 
beszéltünk többet. 

Éjjel arra ébredtem, hogy sír. Nem zokogott hangosan, a kispárnát is az arcára 
szorította. 

A negyedik napon ismét bementem a lakáshivatalba. 

- Mikor adta be az igénylését? 

- Másfél éve. 

- Van, aki már nyolc éve vár. 

- A feleségem terhes. 

- Hozzon erről papírt, majd csatoljuk az anyagához. 

- Számít ez valamit? 

- Igen. Hamarabb kaphat lakást. 

- Mikor? 

- Nem tudom - mondta ingerülten, és kinézett az ablakon. - Nem tőlem függ. 

- A házigazda felmondott. Elzárta a gázt. 

- Ehhez nincs joga. Jelentse föl! 

Hallgattunk egy darabig. 

- Igényt tart szükséglakásra? 

- Van? 

- Esetleg beköltöztethetjük magukat egy olyan helyiségbe, ahonnan már új lakásba 
költözött a család ... 

- Ilyet mikor kaphatunk? 



- Nem tudom ... legalább egy-két hónapot ... 

- Holnap a házigazda kitesz minket az utcára. 

- Ehhez nincs joga ... próbáljon kiegyezni vele. 

A házigazda már nem hitt nekem. Pecsétes papírt követelt, amely igazolja, hogy 
megkapjuk a szükséglakást. Az előadó azt mondta a lakáshivatalban, hogy nem adhat, 
mert az ilyesmi szabálytalan. Csengett a telefon, s amíg beszélt, háttal fordult felém. Az 
asztal szélén, karnyújtásnyira volt a bélyegzője. Rányomtam egy üres papírlapra. Az 
előadó sokáig beszélt. A papírt összehajtottam, és becsúsztattam a zsebembe. 

Azóta használhatjuk a gázt. 

Eszter ma reggel azt mondta, hogy megmozdult a gyerek. Nem tudom, hogy az 
ötödik hónapban lehetséges-e ez, de Eszter bizonygatta, hogy megmozdult. 
Odaszorította a kezemet, és olyan reménykedve nézett rám, hogy nem volt szívem 
elrontani az örömét. Azt mondtam, hogy érzem én is, pedig nem éreztem semmit. 



Áradás 
 

A félhomályos helyiség túlsó végében zenekar játszott. Forrai tudta, hogy van a 
presszónak egy belső, eldugottabb része is. Ott akart leülni, de amint elindult az 
asztalok között, valaki hátulról, a zenekar közeléből vadul integetni kezdett. Megállt egy 
pillanatra, nem tudta, hogy neki integetnek-e, de a nevét is kiáltották, hát elindult 
arrafelé. 

Alacsony, fekete fiatalember jött elébe. 

- Jól látok ebben a kurva sötétben? Te vagy az, Forrai? Gyere, ülj le közénk! 

Megrázta a kezét, a hátát csapkodta, és cipelte az asztalához. 

A vendégek kíváncsian feléjük fordultak. Forrai kellemetlenül érezte magát emiatt, 
de észrevette, hogy akkor kelt kisebb feltűnést, ha elfogadja a meghívást. A fiatalembert 
csak futólag ismerte. A rádiónál vagy a tévénél dolgozott. A vezetéknevére sem 
emlékezett már, csak annyit tudott, hogy Jánosnak hívják. 

A társaság három összetolt asztal körül ült. 

- Ez itt a barátom! - kiáltotta János. Túl kellett harsognia a zenekart. - A Seggem és 
Vidéke munkatársa, de azért rendes gyerek. 

Spicces volt már erősen, a homlokán vastagon gyöngyözött az izzadság. Széket 
hozott, és letette az asztal sarkához. 

- Ülj le! 

Poharat tett elé, teletöltötte konyakkal. A többiek néhány pillanatig kíváncsian 
méregették Forrait. János szemben ült vele. Áthajolt az asztalon. 

- Mi van? - kérdezte. - Hogy élsz? 

Forrai vállat vont. 

- Hogy? Tulajdonképpen jól. 

- Akkor minden oké! 

Töltött a poharába, és odakoccintotta a Forraiéhoz. Azután hátradőlt a széken, és a 
konyakot a szájába löttyintette. A társaság folytatta a beszélgetést. 

Forrai figyelt egy darabig, de nem tudta, hogy miről van szó. Jánoshoz hajolt. 

- Mit csináltok itt? 

- Születésnapot ünneplünk. Az a kövér víziló ott, az asztal végén, éppen ma 
harminchárom éve született. 

- Akkor igyunk az egészségére! 

Forrai fölemelte a poharát, de az ünnepelt nem figyelt rá, a közelében ülőkkel 
beszélgetett. 

- Hé! - kiáltott rá János. - A te egészségedre iszunk, te ló! Legalább most figyelj 
ránk! 



- Hogy kerültök ide? - kérdezte Forrai, amikor letették a poharat. 

- Árvizezünk. Elég jó társaság verődött össze: rádiósok, tévések, az a hájfejű meg az 
MTI-nek fotózik. 

Két nő is volt a társaságban, mindkettő fiatal. Az egyik jellegtelen, szürke kis veréb. 
A másikat Forrai már látta néhányszor a képernyőn. Editnek hívták. 

A többieket nem ismerte. Farmert vagy kordbársony nadrágot és színes inget 
viseltek, csak a kövér fotóson volt sötét öltöny és kigombolt nyakú, fehér ing. A 
nyakkendőjét meglazította, a szétbontott csomó a mellén lógott. 

- Milyen érzés harminchárom évesnek lenni? - kérdezte az egyik fiú, aki sokkal 
fiatalabbnak látszott a fotósnál. 

- Az a legrohadtabb az egészben, hogy a fiatal lányok már kezitcsókolommal 
köszönnek. A múltkor volt nálunk egy tizennyolc éves lány az anyjával, egyébként 
távoli rokonom, és teljesen komolyan kezitcsókolommal köszönt. Először azt hittem, 
hogy hülyéskedik ... 

- Ez az a korszak - mondta Forrai -, amikor a fiatal lányok kezitcsókolommal 
köszönnek neked, és te ugyanúgy köszönsz vissza. 

- A zenekar elhallgatott, nem kellett kiabálni többé. A fotós csodálkozva Forraira 
pillantott. A többiek is úgy néztek rá, mintha most látnák először. 

- Ezt gyakorlatból tudod? 

- Igen. 

- Hány éves vagy? 

- Harminckettő.

- Sorstársam! 

Forrai felé emelte a poharát. Ittak. 

- És azt megfigyelted már - folytatta a fotós -, hogy minél öregebb vagy, annál 
fiatalabb nők tetszenek? 

Edit felnevetett. 

- Most melyik korosztálynál tartasz? 

- A tizenhat és tizennyolc közöttieknél ... 

- Akkor, ha a tendencia folytatódik, előre kiszámíthatod, hogy mikorra leszel 
cukrosbácsi. 

Nevettek. 

- Örökké ezt a vacak konyakot isszuk? - kérdezte János. 

- Te jobban tennéd, ha már semmit sem innál - mondta Edit: - Éppen eléggé részeg 
vagy. 

János legyintett, és odahívta a felszolgálót. 

- Hát akkor? ... - a fotós felé fordult - Pezsgőt? 

- Tud grogot keverni? - kérdezte Forrai. 



A felszolgáló bólintott. 

- Akkor én grogot kérek. 

Edit tapsolni kezdett. 

- Remek! Én is grogot kérek! 

- Én is - tette hozzá a Forrai mellett ülő fiatalember. - Milyen? 

- Jó - mondta János. - Sok cukor van benne, ég, és másnap epét lehet hányni tőle. 

A felszolgáló sürgetően megkérdezte: 

- Hány grogot hozhatok? 

Négyen kértek grogot, a többiek egy üveg pezsgőt hozattak. János felállt. 

- És a köszöntővel mi lesz? - kérdezte. - Köszöntőt senki se mond? 

- Ülj le! - Edit visszanyomta a székre. 

- Pedig megérdemelné ... - János elvesztette a beszéd fonalát, gondolkozott egy 
darabig. Edit aggodalmasan rápillantott. - Megérdemelné. A harmincharmadik év, az 
valami egészen különös ... 

Edit egyre bosszúsabb lett. 

- Ugyan honnan tudod? Most vagy harmincéves. Honnan tudod, hogy a 
harmincharmadik milyen? 

- Tudom ..., tudom, és ez így van, ha neked nem is … - megakadt a nyelve - … ha 
nem tetszik is ... 

Meg akarta simogatni, de Edit- elrántotta a fejét. Ő is sokat ivott már, a szeme egyre 
jobban csillogott. Dühösen válaszolni akart de a fotós közbevágott: 

- Igaza van, ez az év más, mint a többi, krisztusi kor. 

- Az embernek el kell döntenie, hogy Krisztus akar-e lenni, vagy Júdás. 

Forrai érezte, hogy az alkohol a fejébe száll. Józanul nem mondott ilyeneket. Megint 
ránézett mindenki. 

- Harmadik lehetőség nincs? - kérdezte a másik nő.

Forrai nézte egy darabig, mielőtt válaszolt. 

- Téged hogy hívnak? 

- Ágnesnek. 

- Nincs harmadik lehetőség. 

- A világban csak Krisztusok és: júdások szaladgálnak? 

- Kis Krisztusok s kis Júdások. Olykor egy emberben van meg mind a kettő.

- Akkor nem igaz, amit az előbb mondtál! – csapott le rá diadalmasan Ágnes. 

- Mit mondtam az előbb? 

Forrait nem érdekelte a vita, de tetszett neki, hogy Ágnes olyan komolyan veszi. 

- Azt, hogy nincs harmadik lehetőség. 



- Az a harmadik lehetőség, hogy egy emberben van meg Krisztus és Júdás? 

- Pontosan! 

Forrai gondolkozott egy darabig, hogy válaszoljon-e, de mielőtt döntött volna, a 
fotós közbeszólt: 

- A hitvitát majd máskor fejezzétek be, most az én születésnapomat ünnepeljük. 

Tölteni akart, de csak néhány csepp csurrant a pohárba. Intett a felszolgálónak, újabb 
üveg pezsgőt kért. Forrai ismét grogot rendelt. Edit már nem hozatott semmit. János 
mereven ült a székén, az asztal szélébe kapaszkodott. Zavaros szemeivel olyan tétován 
nézett szét, mintha nem tudná, hogy hol van. Ágnes is grogot kért. 

A zenekar ismét játszani kezdett. Senki sem szólalt meg egy darabig. A felszolgáló 
kihozta az italt. A fotós tölteni akart, de Edit nem engedte. János felriadt a zenére, 
poharát a fotós felé tolta, de a keze már nem engedelmeskedett. A pohár lebillent az 
asztal széléről. Edit utánakapott, de a levegőbe markolt. A csörrenésre a közelben ülők
feléjük fordultak. 

A felszolgáló szemeteslapátra söpörte az üvegtörmeléket. Edit szája széle legörbült, 
nehezen tudta visszatartani a sírást. 

- Nincs semmi baj – mondta a fiatalember, aki ez előbb azt kérdezte a fotóstól, hogy 
milyen érzés harminchárom évesnek lenni. – Ne mérgelődj miatta! 

- Nem miatta mérgelődöm. – Edit megigazította a haját. – Magam miatt mérgelődöm. 
Azért, hogy olyan jószívű, hiszékeny hülye vagyok, és még mindig … 

Elfulladt a hangja. Homlokát a tenyerébe támasztotta. A fiatalember átnyúlt az 
asztalon, megérintette a haját. 

- Segítek, ha haza akarod vinni. 

- Kössz. 

Letörölte a könnyeket az arcáról. Két oldalról Jánosba karoltak, és felemelték a 
székről. Motyogva hadart valamit, senki sem értette. Hagyta, hogy vigyék, nem tudta, 
mi történik vele. A térdei meg-megroggyantak menet közben. 

Kínos csend maradt utánuk. Forrai egyszerre idegennek érezte magát a társaságban. 
A fotóson meg Ágnesen kívül két fiatalember maradt az asztalnál. Forrai még sohasem 
látta őket, egész este nem váltott szót velük. A fotós izzadt, sűrűn törülgette magáról a 
verejtéket. Még egy gombot kigombolt az ingén, s a fehér puplin alól előtűnt a lucskos 
atlétatrikó. Forrai elkapta a tekintetét, mert úgy érezte, rosszul lesz, ha még egy 
pillanatig odanéz. 

A fotós hirtelen felállt. 

- Rögtön jövök! 

- Várj, megyek én is – mondta az egyik fiatalember. A másik nem szólt semmit, csak 
ment utánuk. 

- Jól itthagytak minket – nevetett Forrai. 

Ágnes nem válaszolt. Nézte egy darabig, s olyan kíváncsiság volt a pillantásában, 
mintha most látta volna először Forrait. 



- Menjünk táncolni. 

Ágnes elmosolyodott. 

- Jó. 

Négy pár táncolt a zenekar előtti szűk helyen. Inas kamaszlányteste volt Ágnesnek, 
csak duzzadt, kemény mellei árulták el, hogy már nem kislány. Forrai egyre erősebben 
szorította, azután, mintha véletlen volna, a halántékához érintette az ajkát. Ágnes 
hirtelen felnézett rá, elmosolyodott, és egy picit felágaskodva megcsókolta az arcát. 
Forrai magához szorította, hogy elakadt a lélegzetük. 

Hirtelen elhallgatott a zene. A fotós előtt újabb üveg pezsgő volt, amikor 
visszamentek az asztalhoz. Már csak az egyik fiatalember ivott vele, a másik eltűnt
valahová. Szórakozottan rájuk pillantott, és eléjük tolta a poharat. Nem volt még részeg, 
de szögletesedő mozdulatai elárulták, hogy sokat ivott. 

Forrai mohón nyúlt a bepárásodó pohárért. Szeretett volna annyit inni, hogy a dolgok 
elveszítsék éles körvonalaikat, s a tárgyak, hangulatok, gondolatok valami áttetsző,
meleg, puha réteggé olvadjanak össze körülötte, amely védi, mint héj a magot. De ez 
csak igen ritkán sikerült. Az ital rendszerint kedvetlenné tette, s kedvetlenségében egyre 
kritikusabb szemmel nézte a társaságot. Végül egyedül maradt, unatkozott, és otthagyta 
a többieket. Ha pedig tovább erőltette az ivást, szinte átmenet nélkül összeroskadó, 
motyogó részeg lett, s másnap alig emlékezett valamire. 

A fotós meg a másik fiatalember elhalványult, áttetsző, testetlen ködalakká szürkült, 
csak Ágnes maradt színes és eleven. Alakja egyre élesebben, egyre anyagszerűbben vált 
el az összemosódó háttérből. Forrai elmosolyodott. Jó volt, hogy Ágnes ennyire betölti, 
érzékei elől eltakarja a világot. 

A fotós itallappal legyezte magát. A felszolgáló résnyire kiemelte a kirakatüveg 
nagyságú ablaktáblákat, de a párás éjszakai levegő csak néhány percre hozott enyhülést 
a közelben ülőknek. 

- Hogy bírjátok ezt a hőséget? 

A fotós vállat vont. Nem is figyelt oda, tekintete már a felszolgálót kutatta. Intett 
neki, és még egy üveg pezsgőt kért. 

Ágnes felállt. A meleg Forrait is fojtogatta. Úgy érezte, hogy a füstös levegő
megtapad a tüdejében. 

Mindketten fellélegeztek odakint. A fák lombja eltakarta a lámpákat, és a fény 
szeszélyesen himbálózó árnyékokat vetett a földre. Egyedül voltak a téren. Az alkohol 
köde szétfoszlott, egyszerre kitisztult minden. Forrai tudta, hogy amit most lát, az 
belerögződik, beledermed az emlékezetébe: a parkot övező alacsony korlát, a szökőkút 
medencéje, a templomtorony sziluettje, a híd acélcsontváza. 

A hídfeljáró mellett kihalt és sötét volt a part. A tengerré szélesedett víz a közelben 
ártéri fák fekete szigeteit ringatta, távolabb pedig összeolvadt a csillagtalan égbolttal. 
Följebb gépek dübörögtek, reflektorok fényében erősítették a gátat. 

- Nézzük meg, mit csinálnak! - mondta Ágnes. Forrai tudta, hogy mit csinálnak, 
szívesebben maradt volna egyedül Ágnessel, de a lány erősen megmarkolta a kezét. 
Húzatta magát egy kicsit, azután átvette Ágnes lépéseinek ritmusát. A gépek dübörgése 



egyre közelebbről hallatszott, majd a zajból felcsapódó kiáltástöredékek is érthető
mondatokká álltak össze. 



Egy szál dróton 
 

A két telefonszerelő szombaton délelőtt jött ki. Nem volt sok dolguk, mert a 
veretékeket már korábban kihúzták az iskoláig most csak a csatlakozókat kellett 
beszerelniük. Örültek a hétvégének, délutáni és vasárnapi programjukat tervezgették. 
Nem siettek, sőt húzták az időt, hogy pontosan fájrontra érjenek vissza a városba. Annyi 
hasznom volt ebből, hogy mindent nagyon gondosan megcsináltak, még a lehullott 
vakolatot is összesöpörték. Megittunk egy pohár bort, azután elköszöntek. Az autójuk 
az országút szélén maradt, a sár miatt nem jöttek be vele az iskoláig. 

A Kápolnásdomb a környék legmagasabb pontja, innen tiszta időben a városi piarista 
templom tornya is látszik. Az ember először észre sem veszi, hogy emelkedően jár, 
azután a kaptató egyre meredekebb lesz, s aki nem szokta meg, ugyancsak liheg, mire 
fölér az iskoláig. De az épület nem a domb tetején áll, hanem körülbelül a 
kétharmadánál. Innen már olyan meredeken fut fel az ösvény, hogy csak a bokrokba 
kapaszkodva lehet továbbmenni. A dombtetőn kőkereszt, mellette harangláb, benne egy 
régi kis harang, amivel fél nyolckor jelezni kellene. Ezt azonban már az első hét után 
abbahagytam, hiszen minden tanyán van óra. 

A telefonszerelők autója eltűnt az út kanyarulatában, most ismét teljesen kihalt a 
környék. Csupasz jegenyék állnak az út szélén, ágaikra lustán mozduló, nagy varjak 
telepednek. Rengeteg varjú van a környéken, ezres csapatokban, fülsiketítő károgással 
húznak el fölöttem. Reggelenként feketéllik tőlük minden fa, az ágak úgy meghajlanak 
alattuk, mint nyár végén a túl sok termést hozó gyümölcsfák ágai. 

Tanítás után vagy vasárnap néha órákig állok az ablakban, és nézem a napfényben 
szikrázó vagy ködbe fúló tájat. Teletömöm a vaskályhát, néha még a csöve is vörösen 
izzik. Szeretem a meleget, különösen amikor fagyos szél sír a kéményben. 

Egyszer lefestem ezt a tájat, a jegenyesort, a tétova röptű, lusta varjakat, az ekevas 
alól fényesen kiforduló hantokat. A képen rajta lesz a Kápolnásdomb a kőkereszttel és a 
haranglábbal, az omladozó vakolatú, sárga iskola, az avar földvár, és rajta lesznek a 
domb túlsó oldalán sorakozó honfoglalás kori sírok is. Rajta lesz, hogy itt minden 
félrerúgott, szürke cserépdarabnak évezredes története van, s a kicsit mélyebbre 
nyomott ásó már csontot vet ki a földből. Rajta leszek én is, talán az ablakon fogok 
kinézni, talán tábortűz mellett fekszem, mint az első estén, amikor szalonnát sütöttem az 
itt tanyázó régészekkel. Lehet, hogy nem festem rá magam a képre, és azzal leszek 
mégis rajta, hogy csak én látom ilyennek ezt a tájat. 

Szeretem a csendet, a nyugalmat. Már a főiskolán zavart a lárma, utáltam a vitákat, a 
nyüzsgést. Sokáig haboztam, mielőtt azt a négy képet beadtam a főiskolai kiállításra. 
Erika azt mondta, hogy rosszindulatból utasították vissza mind a négyet. Már túl vagyok 
rajta, sőt akkor sem érdekelt túlságosan, de azért nem szeretem, ha eszembe jut az a 
délután, amikor Verebes egy kis sajnálkozó mosollyal megmondta, hogy elvihetem a 
képeket. 

Erika szidta Verebest, de valahogy meggyőződés nélkül, gépiesen. 

Kihűlt a szoba, meg kell rakni a tüzet. A szél visszavágja a füstöt, ablakot kellene 
nyitni, de nem akarom, hogy bejöjjön a hideg. 



Ez az iskola egyszer már megszűnt, s az üresen maradt épületbe valamelyik 
szövetkezet egy kis üzemet telepített. A környékbeli asszonyok porcelán szigetelőket 
készítettek itt néhány hónapig, amíg tönkre nem ment az egész vállalkozás. A házhoz 
vezető gyalogutat porcelándarabokkal szórták fel, hogy az idejövők ne süllyedjenek el a 
sárban. Háromezer év múlva a régészek törhetik a fejüket, hogy ezek a furcsa alakú, kis 
fehér tárgyak használati eszközök voltak-e, vagy kultikus célokat szolgáltak. 

A telefont még a szövetkezet rendelte meg a porcelánüzemébe, és biztosan 
elfelejtették értesíteni a postát a változásról. A készüléknek még nincs végleges helye a 
szobában, most egy székre tettem, a kályha közelébe. Régi típusú, fekete telefon. 
Felemelem a kagylót, kis zúgás hallatszik, azután megszólal egy női hang: 

- Központ. 

Egyetlen szám se jut eszembe. 

Erika a válás után Pestre költözött, és beiratkozott az egyetemre. Nem tudom, hogy 
hol lakik, van-e ott telefon, de egyébként sem tudnék beszélni Erikával. 

Hét hónapot töltött Mátrabükkösön. Néha azt mondta, úgy érzi magát, mintha élve 
eltemették volna, de mosolygott közben. Nyugalom, csend volt a faluban, tanítottunk 
mind a ketten. Éreztem, hogy napról napra növekszik bennem a munkakedv. Már 
majdnem hozzáfogtam a festéshez, amikor Erika váratlanul bejelentette, hogy 
elköltözik. Másnap reggel már utazott, a fizetést sem várta meg, később sem jelentkezett 
érte. 

Felhívhatnám a mátrabükkösi iskolát, de mire kapcsolnák, már biztosan nem lenne 
senki az irodában. És ha találnék valakit, mit mondanék neki? 

A városi tanács művelődésügyi osztályának vezetője nagyon rokonszenves ember. 
Amikor bementem hozzá, és megmondtam, hogy egy tanyai iskolában szeretnék 
tanítani, barátságosan leültetett, megkínált konyakkal, össze is tegeződtünk. 

Kis zúgás a kagylóban, azután jelentkezik a központ. 

- A városi tanácsot kérem! 

- Kapcsolom. 

Sistergés, apró sercegések, sokáig kell várni. Néhány csengetés után megszólal egy 
borízű hang. 

- Tanács! 

- A művelődésügyi osztályt kérem! 

- Azok már nincsenek bent ilyenkor. 

Kis csend. 

- De azért kapcsolhatom. 

Kattanás, azután hosszú csengetések. Leteszem a kagylót, s furcsán süketnek tűnik a 
szoba csendje. 

Felhívom a vasútállomást, megkérdezem, mikor megy legközelebb vonat Hatvan 
felé, azután még azt is, hogy a következő mikor megy. 



Felhívom a múzeumot is, azzal a fiatal régésszel szeretnék beszélni, aki nyáron itt 
ásott a Kápolnásdombon. A múzeumban sincs senki, hiába csörög a telefon. Nem is 
tudom, hogy mit mondtam volna ... Talán azt, hogy a környező szántásokon 
összeszedtem egy kosárnyi edénycserepet. Vagy azt, hogy a nyáron ásott kutatóárok 
egyik vége beomlott. Ezt az árkot be kellett volna temetniük, amikor abbahagyták a 
kutatást, de úgy gondolták, munkát és pénzt takarítanak meg, ha nyitva hagyják, hiszen 
így jövő nyáron nem kell mindent elölről kezdeni. Tüskés akácágakkal körülrakták, 
különben sem jár erre senki, aki beleeshetne. 

Találgatom, hogy milyen nő ülhet a telefonközpontban. A hangja fiatalos, de ez nem 
sokat számít. Ismét felveszem a kagylót. 

- Központ. 

Mintha magnetofonról szólna. 

- Sok dolga van? 

- Központ. 

- Mert ha nincs, beszélgethetnénk. 

- Tessék kérni! 

- Mit kérjek? 

- Kit kapcsolhatok? 

- Beszélgessünk! 

Csend, azután egy kattanás. Még hallózok néhányat, de hiába. 

Sötétedik. Meggyújtom a villanyt, és behajtom az ablaktáblákat. Így szoktam meg, 
pedig semmi szükség rá, hiszen aligha jön ide valaki, hogy benézzen az ablakon. A 
kivetődő sárgás fénynyalábban hópelyhek csillannak. Amíg telefonáltam, vékony, fehér 
réteg borította be a földet. Feltámadt a szél is, táncoltatja a pelyheket. 

Elhúzom a reteszt, és kilépek a ház elé. A szél havat vág az arcomba. A nyugati 
égbolt még világos, a Kápolnásdomb tetején most különösen éles a kőkereszt és a 
harangláb sziluettje. Jó a friss levegőn. Megkerülöm a dombot, kilós sárkolonc ragad 
mindkét cipőmre. Az út felőli oldalon vannak a sírok. Nyáron kilencet tártak fel, de 
mindegyiket kifosztották már korábban. A csontokon kívül alig maradt bennük valami, 
csak az egyikben találtak néhány szem gyöngyöt. A sírokat be kellett temetni, késő
ősszel már traktorok jártak fölöttük. 

Fázom egy kicsit, de nincs kedvem visszamenni a házba. Nyáron könnyen le tudtam 
menni a kutatóárokba, de a lépcsők most omlanak a nedvességtől, és a cipőmre ragadt 
sár is akadályoz. Három méter mély az árok, s alig egy méter széles. A szél vastag 
hóréteget hordott össze az alján. Egészen sötét van idelent, már nem látszik, hogy hol 
válik el az avar földvár építésekor megbolygatott föld az eredeti, érintetlen talajtól. 

Az utolsó méteren megcsúszom, lehuppanok a gödör aljára. Hanyatt fekszem a 
szélhordta, puha havon, de nem érzem a hidegét. 

Az égbolton még mindig dereng valami szürkés fény, megvilágítja a felszakadozó 
felhőket. Hallgatom a lecsapódó hópelyhek zizegését. 



Hosszú, sötét utca 
 

A lány először a zakó hátát nézte meg, azután a két ujját, végül az elejét. Kifordította 
a zsebeket, és szótlanul visszaadott Havasinak egy gombóccá gyűrt, piszkos zsebkendőt. 

A nadrág egyik szárán ötforintos nagyságú, rozsdaszínű foltot talált. 

- Ez vér? 

Havasi odapillantott. 

- Nem. 

A lány megkaparta a körmével a foltot. 

- Márpedig ez vér - mondta nyomatékosan. 

- Biztos benne? 

- Tudom, hogy milyen egy vérfolt! 

Ismét megkaparta, most már túljátszott utálkozással. 

- Hát persze hogy az! 

Havasi még mindig hitetlenül nézett rá, hát élesen hozzátette: 

- Ezt persze magának jobban kellene tudnia! 

- Nekem? 

- A maga ruhája, vagy nem? 

Havasi hirtelen zavarba jött. 

- Fogalmam sincs, hogyan kerülhetett oda vér - motyogta. 

A lány megvonta a vállát. A ruhákat lesöpörte a pultról egy nagy, fonott kosárba, 
azután kitöltötte az átvételi jegyet. Megkérdezte Havasi nevét és lakcímét. A 
„Használtság foka” rovatban aláhúzta az „átlagos”, az „Észrevételek” rovatban a 
„pecsétes” szót. Egy pillanatra fölemelte a golyóstollát, mintha mérlegelné a dolgot, 
azután az „Egyéb” rovatba, a kipontozott helyre beírta: „véres”. 

Az indigót gondosan a következő lap alá helyezte, a kitöltött átvételi jegyet 
leszakította, és átnyújtotta Havasinak. 

- Három nap múlva jöhet a ruháért. 

Havasi eltette a papírt, köszönt, és kilépett az utcára. 

- Mi a fenétől lett véres a nadrágom? És vérfolt-e valóban? Nem kellett volna olyan 
könnyen belenyugodni. Persze a vita még rosszabb. 

Az utolsó mondatokat már nem csak gondolta, mondta is. Néhány napja, ha erősen 
koncentrált valamire, gyakran beszélt magában. 

- Miért ragaszkodott annyira hozzá, hogy az vérfolt? Csak nem gondolta, hogy? ... 
Hülyeség! 

Hangosan fölnevetett. Ijedten körülnézett utána, de senki sem volt a közelben. 



A felesége a televízió előtt ült. Havasi egy darabig bizonytalanul topogott a nyitott 
ajtóban. Az asszony nem fordult feléje. 

- A hűtőben van a vacsora. 

- Mit csinálsz? 

- Nem látod? 

A villogó, gyenge fényben csak az arcéle látszott. A haja előrehullott a homlokába, 
elfelejtette megigazítani. 

Hízott - gondolta Havasi. - A vonásai szétfutottak, olyan az arca, mint egy cipó. Úgy 
látszik, a fehér bőrű, szőke nőknél ez törvényszerű ilyen korban. 

- Miért nem mégy? 

Elővette a hűtőből a délről maradt pörköltet, vágott egy szelet kenyeret, és 
mártogatni kezdte a kocsonyás szaftot. 

Néhány perc múlva a felesége kijött utána. Nézte egy darabig. 

- A húst is kézzel akarod enni? 

Máskor egy ilyen megjegyzés elég volt, hogy egész este veszekedjenek utána. Havasi 
most észre sem vette. 

- Voltam a tisztítóban - mondta két falat között. - Beadtam a ruhát. 

- Jó. 

- És a lány, aki átvette, azt mondta, hogy a nadrág ... 

Izgett-mozgott a széken, az evésről is megfeledkezett. Már bánta, hogy szóba hozta 
ezt a dolgot. 

- Mit mondott a lány? 

- Hogy a nadrág véres. 

- Ugyan mitől? 

- Ez az! Mitől? 

- Hátha nem is véres? - kérdezte az asszony. 

Havasit egyre jobban idegesítette a nyugodtsága. 

- Persze hogy nem! De a lány azt hiszi, hogy véres. 

- Nem mindegy, hogy mit hisz? 

- Egyáltalán nem mindegy! Ha ugyanis azt hiszi, hogy véres, akkor fantáziálni kezd, 
hogy miért ... 

- Na és? 

- Szól a rendőrségnek. Néhány napja vagy hete történt valahol egy gyilkosság. Nem 
tudnak mit kezdeni vele ... jön ez a bejelentés. 

- Elviszik a ruhát a laboratóriumba, és két perc alatt megállapítják, hogy a nadrágon 
olajfolt van, vagy paradicsomleves, vagy ... 



- De már akta készül, már foglalkoznak velem! Esetleg ki is jön valaki. Megkérdezi a 
házmestert, hogy mikor jöttem haza a múlt hét péntekén. A házmester persze tudja. 
Azután csak úgy rutinszerűen, mondhatnám, a biztonság kedvéért behívatnak, és 
barátságosan megkérdezik: „Mit csinált szeptember 28-án délután három és fél négy 
között?” „Nem tudom.” „Érdekes.” Te tudod, hogy mit csináltál szeptember 28-án, 
délután három és fél négy között? 

Az asszony nevetett. 

- Feküdj le, reggelre kialszod az egészet. 

Havasi másnap fáradtan ébredt, azt hitte, nem is bír felkelni. Borús, nedves 
novemberi idő volt. A reggeli kávé felfrissítette egy kicsit, de a frissesség csak addig 
tartott, amíg be nem ért a munkahelyére. A meleg és a neoncsövek zümmögése miatt 
egész nap félálomban húzogatta a vonalakat. Délután néhány pillanatra el is aludt a 
rajzasztala mellett. 

Ebédnél valaki megjegyezte, hogy rossz színben van. Havasi el akarta mondani, 
hogy mindig fáradt, néha szúr a szíve, és az utóbbi időben egyre feledékenyebb, de mire 
belemelegedett volna, már senki sem figyelt rá. 

Öt órakor felkapta a kabátját, és kirohant az épületből. Fázott, de belülről, a 
gyomrából, a tüdejéből, a szíve tájékáról jött a hideg. 

Sokáig ácsorgott a tisztító előtt. A közeli buszmegállóban nagy tömeg várt. Havasi 
elvegyült az emberek között, beszívta a nedves kabátok szagát, azt sem bánta, ha egy-
egy siető járókelő félrelökte az útjából. 

A tisztítóban nem volt nagy forgalom, de a helyiség sohasem ürült ki teljesen. 
Ugyanaz a lány vette át a ruhákat, mint tegnap, de egy másik nő is tett-vett körülötte. 

Negyed hét körül bezárták az ajtót, váltottak néhány szót, azután elköszöntek 
egymástól. Havasi elindult a lány után. 

Átmentek a közeli zebrán, és befordultak egy gyengén világított, hosszú 
mellékutcába. Hűvös szél támadt. A lány a vállai közé húzta a nyakát, és megszaporázta 
a lépéseit, de Havasi gyorsan utolérte. Egymás mellett mentek néhány métert. 

- Jó estét! 

A lány villámgyorsan megfordult, de nem válaszolt. 

- Azt hiszi, hogy le akarom szólítani - gondolta Havasi. 

- Mit mond? 

A lány mereven nézte. Gúnyos kis mosoly volt a szája sarkában. 

- Semmit, de ... 

- Ha semmit, akkor jó. 

Elindult. Havasi két lépéssel ismét utolérte. 

- ... de akarok mondani valamit. 

- Mit akar mondani? 

A lány megállt. Már nem gúnyos, inkább bosszús volt az arca. 



- Nem ismer meg? 

- Ócska szövege van. 

- Félreért. Valóban találkoztunk. Tegnap este, a tisztítóban. Ruhát vittem be. 

- Na és, ha hozott? 

- Tisztázni akarok valamit. 

- Itt? Jöjjön be holnap, ha valami panasza van! 

- Nincs panaszom. 

- Hagyjon békén! Untat a hülye szövegével. És fázom is. 

Elindult. 

- Én vittem be tegnap azt a véres ruhát - mondta gyorsan Havasi. Nem indult a lány 
után, biztos volt benne, hogy megfordul. 

- Milyen véres ruhát? 

- Nem emlékszik? 

A lány gondolkodott egy kicsit. 

- És most mit akar? 

A hangjából eltűnt a hetykeség. óvatosan, oldalazva elindult, Havasi követte. 

- Meg akarom magyarázni. 

- A vérfoltot? 

- Éppen azt, hogy nem ... mert maga azt hiszi, hogy vérfolt. 

- Nem az? 

- Nem. 

A lány elmosolyodott. 

- Ha nem, hát nem. 

- Színészkedik - gondolta Havasi. 

- Mit mond? 

- Semmit. 

- De mondott valamit. Mozgott a szája. 

- Nem mondtam semmit. De arra gondoltam, hogy maga most színészkedik. Rám 
hagyja, hogy nem vér, pedig meg van győződve róla, hogy az. 

- Elhiszem, hogy nem vér. 

- Miért hiszi el? 

- Mert mondta. 

- Tegnap este is mondtam, de nem hitte el. 

- Most elhiszem. 



- Csak mondja. 

- Hogy bizonyítsam be? 

- Nem tudja bebizonyítani. 

- Akkor mit akar? 

Egyre szaporábban szedték a levegőt. 

- Szólt már a rendőrségnek? 

- Miért szóltam volna? 

- Beadtam magának egy véres ruhát, és nem értesíti a rendőrséget? 

- Egy kis vércsepp volt rajta - mondta a lány a sietéstől elfúló lélegzettel. - Vagyis 
egy kis folt, amiről azt hittem, hogy vér. Azért igazán nem lehet riasztani a rendőrséget. 
Hiszen, ha mondjuk, esetleg tényleg vér volna, még mindig lehetne állat vére, vagy a 
maga saját vére, vagy mit tudom én ... 

Havasi hirtelen megállt, és hangosan felnevetett. Egyszerre olyan jókedve támadt, 
hogy ugrálni, bukfencezni szeretett volna. A lány csak jóval távolabb állt meg, készen 
arra, hogy elfusson, ha a férfi tovább követi. 

- Miért is jelentette volna azt az ötforintosnyi vöröses foltot? Hiszen kinevetik, ha 
előáll ilyesmivel! Azt mondják, hogy túl sok krimit olvasott, pihentesse a fantáziáját. 

Úgy érezte, most repülni is tudna, ha megpróbálná. 

- Az ember teszi a dolgát, és legfeljebb olyanok jutnak az eszébe, hogy „reggel tejet 
kell vennem”, a „ruhát be kell adnom a tisztítóba”, „holnaputánra meg kell csinálnom 
egy rajzot”, amilyet már százat csinált. Egyszer csak jön valami: azt mondják, hogy 
véres a ruhája, vagy egyszerűen megáll éjjel egy sötét, ködös utcán, és távolról 
vonatfüttyöt hall. Akkor megszületik a fejünkben egy gondolat. Először olyan pici, mint 
a gombostű feje, de gyorsan növekszik. Átitatódunk vele, mint a szivacs ... 

- Maga őrült - mondta a lány. 

Hirtelen két árnyék vált ki mellette a sötétből. 

- Valami baj van? 

- Ez az ember őrült. 

A két árnyék lassan közeledett. Szorosan egymás mellett jöttek. Az egyik hirtelen 
ráordított Havasira: 

- Kicsoda maga? 

- Fél - mondta Havasi. - Azért ordít, mert fél. 

Hátrálni kezdett, bár egészen biztosan tudta, hogy már nem eshet bántódása. Minden 
lépés után könnyebb lett. A cipője sarka még szántotta néhány méteren a töredezett 
gyalogjárda sarát, amíg egy hirtelen jött szélroham el nem ragadta a földről. Felüvöltött 
a gyönyörűségtől. Átrepült egy fa koronáján, de a visszacsapódó ágak nem ütötték meg. 
Az utcai lámpák sárgás, villódzó fénykarikái eltávolodtak, csak a csillagtalan égbolt 
feketesége maradt körülötte. 



A látogatás 
 

- Álljunk meg! 

Kovács a fékre lépett. Szöllős felkapta a fejét. 

- Mi van? 

- Menjünk be! 

Kelletlenül kinézett az ablakon. Sötét volt odakint. Ásított. 

- Hová? 

- A művelődési házba. 

- Nem volt még elég? 

Keceli kinyitotta az ajtót. 

- Jössz? 

Szöllős morgott, de nem akart egyedül maradni a kocsiban. Kovács bezárta az 
ajtókat, és utánuk szaladt. 

Zene szólt odabent. 

- Biztosan bál van - mondta Szöllős. 

Keceli már eltűnt az előcsarnokból, amikor beléptek. Lécráccsal elkerített büfé volt a 
sarokban. Régi kocsmák kármentős söntésére emlékeztette Szöllőst. 

- Mit iszol? 

- Semmit. 

- Colát? 

- Nem. 

- Teát? 

- Azt inkább. De biztosan nincs. 

- Ülj le! 

A büféablak túl alacsonyan volt, Szöllősnek mélyen le kellett hajolnia, hogy be 
tudjon nézni. Megkocogtatta az üveget. 

- Mi tetszik? 

Sovány, szalmasárga hajú nő volt a kiszolgáló. A fáradtság átütött az arcára kent 
festékrétegen. 

- Mindenekelőtt egy forró teát. És sorolja el, szép ifiasszony, hogy mit tudna még 
adni? Italt természetesen ... 

A nő megvetően elhúzta a száját. 

- Nincs tea. 

- Cola? 



- Az van, de meleg. 

- Adja gyorsan, nem nekem lesz! 

A nő letette elé a bontott üveget. 

- Adhatok pálinkát, konyakot, likőrt. 

- Egy fél konyakot kérek. Meg poharat a Colához. 

A büfésnő végigmérte, mondani akart valamit, azután mégis hallgatott. Kiöntötte a 
konyakot, Szöllős közben elvitte Kovácsnak a Colát. 

- Nincs tea. 

- Nem kérek Colát. 

Kovács eltolta az üveget. 

- Hagyd csak! Felmelegszel idebent, és jól fog esni. 

Visszament az ablakhoz. 

- Kilenc húsz - mondta a nő.

Három középkorú férfi beszélgetett a sarokban. Üvegből itták a sört, és cigarettáztak. 

Szöllős fizetett, és indult volna, de az egyik odalépett hozzá. 

- Jó estét kívánok! Kit tisztelhetünk az elvtársban? 

Szöllős meglepődött, de megmondta a nevét. 

- És milyen ügyben? Már ha szabad kérdezni. Vagy csak szórakozgatunk egy kicsit? 

Szöllős nem válaszolt rögtön, hát hozzátette: 

- Mert látszik, hogy nem idevalósiak. 

- Újságíró vagyok - mondta Szöllős, és indulni akart, de a férfi megfogta a karját. 

- Az nagyon jó! Ha szabadna egy kicsit alkalmatlankodni ... De igyunk is közben! 
Sört vagy konyakot kérhetek? 

- Semmit. 

- Akkor majd később. Tudja, elmondok én magának valamit, amiből olyan cikket 
írhat ... Meg fogja köszönni nekem. 

Lehalkította a hangját, és közelebb hajolt. A cigarettától és a sörtől bűzös volt a 
lehelete. Szöllős elfordította a fejét, nehogy felkavarodjék a gyomra. Egy darabig 
hallgatta a szélesen hömpölygő, sok kitérővel előadott történetet, azután hirtelen 
fölemelte a kezét. 

- Ezt nem nekem kellene elmondania. 

- Hát kinek? 

- A megyei tanács elnökének. 

- Viccel? 

- Nem. 



Szöllős közelebb hajolt. A száján vette a lélegzetet, hogy ne érezze a másik sör- és 
füstszagát. 

- Ugyan mikor mondhatnám el neki? 

- Most rögtön. 

Kovács felé bökött az ujjával. 

- Át akar verni? Azt nem ajánlom! 

Szöllős a szívére tette a kezét. 

- Az elnök elvtárs néha kimegy titokban a területre. Ilyenkor a kocsit is maga vezeti. 
Azt hiszi, szaladgáltam volna itt az itallal, ha nem ő? ... Lehet, hogy megszid, mert 
elárultam, de ezt a nehéz ügyet csak ő intézheti el. 

- Úgy gondolja, hogy egyszerűen csak menjek oda hozzá? - kérdezte a férfi 
bizonytalanul. 

- Nagyon tiltakozik majd, nem vallja be, hogy ő a megyei tanács elnöke, de maga ne 
törődjön ezzel, csak mondja el az ügyét. Az a fontos, hogy az elnök elvtárs tudjon róla. 

A férfi letette a sörösüveget a büfé pultjára. 

- Ezt tényleg komolyan gondolja? 

Szöllős biztatóan mosolygott. A másik felvette az üveget, ivott, újra letette. A 
homlokán kiütött a verejték. Azután nagyot sóhajtott, eltaposta a cigarettáját, kiitta a 
maradék sört az üvegből, és elindult. Sárga félcipő és sötétkék ruha volt rajta, ritkuló 
hajából korpa hullott a vállára. 

Kovács türelmesen várt, hozzászokott a késői hazatérésekhez. Elterült a széken, a 
lábait kinyújtotta. Töltött a Colából, ivott egy kortyot, de a langyos létől felkavarodott a 
gyomra. 

A művelődési házat nemrég nyitották meg, a tágas előcsarnokban még a kiömlött 
italok és a füst szagán át is érződött a friss mész illata. Kovács lehunyta a szemét, és 
megpróbálta kiválasztani ezt az illatot a sok nehéz szag közül. 

Valaki megállt mellette. Azt hitte, hogy Keceli jött vissza, de egy szélesen mosolygó 
idegen volt. Szótlanul nézték egymást, azután az idegen kissé összeütötte a sarkát, és 
meghajolt. 

- Kerekes. 

- Kovács - mondta kelletlenül. Fáradt volt, nem akart beszélgetni. 

- Tudom, hogy az elnök elvtárs nem akarja elárulni, hogy a megyei tanács elnökének 
tetszik lenni, de én tudom, és ha már így összetalálkoztunk, ugye, szeretném elmondani, 
hogy ... 

- Nem én vagyok ... 

- Nem, nem! Én egészen biztos vagyok benne, hogy ... de nyugodt lehet az elnök 
elvtárs, én nem árulom el ... Meg tetszik engedni? 

Leült, és az asztal fölött egészen közel hajolt Kovácshoz. 



- Én tudom, hogy titokban tetszett kijönni, inkognitóban, mondhatnánk úgy is, mint 
Mátyás király régen, elnézést a tréfáért, de hát nem is erről van szó, ugye, hanem egy 
olyan ügyről, ami az én ügyem, de szinte közügy, vagyis nemcsak szinte, hanem 
valóságosan az, mert én raktáros vagyok itt a téeszben, vagyis a téesz 
melléküzemágában, ugye, ahol cirokseprűket kötnek, és most azt mondják, hogy 
négyszázzal több seprűnek kellene lenni, de papír, az nincs semmiről, mert olyan nagy 
az összevisszaság ... 

- Szöllős küldte magát? 

- Tessék? 

- Ki küldte ide? 

- Magam is észrevettem, hogy az elnök elvtárs, hiszen ki ne ismerné, a népszerűség, 
ugye ... attól az újságírótól csak megkérdeztem, hogy jól gondolom-e, mert hogy 
inkognitóban ... 

- Nem én vagyok a megyei tanács elnöke - mondta Kovács. - Gépkocsivezető
vagyok, két újságírót vittem körbe a megyében. Átverték magát, ha ... 

Kerekes cinkosan elmosolyodott. 

- És az újságírók viszik oda az italt a gépkocsivezetőknek? Láttam ám! Elhiszem, 
hogy az elnök elvtárs ... 

- Nem vagyok elnök! 

- ... nem akarja elismerni, hiszen akkor az inkognitónak semmi értelme ... . 

- Nem elismerni nem akarom, tényleg nem vagyok a megyei tanács elnöke! 
Megmutassam a személyi igazolványomat? 

Kerekes izgett-mozgott a széken, sűrűn törülgette a verejtéket a homlokáról, az 
arcáról, a nyakáról, azután kigombolta az ingét, és a melléről is. 

- Ha az elnök elvtársnak ez kellemetlen - mondta kínlódva -, én nem mondom többet, 
hogy elnök elvtárs, beszéljünk úgy, mintha csak sofőrnek tetszene lenni. 

Kovács a nagyterem ajtajához rohant. El akart vegyülni a tömegben, hogy Kerekes 
szem elől tévessze. 

Alacsony, borostás képű ember állt elébe. Jegyet kért tőle, de Kerekes félrelökte az 
útból. 

- Erre tessék, elnök elvtárs … azaz ... bocsánat. 

Kovácsot mellbe vágta a zaj. A túlfűtött teremben nehéz verejtékszag keveredett a 
rosszul égő olajkályhák bűzével. 

Átfurakodott a táncolók között, de Kerekes a nyomában volt, és a túlsó falnál 
utolérte. Az arcán még mindig ott volt a mosoly. Mondott valamit, de a hangja nem 
hallatszott. A zenekar közelében voltak, csak üvöltve lehetett volna beszélni. Kovács 
érezte, hogy nem bírja sokáig a hangorgiát és a sűrű levegőt, amely mintha megtapadt 
volna a tüdejében, egyre jobban fojtotta. Rossz helyen állt meg, a bámészkodó 
csoportok közötti szűk átjáróban, pillanatonként megtaszította valaki. Lassan a 
legközelebbi ajtó felé húzódott. Kerekes mindenütt követte. 



Az ajtó rosszul világított, hideg folyosóra nyílt. Kovács mély lélegzetet vett. 

- Jólesik egy kis friss levegő - mondta Kerekes mosolyogva. - Biztosan melegünk 
volt odabent. Meg ez a zene! Miért nem lehet ezt betiltani, kérdem én, a jó ízlés 
nevében? 

Kovács nem válaszolt. 

- Szóval, hogy folytassam azt a seprűügyet ... én az elnöktől sem ijedtem meg. Azt 
feleltem neki: vannak jó embereim odafönt, akik nem fogják hagyni, hogy egy ilyen 
piszlicsáré ügy miatt engem meghurcoljon. Én, kérem, majdnem alapító tagja vagyok a 
szövetkezetnek. Aki engem támad, az a szövetkezeti mozgalmat, szinte azt is 
mondhatnám, hogy a mi szocialista rendünket ... 

Valami megmozdult a folyosó távoli, sötét sarkában. Vízcsobogás hallatszott, majd 
egy vödör csörgése. Kerekes ingerülten odakiáltott: 

- Ki az? 

Egy asszony jött elő a sötétből. Vízzel teli vödröt és felmosórongyot hozott. Foszlott, 
kék köpeny volt rajta, szürkülő haja az arcába lógott. Lecsapta a rongyot a padlóra, és 
nehézkesen térdre ereszkedett. 

- Ne zavarjon bennünket! - mondta Kerekes. - Fontos megbeszélésünk van. 

- Ha olyan fontos, beszéljék meg odakint. Fel kell mosnom a követ. 

- Nem érti, hogy menjen innen?! Ez az elvtárs itt a megyei tanács elnöke! Hozzá ne 
érjen a koszos rongyával a cipőjéhez! 

- Hagyja csak! - Kovács intett, hogy folytassa. Kerekes zavarba jött, nem akart 
beszélni az asszony előtt. 

- Muszáj most felmosni, mert később a nagyterem takarítása miatt már nem lenne rá 
idő. És az igazgatónő ezt nagyon szigorúan veszi. Mindennek ragyognia kell. 

- Menjünk vissza a büféhez! - mondta Kerekes. - Majd ott nyugodtan elmondom ezt 
az ügyet. 

Indultak volna, de az asszony hangja megállította őket. 

- Ha szabadna valamit ... 

Kovács visszafordult. 

- Tessék! 

Az asszony még mindig térdelt. 

- Ha meg tetszene hallgatni az én nagy bajomat ... én olyan hálás lennék ... imába 
foglalnám a nevét. 

Kerekes felnevetett. 

- Pont a maga imájára van szüksége az elnök elvtársnak! Ne zavarja jelentéktelen 
magánügyekkel! 

Az asszony lehajtotta a fejét, és a rongy után nyúlt. 

- Hát hiszen igaz ... - motyogta. 



Kovácsot egy pillanat alatt úgy elöntötte a düh, hogy beleszédült. 

- Tűnjön el! - sziszegte Kerekesnek. 

- De elnök elvtárs ... én csak ... 

- Takarodjon! 

A keze ökölbe szorult. A másik megérzett valamit az indulatából, mert óvatosan 
hátrább lépett, de a mosoly közben sem tűnt el az arcáról. 

- Hát akkor majd más alkalommal ... úgy látom, a szituáció most nem megfelelő.

Az előcsarnok felé hátrált. Kovács visszafordult, de az asszonyt már nem látta sehol. 
Kopott, nagy iratszekrény állt a folyosó végében, régi iratok, brosúrák, törött 
pingpongütők, poros makettek selejtezés előtti, utolsó állomása. Keskeny ajtó nyílt 
mellette, földig érő szélvédő függöny takarta. 

Itt ment ki - gondolta Kovács. Koromsötét volt az udvaron, hiába meresztette a 
szemét. Azután valami zajt hallott. Meg akarta kérdezni, hogy a takarító van-e ott, de 
nem tudta a nevét. 

- Halló! - mondta bizonytalanul. Nem jött válasz, hát még egyszer szólt: - Ki az? 

Borízű hang válaszolt a sötétből: 

- Miért ordítasz, te hülye!? 



Az utolsó óra 
 

- Hé, doki! Mit nézel? 

- A völgyet. 

Sugár lehuppant mellé. A homloka zsírosan csillogott, az arcát sűrű, fekete szakáll 
borította. Három napja nem mosdott, nem is borotválkozott. 

A doki arca is borostás volt, és a ruhájából ugyanolyan áporodott szag áradt, mint a 
Sugáréból. 

- Nézd ! 

A völgyet patak szelte át. Egy nő ment a parti ösvényen. Sugár előrehajolt. A 
tenyerével ellenzőt formált a szeme fölé, hogy ne vakítsa a napfény. 

A főnök néhány méterrel hátrább, a bokrok árnyékában aludt, egy szétterített 
sátorlapon. A doki négykézláb odamászott, elvette mellőle a távcsövét. Először csak 
homályos foltokat látott, azután kitisztult a kép, és karnyújtásnyira megjelentek a 
szemközti dombon sorakozó szőlőtőkék. 

- Megvan! 

- Milyen? 

Sugár a távcső után kapott, de a doki félresöpörte a kezét. 

- Kicsi - mondta. - Legfeljebb tizenöt éves. 

- Add már ide! 

Sugár kitépte a kezéből a távcsövet. 

- Mit néztek? - kérdezte a rádiós. 

- Egy nő megy a patakparton - mondta a doki. - Egy csitri. 

- A Sugárnak mindegy - legyintett a rádiós. - Teljesen bezsongott, mi? 

- Csend legyen ott hátul! - mondta Sugár, de nem fordult hátra, és a távcsövet sem 
vette le a szeméről. 

- Inkább segítenél megcsinálni ezt a vacakot ! 

- Mi a baj? 

A doki átült a rádiós mellé. 

- Néha annyira elhalkul, hogy egyáltalán nem hallom, amit adnak. 

Tanácstalanul bökdöste a drótokat egy csavarhúzóval. A készülék fedőlapja mellette 
hevert a fűben. 

- Értesz hozzá? 

A doki megrázta a fejét. 

- Az a röhej, hogy ő sem ért hozzá – szólt közbe Sugár. Még mindig nem fordult 
hátra. 



- Annyi százast nekem, ahány ilyen vacakot megcsináltam ... De ez kiszuperált 
ócskaság. Legalább harminc kiló, pedig már vannak zsebben hordható készülékek is. 

- Csak azokat nem bízzák rád, kisfiam. Tudják, hogy akár mozsárban törjék össze, 
akár a kezedbe adják ... 

Sugár leeresztette a távcsövet, és közelebb húzódott. 

- Meddig rohadunk itt? 

A doki az órájára nézett. 

- Tízkor kezdődik a buli. Még van háromnegyed óránk. 

- Telebe hol mászkál? 

- Elment valamerre - mondta a rádiós. - Fáj a gyomra. 

- Ha ideszart valahova a közelbe, akármi legyek, ha nem ütöm bele az orrát! Minek 
kellett ezt behívni? Mást se tud, csak „igen”, „nem”, és közben bámul rád a hülye 
halszemével. Maradt volna otthon a tehén faránál! 

- Egyszer megunja, és kapsz tőle egy akkora fülest ... 

- Ettől? Erős, mint a bivaly, de verekedni nem tud. Öt perc alatt fasírtot csinálok 
belőle. Én valamikor bunyóztam, öregem! 

A rádiós a készülék fölé hajolt. 

- Azt hiszem, megvan a hiba. Szétment a forrasztás. 

Sugár hanyatt feküdt a fűben. 

- Gyerekek! Ha lemehettem volna ahhoz a kis ... 

- Túl élénk a fantáziád. 

- Foglalkozz a magad dolgával! Ha nem tudod leadni a levelet, akkorát rúgnak a 
valagadba... 

- Most már nincs baj, megtaláltam a hibát. Mindig az a legnehezebb. Megjavítani 
gyerekjáték. 

- Estére otthon leszünk - mondta Sugár. - Csapunk egy marha nagy bulit a srácokkal. 

- Holnap esetleg ... 

- Miért csak holnap? 

Sugár felült. 

- Tízkor elkapjuk az autót, megszerezzük a levelet. Gyorsan leadod, tizenegyre a 
gyülekezőhelyen leszünk. 

Az ujjain számolta az órákat. 

- Mondjuk, fél tizenkettőkor elindulunk, kettőre beérünk a laktanyába. Bekapjuk a 
kaját, leszerelünk, és kész. 

- Gondolom, a parancsnok alaposan egyeztette veled a tervet - mondta a rádiós. 

- Szerintem nem is akarsz hazamenni. Félsz, hogy az asszony beráncigál az ágyba. 
Te mióta vagy nős, doki? 



- Egy hónapja. 

- Jól kiszúrtak veled, hogy pont most hívtak be két hétre. De legalább jó napja lesz az 
asszonynak, ha hazamégy. 

Nevettek. 

- Orvos vagy? 

- Jogász. 

- Majd megfogadlak, ha lesz valami zűr. 

- Volt már zűr? 

Sugár felröhögött. 

- Rablás, gyújtogatás, nemi erőszak - mondta a rádiós. 

Sugár már nem figyelt rá. Hirtelen megfordult, mert lépéseket hallott a háta mögül. 

- Megjöttél, Telebe? Azt hittem, ki is költöd, amit tojtál. Nem hallod? 

- Telekinek hívnak. 

- Hagyd már békén! - mondta a doki. – Te meg ne válaszolj neki ! Látod, hogy 
kötekedik veled. 

Teleki vállat vont, leült a földre, és egy csomag kekszet vett elő a hátizsákjából. 
Sugár felordított. 

- Már megint zabál! Felül be, alul ki. Így megy egész nap! 

Nézte egy darabig, azután egész csendesen megszólalt: 

- Borotválkoztál valahol? 

Teleki gyanakodva felnézett. 

- Nem. Miért? 

- Nincs szakállad. Mindnyájunknak kinőtt, nézd meg! Nekem, a dokinak, a 
főnöknek. Még ez a rádiók réme is növesztett valami sörtét, csak a te képed maradt 
csupasz ... 

Teleki megsimította az arcát. 

- Nem csupasz, csak szőke és ritka. 

- Ritka a fenét! Nincs. Mondd csak, hány éves vagy te? 

- Huszonkettő.

- Szerintem huszonkét éves korban már minden normális embernek kinő a szakálla. 
Persze, csak ha férfi. 

Várt egy kicsit, de Teleki nem válaszolt. Egykedvűen rágta a kekszet. A rádiós 
mosolyogva figyelte, hogy mi készül. A doki nyugtalan volt, félt, hogy Sugár túlfeszíti a 
húrt. Utálta a verekedést. 

- Mondd, Telebe, férfi vagy te egyáltalán? Volt már nőd? Vagy ha lenne, tudnál vele 
kezdeni valamit? 



- Hagyd már békén! - mondta a doki, és csitítóan Sugár vállára tette a kezét. 

- Fogd be a szád! 

A doki hátralépett, amikor a keskenyre összehúzott, szürke szemek rávillantak. 

Most kéne lekenni neki egyet - gondolta -, vagy legalább elküldeni oda, ahová való. 

De tudta, hogy Sugár sokkal erősebb, és ha összeakaszkodna vele, egyáltalán nem 
biztos, hogy Teleki a segítségére sietne. Hátat fordított, és nem szólt többet. 

- Ide figyelj, Telebe - mondta Sugár -, elegem van belőled. Mást se csináltál eddig, 
csak ettél, meg szartál. Most is érzem a szagát, ideraktad, a közelbe. De én nem 
haragszom rád. Ilyen vagy, nem tehetsz róla. Arról se, hogy nem nő szakállad. De ha be 
akarod bizonyítani, hogy férfi vagy, verekedjünk meg! Sőt, tudod, mit? Te üthetsz 
először. Leeresztem a kezemet, és adhatsz egy pofont. Vagy legalábbis megpróbálhatod. 

Teleki lassan elcsomagolta a megmaradt kekszet. Lesöpörte a morzsákat a ruhájáról, 
és felállt. 

- Na! Rajta! 

Egy villanás volt az egész. Teleki lendületet sem vett, és a következő pillanatban 
Sugár elterült a földön. A rádiós felröhögött, de hirtelen abbahagyta, amikor Sugár 
dühtől eltorzult arcába nézett. 

Lassan, szédelegve állt fel. Teleki ernyedten lógatta lapáttenyereit. 

Sugár megtörülte a száját, és a keze fejére nézett, hogy véres-e. Kicsit megnyugodott, 
mikor látta, hogy nem vérzik. 

- Balkezes vagy, mi? És most röhögsz, hogy átvágtál! De majd elveszem a kedvedet! 

Csak a doki hallotta az erősödő zúgást. A többiek akkor eszméltek fel, amikor 
föléjük ért a helikopter. A főnök is felriadt. 

- Minket keresnek - mondta, és önkéntelenül lehalkította a hangját. 

A helikopter körözött egy darabig a völgy felett, majd a hídnál hirtelen a magasba 
szökkent, és eltűnt az erdős domb mögött. 

A főnök az órájára nézett. 

- Háromnegyed tíz. Készülnünk kell. 

Felvették a hátizsákot, a sátorlapot meg a géppisztolyt. Teleki a rádiót is a hátára 
szíjazta. A készüléket felváltva kellett volna cipelniük, de többnyire Teleki vitte. 

- Miért nem ébresztettetek föl? 

- Láttuk, hogy fáradt vagy - mondta a rádiós. - Tegnap késő éjszakáig írtál valamit a 
sátorlap alatt. 

- Ez igaz. Ti is elfáradtatok? 

A rádiós bólogatott. 

- Nagyon sótlanok vagytok. De hát nem is csoda, három ilyen nap után. 

- Ezek az éjszakai menetelések! ... 



- Elhiszem, hogy szokatlan volt. A térkép szerint három nap alatt pontosan ötvenhét 
kilométert tettünk meg. 

A rádiós füttyentett. 

- Persze ez semmi - folytatta a főnök. - Egy nap alatt is mentem már ennyit. Készen 
vagytok? 

- Készen - mondta a rádiós. 

- Lemegyünk a hídhoz. Ott kapjuk el az autót. 

- Hogy kapjuk el? 

- Egy fát döntünk elébe. 

A főnök elindult. A rádiós mellette ment, a többiek libasorban követték őket. Teleki 
a sor végére állt. 

- Hogy vágjuk ki a fát? Nincs fejszénk. 

- Sehogy - mondta a főnök. - Kitörünk egy kis fát, és azt dobjuk az autó elé. 

Leereszkedtek a domboldalon. 

- És ha nem áll meg? 

- Megáll. 

A főnök elnézően mosolygott. 

- A sofőr tudja, hogy ezen a szakaszon valahol megállítják a kocsit. A fadöntés csak 
jelképes dolog. 

A hídnál Teleki letette a rádiót egy bokor mögé, azután kitört egy karvastagságú fát. 
Lefektette az árok szélére, és melléhasalt. 

- Te maradj vele! - mondta a főnök a rádiósnak. - Sugár menjen át az út túlsó szélére. 
Mi a dokival a híd másik végén rejtőzünk el. Ha az autó megáll, egyszerre ugrunk elé. A 
sofőr mellett ül egy ember, annál van a levél. Figyeljetek jól! Balról jön a kocsi. 

Elfoglalták a helyüket. Teleki görcsösen markolta a kitört fa törzsét. Az arcát a fűbe
nyomta. A rádiós felemelkedett. 

- Nem jön semmi. 

Felült, meggyújtott egy cigarettát. 

- Jól behúztál ennek a hülye Sugárnak. Jobbról várta az ütést, és balról kapott egyet. 
Persze szerencséd volt, hogy éppen akkor jött a helikopter, és a főnök felébredt. 
Különben alaposan kihúzod a gyufát. Sugár bokszolt valamikor. De lehet, hogy 
hazudott. Egy bunyós nem veszi be ezt a primitív trükköt. Azért jó lesz, ha vigyázol. 
Különösen a leszerelés után, amikor kimegyünk a laktanyából. 

- Jön! - súgta Teleki, és kissé fölemelte a fejét a fűből. 

A rádiós kényelmesen megfordult. Erősödő zúgás hallatszott, és a kanyarban 
megjelent egy zöld teherautó. Nehézkesen bukdácsolt a hepehupás úton. Szürke 
porfelhő szállt utána. A rádiós eldobta a cigarettát, és lejjebb húzódott. 



- Figyeld az autót! - mondta Telekinek. - Ha ráhajt a hídra, ugorhatsz. De fürgén ám, 
mert ha későn ugrasz, úgy elgázol, mint a pinty. 

Teleki pontosan akkor ugrott, amikor a teherkocsi a hídra ért. A fát maga után húzta 
az út közepéig, ott elengedte, és a túlsó oldalon eltűnt az árokban. Recsegett a fék. 
Sugár feltépte az ajtót, és a sofőrt kirántotta az útra. 

- Fel a kezekkel! 

- Mi van? 

- Fel a kezekkel! 

- Ne marháskodj! 

- Nem hallottad? 

A sofőr zavarában elvigyorodott.  

- Kik vagytok? 

- Mi közöd hozzá? Gyerünk! 

Megtaszította a géppisztoly csövével. A többiek már a másik oldalon voltak. 
Alacsony, vékony arcú őrvezető állt közöttük. 

- Nem tudom - ismételgette. - Nálam nincs semmiféle levél. 

Észrevette a főnököt. Tisztelgett. 

- Nincs nálam levél, hadnagy elvtárs. Itt valami tévedés ... 

- Nem értem. 

- A sátrakért megyünk. 

Sugár otthagyta a sofőrt, és a dokit félretolva az őrvezetőhöz lépett. 

- Ismerem én az ilyen trükköket, kiskomám. Majd jót röhögsz, hogy átvertél minket. 
Azt hiszed, dicséretet kapsz, mert nem árultad el a rád bízott titkot, mi? Csakhogy 
rosszul számítasz. Várják, hogy a levél tartalmát leadjuk rádión, és te is megkapod a 
magadét, ha fennakadást okozol … 

Az őrvezető vállat vont. 

- Mondtam, hogy nincs nálam a levél. Ha nem hiszed, kutass ki! 

- Nem érünk rá kutatgatni – szólt közbe a rádiós. - A szöveget sifrírozni kell. Az 
pedig időbe telik. 

- Nem akarunk estig itt rohadni! 

- Azt hiszem, tévedtünk – mondta a főnök. - Nem az az autó jött ... 

- Akkor hol az igazi? Tíz óra tíz perc. 

A főnök széttárta a karját. 

- Addig ütünk, amíg nem lesz meg a levél - mondta a rádiós, és nevetett. 

- Ez nem vicc. Sehol másik autó, tehát a levél nálad van. 

- Ha nálam van, keresd meg! 



Sugár végigtapogatta az őrvezető zsebeit. 

- Siess, mert engem időre várnak, nem érek rá itt gatyázni! 

- Add ide a levelet, és tűnj a francba! Mi se érünk rá. 

- Viszontlátásra! 

Az őrvezető a kilincs után nyúlt. 

- Hohó! 

Sugár elkapta a gallérját, és félkézzel visszafordította. Egy fejjel magasabb volt nála. 

- Ilyen könnyen nem mégy el! 

- Tomaji! Van nálunk levél? 

A sofőr vállat vont. 

- Nálam nincs, az biztos. 

- Nálam sincs ! 

Az őrvezető ki akarta rántani a gallérját Sugár kezéből. 

- Hadnagy elvtárs, ez mégse járja! Szóljon az emberének! 

Elvörösödött, és egyre dühösebben próbált szabadulni. 

- Engedd el! - mondta a főnök. - Úgy látszik, tényleg nincs nála a levél. Várunk egy 
darabig, azután jelentjük rádión, hogy mi a helyzet. 

- Várunk? Ez a szemét meg a markába röhög? 

- Tudd ám, hogy mit beszélsz, te ... 

- Miattad vonuljunk be utolsónak? 

- Ereszd el! 

- Majd adok én neki! 

Sugár felemelte a géppisztolyt. A cső végét markolta, úgy állt a kezében, mint egy 
bunkó. 

- Nem hallod? 

- Rohadt ... 

A főnök rávetette magát, de Sugár gyorsabb volt. 

Az őrvezető a teherautó oldalának dőlt, azután lassan lecsúszott az útra. A 
halántékánál vékony vérpatak buggyant ki a hajszálak közül. 



Oroszlánketrec 
 
Személyek: igazgató, főetető, etető.
A háttérben egy ketrec rácsai látszanak. A nézőtérről a ketrec üresnek tűnik. A rácson, 
egész magasan egy tábla, rajta felirat: Oroszlán. Alatta jóval nagyobb betűkkel: 

SZERETETT POLGÁRMESTERÜNK 
AJÁNDÉKA 

Az Állatkert megnyitása előtt. Kora reggel. 
IGAZGATÓ Mióta szeretett polgármesterünket választottuk városunk élére, soha 

nem látott fejlődés tanúi lehetünk. A közgazdászok kiszámították, hogy városunk ipara 
évenként 6-7 százalékkal, mezőgazdasága 4 százalékkal fejlődik. Termékeink az ország 
minden részébe eljutnak, és sehol sem vallunk szégyent velük. Bízvást mondhatjuk, 
hogy megközelítik, sőt némely területen meg is haladják az országos színvonalat. 

ETETŐ Jaj, de szépen tetszik beszélni az igazgató úrnak! 

IGAZGATÓ (egyre lelkesebben) Eme gyors, ámde megalapozott fejlődés 
következtében városunk méltán tarthatott igényt egy állatkertre. Az igény reális volt, és 
íme, rövid idő alatt meg is valósult. Maga is örül neki, ugye? 

ETETŐ Örülök bizony. Szép nagy állatkertet kapott a városunk. 

IGAZGATÓ Összeszedtünk mindenféle állatot, csak oroszlán hiányzott. Mondja 
meg, mit ér egy állatkert oroszlán nélkül? 

ETETŐ Semmit, igazgató úr. Egy állatkert nem is állatkert, ha nincs benne oroszlán. 
Merthogy az az állatok királya, ugye? 

IGAZGATÓ Szeretett polgármesterünk azonban most is, mint annyiszor, a 
segítségünkre sietett. Egy oroszlánt, egy igazi oroszlánt ajándékozott az állatkertnek! 

ETETŐ Honnan volt neki oroszlánja? 

IGAZGATÓ Nem a mi dolgunk ezen gondolkozni. Inkább örüljünk ... 

ETETŐ Igazgató úr! Üres a ketrec! Megszökött az oroszlán! 

IGAZGATÓ Ne üvöltsön barátom, nézze ... 

ETETŐMegszökött az oroszlán! 

IGAZGATÓ Hagyja már abba! Micsoda etető maga? Megijed az oroszlántól! Még 
ha valóban megszökött volna, bizonyos szempontból megérteném a nyugtalanságát, de 
ha jobban körülnézne, látná, hogy az oroszlán nem szökött meg. 

ETETŐ Akkor hol van? 

IGAZGATÓ Nézze meg jobban! Mit lát? ... Ott hátul ... ott ni! 

ETETŐ Az? (Kirobban belőle a röhögés.) 
IGAZGATÓ Mit nevet? 

ETETŐ Az ... még hogy oroszlán ... jaj, de viccesnek tetszik lenni az igazgató úrnak 
... Ha én ezt elmesélem otthon ... a feleségem bepisil a nevetéstől ... hogy oroszlán ... jaj, 
de jó! 



IGAZGATÓ Látott már maga oroszlánt? 

ETETŐ Nem ... igazgató úr ... én még soha nem láttam oroszlánt ... 

IGAZGATÓ Akkor miből gondolja, hogy az az oroszlán nem oroszlán? 

ETETŐ Abból gondolom, hogy az az ... izé nem oroszlán, mert az egy ... macska ... 

IGAZGATÓ Biztos ebben? 

ETETŐ De mennyire! 

IGAZGATÓ Ha még nem látott oroszlánt, akkor az ott bent, bár maga szerint 
macska, lehet oroszlán is. 

ETETŐ Nem lehet oroszlán, mert az egy macska. 

IGAZGATÓ Miből gondolja? 

ETETŐ Hát ... abból is, hogy ... kicsi. 

IGAZGATÓ Hány osztályt járt maga? 

ETETŐ Hatot. 

IGAZGATÓ Tanult állattant? 

ETETŐMár nem emlékszem. 

IGAZGATÓ Na látja! Állattant sem tanult, de vitatkozik. Ha nem tudná, az oroszlán 
a macskafélék családjába tartozik. Tehát az oroszlán tulajdonképpen macska. 

ETETŐ De az oroszlán embert is eszik, meg sokkal nagyobb ... 

IGAZGATÓ Maga talán ilyen nagynak született? Ez egy kis oroszlán. 

ETETŐ Cic ... cic ... Igazgató úr, ez nem kis oroszlán, ez egy nagy macska. 

IGAZGATÓ Csuda makacs ember maga. Nem is makacs, hanem csökönyös. 

ETETŐ De igazgató úr ... 

IGAZGATÓ Egyszerűen nem értem, hogy miért olyan fontos magának, hogy ez az 
oroszlán oroszlán-e vagy macska. 

ETETŐ Hát azért, mert ez ... 

IGAZGATÓ Elismerem, hogy ez az oroszlán bizonyos szempontból macskának 
látszik, de nem szabad, hogy a látszat megtévesszen bennünket. Ismernünk kell a 
mélyebb összefüggéseket. Bonyolult dolog ez, barátom, nagyon bonyolult! 

ETETŐ Én ebben nem látok semmi bonyolultat. Ez macska, és ... 

IGAZGATÓ Tételezzük fel, maga nem hiszi, hogy ez oroszlán. Jól van. Fenntartásai 
vannak. Helyes. Egyelőre még nem ismerte fel az igazságot. Ezért maga még lehet 
nagyon rendes ember. De addig is, amíg felismeri, hogy ez oroszlán, miért kell 
hangoztatni, hogy nem az? 

ETETŐ Hogy érti ezt, igazgató úr? 

IGAZGATÓ Maga belül hiheti, hogy ez az oroszlán macska, de ne hangoztassa. Ha 
más kérdezi, mondja azt, hogy oroszlán. 



ETETŐ De hát nem az! 

IGAZGATÓ Na jól van, ne is mondja, csak némán mutasson a táblára. Oda. 

ETETŐ De oda az van írva, hogy oroszlán. 

IGAZGATÓ Éppen azért. 

ETETŐ De ez egy macska. 

IGAZGATÓ Nem macska! Oroszlán! Megértette?! ... Na látja, kihozza az embert a 
béketűrésből ezzel a makacskodással ... Érdemes is magával vesződni! Írásbeli 
utasításba is adhatnám, hogy ez oroszlán, de én nem szeretem a parancsolgatást. Azt 
akarom, hogy a beosztottaim ne vakon hajtsák végre az utasításaimat, hanem értsék is, 
hogy miről van szó. Érti? 

ETETŐ Nem ... vagyis igen ... 

IGAZGATÓ Na, figyeljen ide! Tudja maga, hogy mennyit eszik naponta egy 
oroszlán? 

ETETŐ Gondolom, megeszik vagy húsz kiló húst. 

IGAZGATÓ És mit gondol, egy ilyen kis oroszlán, mint ez, mennyit eszik? 

ETETŐ Egy ilyen macska? Nem eszik ez egy kilót se. 

IGAZGATÓ Ha ez oroszlán, akkor húsz kiló húst utalunk ki neki. 

ETETŐ De csak egyet eszik meg. 

IGAZGATÓ Nem tehetünk róla, ha kis étkű. Megmarad tehát naponta tizenkilenc 
kiló hús. Érti? 

ETETŐ Értem. 

IGAZGATÓ (a vállára csap) Okos ember maga. Miért nem mondta rögtön, hogy 
erre gondolt? 

ETETŐMire? 

IGAZGATÓ Ne adja még most is az ártatlant! 

ETETŐ Én nem adom az ártatlant, én tényleg nem tudom, hogy mit akar ezzel 
mondani az igazgató úr. 

IGAZGATÓ Maga rafináltabb, mint gondoltam. Na, nem baj. Ha hallani akarja, hát 
elmondom. Mit gondol, hová tehetnénk azt a tizenkilenc kiló húst? 

ETETŐ Nem tudom. Esetleg szétoszthatnánk a többi állat között ... 

IGAZGATÓ Azoknak megvan a napi adagjuk. El se tehetjük, mert megromlik. Na? 

ETETŐ (vállat von) 
IGAZGATÓ Egyszerűen nem lehet mást tenni, hazavisszük. Én kilenc kilót, a 

főetető úr hatot, maga négyet. Ha eladja, szép summa jön ki belőle. Ha oroszlán, akkor 
van hús, ha macska, akkor nincs. Egy macskának mégsem utaltathatok ki naponta húsz 
kiló húst. 

ETETŐMégis egy macskának tetszik kiutaltatni. 



IGAZGATÓ Oroszlánnak! 

ETETŐMár megbocsásson, igazgató úr, de ... 

IGAZGATÓ Oroszlánnak! Vegye tudomásul, hogy ezt az oroszlánt maga a 
polgármester úr ajándékozta az állatkertnek! Ha pedig ő azt mondja, hogy ez oroszlán, 
akkor oroszlán, ha a fene fenét eszik is! Mit képzel maga? Hogy meri kétségbe vonni, 
amit a polgármester úr állít? Ha majd maga is polgármester lesz, akkor vitatkozhat, de 
maga most egy etető, és ha sokat okoskodik, úgy kirúgom, hogy a lába se éri a földet! 

ETETŐ Én nem akarok vitatkozni a polgármester úrral, csak azt látom, hogy ... 

IGAZGATÓ Mit lát? Na, ki vele! 

ETETŐ Azt látom, hogy ... 

IGAZGATÓ (közbevág) Na mondja csak! Mondja nyugodtan! 

ETETŐ Azt látom, hogy ... 

IGAZGATÓ Tessék! Hallgatom. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményére 

ETETŐ Azt látom, hogy ... 

IGAZGATÓ Miért nem mondja? Vagy talán már nem is olyan biztos benne, hogy ez 
az oroszlán nem oroszlán? 

ETETŐ Igenis, ez nem oroszlán, ez macska. 

IGAZGATÓ Főetető úr! Jöjjön ide! 

FŐETETŐ (bejön, a kezében vasvilla) Igenis! 

IGAZGATÓ Főetető úr, nézze meg, hogy mi van abban a ketrecben! 

FŐETETŐ Igazgató úr, kérem, abban a ketrecben oroszlán van. Szeretett 
polgármesterünk ajándéka. 

IGAZGATÓ Miből gondolja? 

FŐETETŐ Abból gondolom, hogy ki van írva, és én elolvastam. 

IGAZGATÓ Nagyon helyes, hogy elolvasta a táblát. De most nézzen be a ketrecbe, 
és mondja meg, hogy mit lát! 

FŐETETŐ Oroszlánt. 

IGAZGATÓ Biztos benne? 

FŐETETŐ Biztos vagyok benne. 

IGAZGATÓ Hány osztályt járt maga, főetető úr? 

FŐETETŐ Kettőt. 

IGAZGATÓ Ezelőtt látott már oroszlánt? 

FŐETETŐ Ezelőtt nem láttam. 

IGAZGATÓ Akkor honnan tudja, hogy ez oroszlán? 

FŐETETŐ Tudom, hogy ez oroszlán, mert az igazgató úr íratta a táblát, és az 
igazgató úr nem hazudik. 



IGAZGATÓ Maga nagyon intelligens ember, főetető úr. Mindig a fején találja a 
szöget. (Az etetőhöz.) Látja, a főetető úr is azonnal észrevette, hogy ez oroszlán. (A 
főetetőhöz.) Képzelje, főetető úr, ez az ember azt állítja, hogy az oroszlánunk nem 
oroszlán, hanem macska. 

FŐETETŐMacska? 

IGAZGATÓ Macska. 

FŐETETŐ Miért pont macska? Ha már nem oroszlán, akkor miért nem ló vagy 
pacsirta? Na! Erre feleljen! 

ETETŐ Azért, mert macska. 

FŐETETŐ Szóval macska? 

ETETŐMacska. 

FŐETETŐ Nem oroszlán mégis? 

ETETŐ Nem. 

FŐETETŐ Szóval én hazudok?! Az igazgató úr is hazudik?! A polgármester úr is 
hazudik?! 

ETETŐ Én azt nem mondtam. 

FŐETETŐMárpedig, ha nem oroszlán, akkor mi hazudunk. 

ETETŐ Nem hazudnak ... csak esetleg ... tévednek ... 

FŐETETŐ Úgy? Tévedünk? Mondja a szemünkbe, hogy hülyék vagyunk! Hogy az 
igazgató úr, aki elvégezte az állatkerti igazgatóképzőt, még soha nem látott oroszlánt, és 
nem tudja megkülönböztetni a macskától! Hogy mindenki hülye, csak maga okos! Na 
mondja! (Dadog a dühtől.) I-i-i-ide m-mondja a sze-sze-szemembe! 

IGAZGATÓ Ne izgassa fel magát, főetető úr! Én még most sem hiszem, hogy ez az 
ember ilyesmit gondol rólunk. Ne legyen elfogult. 

FŐETETŐ Én nem vagyok e-e-e ... eredjen a fenébe az ilyen! Ki köll rúgni az ilyet! 
Ez nem hisz az oroszlánban! 

ETETŐ Majd jönnek az emberek, és látják, hogy ez igenis nem oroszlán, hanem 
macska ... 

FŐETETŐ Mert maga majd ideáll, és bedumálja nekik, hogy ez macska? Hallotta, 
igazgató úr? Ez az ember elhatározta, hogy meghülyíti az egész várost. Mit meghülyíti?! 
Fellázítja a polgármester úr ellen! Ez egy kártékony elem, ez egy ... (Leüti a villa 
nyelével.) 

IGAZGATÓ (lehajol az etetőhöz) Meghalt. Ejnye, ejnye, főetető úr1 Ezt azért 
mégsem kellett volna ... 

FŐETETŐ Most mi lesz velem, igazgató úr? Én igazán ... én csak azért ... tudja, 
hogy mindig tiszteltem a fölötteseimet ... 

IGAZGATÓ Rögtön nyitják a kaput, és jön a közönség. Fogja meg! (Kezénél-
lábánál fogva fölemelik az etetőt.) 

FŐETETŐMost mi lesz? 



IGAZGATÓ Majd beesik egy vadállat ketrecébe. Baleset ... 

FŐETETŐ Ide az oroszlánhoz? 

IGAZGATÓ Marha! 

FŐETETŐ Akarom mondani, a tigrishez. Harmadik ketrec balra ... (Kiviszik az 
etetőt.) 

Függöny 



Búvárharang 
 

Hideg volt a szobában. Az öreg a hintaszékben feküdt, felesége egy mély fotelban. 
Jól betakaróztak mind a ketten. 

- Azért szép volt ez az ünnepség – mondta az öregasszony. 

- Miért? 

- Nem is tudom ... valahogy olyan ... megható volt ... 

- Nem azt kérdeztem, hogy miért volt szép, hanem azt, hogy miért mondtad, hogy 
„azért” szép volt? 

- Nem tudom. Így jött a nyelvemre. 

- Az ember nem mond semmit véletlenül. Mindennek megvan az oka. 

- Persze - helyeselt az öregasszony. - Mindennek megvan az oka. 

Feljebb húzta magán a takarót. 

- Tehát? 

- Mit tehát? 

- Tehát miért mondtad, hogy: „Azért szép volt ez az ünnepség”? Nem tetszett 
valami? 

- De. Minden nagyon tetszett. 

Az öregember mérges lett. 

- Miért nem akarod megmondani? Elég régen élünk már együtt. Szavak nélkül is 
észreveszem, ha valami nem tetszik neked. 

- És most úgy gondolod, hogy valami nem tetszett? 

- Biztos vagyok benne. Azt mondtad: „Azért szép volt ez az ünnepség.” Ez azt 
jelenti: annak ellenére szép volt ez az ünnepség, hogy ez és ez nem tetszett. Igaz? 

- Lehet. 

- Én csináltam valamit rosszul? Várj csak! Amikor mondták a nevemet, fölálltam, és 
elindultam az emelvény felé. Nagyon vigyáztam, nehogy elcsússzak, mert síkos volt a 
padló. Az emelvényen egy elvtársnő a mellemre tűzte a kitüntetést, Bojthy elvtárs pedig 
a kezembe nyomta az oklevelet. Bal kézzel nyúltam érte, hogy a jobb szabadon 
maradjon a kézfogásra. Ez nagyon fontos, mert az ember könnyen zavarba jön, és 
kapkodni kezd, ha kézfogás előtt még át kell vennie az oklevelet a jobb kezéből a balba. 
Azután Bojthy elvtárs átölelt, és arcon csókolt kétfelől. Erre nem számítottam, ugyanis 
már indultam visszafelé, de azt hiszem, senki sem vette észre, hogy meginogtam egy 
kicsit. Szerencsére Bojthy elvtárs megtámasztott. 

- Mindent nagyon jól csináltál. 

- Akkor mi bajod? 

- Semmi. 



- Magad is elismerted, hogy valami nem tetszett az ünnepségen. Annyit már 
tisztáztunk, hogy nem az én viselkedésemmel volt bajod. Persze, ha nem akarod 
megmondani, nem muszáj, de akkor célozgatnod sem kellene. 

- Nem célozgattam - mondta az öregasszony sértődötten. - Nem szokásom 
célozgatni. Észrevehetted volna már negyvenévi házasságunk alatt. 

- Negyvenkettő - vetette közbe az öregember, és ki tudja, miért, egy kis kajánság volt 
a hangjában. Az öregasszony azonban nem vette észre. 

- Annál inkább. Ha visszagondolok erre az ünnepségre, magam sem tudom, hogy mi 
nem tetszett. Pedig megmondanám, ha eszembe jutna. 

- Magad sem tudod, hogy mi bajod van, de az én kedvemet elrontod - mondta az 
öregember, és elfordult. 

- Nem akartam. Különben is, te erőszakoskodtál, te akartad megtudni, miért 
mondtam úgy, hogy „azért” szép volt ez az ünnepség. 

Az öregember durcásan hallgatott. Csend volt egy darabig. 

- Hideg van. Te nem fázol? 

Az öregasszony ismét feljebb húzta a takarót. 

- Egy kicsit - mondta megenyhülve az öregember. 

- Szóltál a gázosoknak? 

- Szóltam. - Visszafojtott indulat remegett a hangjában. 

- Mikor? 

- Mit tudom én! Tegnap vagy tegnapelőtt! 

- Vagy a múlt héten vagy Szent Sohanapján. 

- Telefonon szóltam - mondta az öregember megadóan. 

- Az nem számít. A telefon semmit se számít. Személyesen kell bemenni. 

- Majd bemegyek személyesen. 

- Mikor? 

- Holnap. 

- Ma is bemehetnél. 

Az öregembert elöntötte a méreg. 

- Pont ma? Talán a kitüntetésemet is vigyem, és csörgessem az orruk előtt? Esetleg 
még mondjam is nekik, hogy kedves elvtársak, itt van egy veterán, végigharcolta a 
polgárháborút Szibériában, ezért szíveskedjenek haladéktalanul felszerelni a lakásában a 
gázórát, hogy melegedhessen egy kicsit, mert a régi kályháját fölvitette a padlásra, 
amikor fölszerelték a parapetkályhát, és egyedül nem tudja lehozni, és tüzelőt se vett, 
mert azt hitte, hogy ha a kályhát beszerelik nála, beszerelik az órát is. 

- Nem kell rögtön megsértődnöd – mondta nyugtatóan az öregasszony. - Nem azt 
mondtam, hogy ezzel menj be hozzájuk. 

Az öreg kapkodta a levegőt. A hosszú monológ kimerítette. Csend volt. 



- Hogy hívták azt az elvtársat, aki átadta a kitüntetést? - kérdezte az öregasszony, 
amikor megunta a szótlanságot. 

- Bojthynak. Bojthy Vince, ha jól emlékszem. 

- Mit csinál a járási bizottságon? 

- Valamelyik osztályon dolgozik. 

- Ő az osztályvezető?

- Igen ... azt hiszem. 

- Azért csak szebb lett volna ez az egész, ha a titkár adja át. 

- Azt hitted, mindenki körülöttünk fog ugrálni? Egy osztályvezető éppen elég fontos 
személy. Különben is, a kitüntetés számít, nem az, hogy ki adja át. 

- Azért az is számít. 

- Az is számít, de nem annyira. 

- Na igen. 

- És nagyon szép beszédet mondott. 

- Mit mondott? 

Az öregember fölemelte a hangját. 

- Nagyon szép beszédet mondott. Nem figyelsz ide? 

- Dehogynem. Azt mondtad: „Nagyon szép beszédet mondott.” Erre kérdeztem, hogy 
mit mondott. Úgy értem, hogy a beszédében mit mondott? 

- Nem jegyeztem meg szóról szóra. Ilyeneket mondott, hogy ... várj csak ... például 
azt, hogy „az ő érdemük, hogy simára taposták a szocializmus rögös útját”. 

- Ezt nem mondta. Máshol hallottad. 

- Lehet ... de azt ő mondta, hogy „ti gyújtottátok meg a fáklyát, amelyet most 
nemzedékek emelnek magasra”. 

- Erre sem emlékszem. Azt hiszem, ezt a május elsejei beszédben hallottad. 

- Lehet ... de azt biztosan ő mondta, erre határozottan emlékszem, hogy „élvezzétek a 
megérdemelt nyugalmat, pihenjetek, emléketeket szeretettel megőrizzük”. 

- Ezt tényleg mondta. Emlékszem rá én is. Arra gondoltam, amikor ezt 
meghallottam, hogy hiszen még élünk. 

- Hát persze, hogy élünk. 

- A halottak emlékét szokták szeretettel megőrizni, nem az élőkét. 

Az öregember most komolyan megharagudott. 

- Nem tudom, mi van veled. Kötekedsz, semmi se jó. Mintha nem is örülnél, hogy 
kitüntettek bennünket. 

- De örülök - mondta az öregasszony. Azután a nagyobb nyomaték kedvéért 
megismételte: - Hidd el, hagy örülök. Igazán. 



- Nagy dolog ez! Ilyen kitüntetést nem osztogatnak mindenkinek. 

Az öregember nem tudott fekve maradni. Ledobta a takarót, de vissza is rántotta, 
amikor megérezte a szoba dermesztő hidegét. Még rajta volt az ünneplő ruha, a mellén a 
kitüntetés. 

- Hű, de hideg van! 

- Majd megfagysz - mondta az öregasszony -, de egy lépést sem teszel, hogy 
beszereljék az órát. 

- Nem szeretek a nyakukra járni. 

Az öregember visszafeküdt a hintaszékbe, és beburkolózott. 

- Pedig, ha nem jársz a nyakukra, sohasem szerelik föl. 

- Biztosan fontosabb dolguk van. Azt hiszed, hogy a szocializmus építésében az a 
legfontosabb, hogy a mi gázóránkat fölszereljék? Amikor milliárdos beruházásokhoz 
kell az ember. Nem szabad önzőnek lenni. 

- Lehet, hogy pénzt kellene ígérni nekik - mondta elgondolkozva az öregasszony. – 
Akkor biztosan fölszerelnék. 

- Kisülne a szemem. Nem is tudom, hogy adnám át. Odamennék a főnökhöz, a 
szemébe néznék, és azt mondanám: nézze, elvtárs ... vagyis, uram ... szereljék fel a 
gázórámat. Adok egy húszast. 

- Ha egy húszast ígérnél, feljelentene vesztegetésért. 

- Na látod? 

- Legalább egy százast kellene adnod. 

- Vagy megkérdezném: mivel tartozom? Így jó lenne? - Az öregasszony azonban 
nem válaszolt, hát folytatta: - Vagy szó nélkül átadnék neki előre egy borítékot, vagy 
ottfelejteném az asztalán, vagy elnéznék a válla fölött, és kézfogás közben a tenyerébe 
csúsztatnám, vagy vinnék neki valamit, vagy ... 

- Nocsak - az öregasszony rázkódott a nevetéstől. - Milyen jól tudod! 

Az öreg lemondóan legyintett. 

- Egyiket sem tudnám megcsinálni. Dadognék, folyna rólam a víz. Rettentően 
szégyellném magam. És ha jól meggondolom, ez neki is nagyon megszégyenítő lenne. 

- Kinek? 

- Hát annak az ... izé ... annak a főnöknek, akit itt elképzeltünk magunknak. 

- Lehet, hogy ő azért nem szégyellné magát úgy, mint te. 

- El se fogadná. 

- Lehet. Az is lehet. Ilyen is megtörténik. 

- Hogyhogy megtörténik? Talán inkább olyan is megtörténik, hogy elfogadja? 

- Ez is megtörténik, meg az is megtörténik. 

- De ez nem mindegy! Ha azt mondjuk, hogy az is megtörténik, hogy nem fogadja el, 
akkor ez azt jelenti, hogy általában elfogadják, de akad egy-kettő kivételképpen, aki 



nem fogadja el. Ha viszont azt mondjuk, hogy az is megtörténik, hogy elfogadja, ez azt 
jelenti, hogy általában nem fogadják el, de akad egy-kettő kivételképpen, aki elfogadja. 
Ez egyáltalán nem mindegy. Remélem, nem állítod, hogy ez mindegy?! 

Az öregember már kiabált a végén. A felesége nyugtatgatta. 

- Nem. Nem állítom, hogy ez mindegy. Szó sincs róla. 

- Na és szerinted ... 

Az öregasszony közbevágott: 

- Szerinted Gál Kálmán ugyanolyan kitüntetést kapott, mint te? 

- Ugyanolyat. Miért? 

- Csak kérdeztem. 

- Arra gondolsz, hogy Gál nem érdemelt olyat? 

- Magad mondtad többször is, hogy az illegalitásban nem volt tagja a pártnak. 

- Mondtam, ez igaz, de az ember olyan sok mindenfélét mond. 

- Meg azt is mondtad, hogy nem röpcédulák miatt volt börtönben, hanem 
feketézésért. Ezen össze is vesztetek egyszer. 

- Össze. De lehet, hogy mégis neki volt igaza. Azt mondta, a krumpli alatt hordta a 
röpcédulát. 

- A krumpli alatt? 

- Amivel feketézett. 

- Éhes vagy? - kérdezte váratlanul az öregasszony. 

- Nem. Ettem néhány szendvicset az ünnepség után. 

- Én éhes vagyok. 

- Ne kelj fel, megfázol. 

- Mégis fel kell kelnem, ha enni akarok. 

- Majd én. 

Az öregember ledobta a takarót, dideregve felállt. A jobb lábára sántított egy kicsit. - 
Hű, de rohadt hideg van ! Mit kérsz? 

- Maradt egy kis felvágott tegnapról. 

- De kenyér nincs. Reggel megettem. 

Az öregasszony felült. - Le kell menni kenyérért. 

- Majd én lemegyek. 

- Pont a te szívednek meg a lábadnak való a lépcsőmászás. Tudod, hogy rossz a lift. 
Feküdj vissza! Majd én lemegyek kenyérért. Magad mondtad, hogy hideg van. 

- Lehet, hogy egy kicsit tovább fog tartani, mintha te mennél, de legalább nem kell 
felkelned. Igaz, hogy hideg van, nem tagadom, de átéltem én már ennél nagyobb 
hideget is. Egyszer Szibériában, de nem is ott, ez már a kirgizeknél volt, a 



vasútépítésnél. Egy egész hónapig tartott a hideg meg a havazás. Ki se tudtunk menni a 
barakkból. Igen ám, de elfogyott a lisztünk. A legközelebbi raktár kétszázötven 
kilométerre volt. Elindult egy huszonhét tevéből álló karaván, de csak két tevével jöttek 
vissza, félútról. 

- Tudom - mondta az öregasszony. - Akkor halt meg Singer, vagy hogy hívták. 

- Már elmeséltem? 

Az öregasszony nem válaszolt, hanem folytatta a történetet. 

- Ez a Singer egyszer kiment egy másik emberrel, hogy majd elvégzik a dolgukat 
odakint, de olyan sűrűn esett a hó, hogy nem találtak vissza a barakkba. 

- Szél is volt, nemcsak hóesés - javította ki az öregember. - Ha nincs szél, biztosan 
visszatalálnak. Nem is szél volt, hanem valóságos vihar. Rövidkabát volt a Singeren, és 
alatta megfagyott a térde, ezért nem tudott továbbmenni. Összevissza keringtek a 
környéken. A másik kérte Singert, hogy ne üljön le, mert megfagy egészen, de hiába. 
Már azt hitte akkor, hogy neki is vége lesz. Szerencsére hosszúkabátja volt, nem fagyott 
meg. 

- Végre talált egy tehenet - vette vissza a szót az öregasszony -, annak megfogta a 
farkát, és a jószág elvezette egy kirgiz tanyájára. 

- Ezt is elmeséltem? - kérdezte csalódottan az öregember. 

- Azt hiszed van még valami, amit negyven év alatt nem meséltél el? 

- Negyvenkét év alatt - javította ki az öregember. 

- Annál inkább. 

- Ezt csak azért mondtam, hogy lásd, megértem én már ennél nagyobb hideget is. 

Az öregasszony fölkelt. Fázósan, sietve bújt a nagykabátjába. 

- Meg bizony - válaszolta közben -, de egy kicsikével fiatalabb voltál akkor. A szíved 
is egészséges volt, meg a lábad is. 

- Ezt a nagy elesettséget csak te találod ki, hogy utasítgathass, parancsolgathass. 

- Bezártad az ajtót? 

- Be. 

- Nálad van a kulcs? 

Az öregember kiforgatta a zsebeit. - Nincs. 

- Nem emlékszel, hogy hová tetted? 

Az öregasszony maga is keresni kezdte a kulcsot. 

- Nem. 

- Csak hencegsz a fiatalságoddal meg az erőddel, de arra nem emlékszel, ami 
félórával előbb történt veled. 

- Úgy beszélsz, mintha valami agyalágyult, vén szaros lennék. 

Az öregasszony mérges lett. 



- Az érzékenységed változatlan maradt. Bújj vissza a takaró alá, mert megfázol! 

- Nem kell rögtön a takaró alá bújni, ha fázik az ember - mondta az öreg. - Mozogni 
kell egy kicsit, és máris meggyorsul a vérkeringés. 

Válaszra várt, de az öregasszony nem felelt, a kulcsot kereste. 

- Valamikor ötven mellső fekvőtámaszt megcsináltam, és meg se gyorsult a 
szívverésem. Hideg ellen ez a legjobb védekezés. 

Az öregasszony az ágy alatt kereste a kulcsot. 

- Tényleg nem emlékszel, hogy hová tetted? 

- Nem - mondta az öregember, és négykézlábra ereszkedett. Megcsinált két mellső
fekvőtámaszt. A második után úgy érezte, szétpattan a szeme. Még egyet - gondolta. 

- Lehet, hogy a konyhában hagytad a kulcsot? -kérdezte az öregasszony. Várt egy 
pillanatig, csak azután fordult hátra. Odaszaladt az öregemberhez, nehézkesen letérdelt 
mellé. 

- Rosszul vagy? 

Megfordította. 

- Rosszul vagy? 



Összeláncolva 
 

Az ágyon ült. Írógép volt előtte, de nem nyúlt a billentyűkhöz. Éva az erkélyen 
olvasott. 

- Befejezted? 

A térdére tette a könyvet. 

- Majd folytatom. 

- Hol ebédelünk? 

- A Bástyában? Jó? 

- Utána sétálunk egyet, és valahol megiszunk egy kávét. 

Megcsikordult az ajtó. Az öregasszony bedugta kis madárfejét. 

- Szabad? 

- Tessék! 

Kopogtathatna - gondolta bosszúsan. 

- Itthon vannak, Tibike? 

- Itthon. 

- Évike is itthon van? 

- Tessék, Ida néni! 

Éva letette a könyvet. Felállt. 

- Készítettem nektek valami meglepetést. 

- Mit? 

- Titok - mondta az öregasszony, és cinkosan hunyorított. 

- Tessék elárulni! 

- A Tibike kedvenc ételét főztem. Bajor rostélyost. Gyertek ebédelni! 

- De hát ... 

- Ida néni nagyon kedves - mondta gyorsan Éva. - Rögtön megyünk, csak felöltözünk 
előbb. 

- Igazán nem kell ... 

Éva szelíden kituszkolta az öregasszonyt. 

- Nem erről volt szó! 

- Akkor még nem tudtuk, hogy meg akar hívni. 

- Mondjuk neki, hogy nem megyünk! 

- Már késő. Kész az ebéd, és nem sérthetjük meg a visszautasítással. 

Éva ledobta a háziköpenyt. 



- Öltözz te is! 

Kelletlenül felkászálódott az ágyról. 

- Van ebben valami természetellenes, hogy ennyire igyekszik a kedvünkbe járni. 

- Neked mindenre van egy elméleted. 

- Ha egy főbérlő minden módon kihasználja az albérlőit, az természetes. Sőt, 
mondhatnám, hogy ez a normális viszony közöttük. Az öregasszony rejtély. 

- Mert szeret minket? 

- Miért szeret? Nem ismerem az indítékait. 

- Csak érdekből lehet szeretni? 

- Nem erről van szó. A kérdés nem az, hogy általában lehet-e érdek nélkül szeretni, 
hanem az, hogy itt és most ez az öregasszony, látszólag minden érdek nélkül, sőt
mondhatnám, érdekei ellenére szerethet-e minket? 

- Úgy látszik, hogy igen. 

- Ez nyugtalanító. 

- Az nyugtalanító, hogy öltözködés helyett hülyeségeket beszélsz. 

- Jelképes összegért lakunk itt. Rendben van. Megengedte, hogy használjuk a 
konyhát és a fürdőszobát. Jó. De ebédet még nem főzött nekünk. 

- Felöltöztél már? 

Belebújt az ingébe. 

- Így jó? 

Éva végigmérte. 

- Fésülködj meg! 

Kézzel lesimította a haját. 

- Rendesen. 

- Most már elég! 

Az öregasszony bekopogott, de nem nyitotta ki az ajtót. 

- Készen vagytok, gyerekek? Kihűl a leves! 

- Megyünk, Ida néni! 

A poharakat igazgatta, amikor beléptek. 

- Üljetek le! 

- Segítek, Ida néni. 

- Hagyd, Évikém! Hozom a levest. 

Az ajtót nyitva hagyta, hogy könnyebben jöhessen a tállal. 

- Öregem - mondta Éva -, akármi legyek, ha ez a pohár nem ólomkristály! És nézd az 
evőeszközöket! Ezüst a nyelük! Milyen régi holmi lehet ez! A tányér biztosan herendi. 



- Nézd meg! 

- Hol? 

- Az alján. 

Éva megfordította a tányért. Ekkor lépett be az öregasszony. 

- Herendi - mondta mosolyogva. Éva zavartan letette a tányért. - Az esküvőmre 
kaptam. Nem is hiszitek el, ha megmondom, hogy mikor. De ne beszéljünk annyit, 
inkább szedjetek! 

- Tessék csak ... 

- Ha nem akarsz, majd én szedek nektek. Hígan vagy sűrűbben szereted? 

- Mindegy - mondta Éva. - Csak egész keveset kérek. 

- Még egy kis gyönge zöldborsót ... 

- Nem ... nem ... igazán ... 

- Éhesen kelsz föl az asztalomtól a nagy szerénység miatt. De Tibike biztosan nem 
olyan madárétkű.

Hagyta, hogy az öregasszony telemerje a tányérját. 

- Nagyon szép ez a lakás - mondta Éva. - És Ida néni olyan jó hozzánk ... 

- Ugyan! 

Az öregasszony magának is szedett egy kanálnyi levest. 

- Mit csinálnék egyedül ebben a hodályban? Három nagy szoba ... 

- Régen tetszik egyedül élni? 

Az öregasszony letette a kanalat. 

- Nagyon régen - mondta, és megtörölte a szemét. - Tizenhat éves koromban mentem 
férjhez, a háború alatt. Tizennyolcban elesett az uram. Egy évig sem éltünk együtt. 

- És azóta? 

- Először édesanyám költözött hozzám. Ő már korábban özvegyen maradt. Amikor 
eltemettem, még mindig innen voltam a harmincon. Akkor a nővéremet hívtam ide, 
hogy ne maradjak egyedül. Ő, szegény, sohasem ment férjhez. Nehéz természete volt, 
Isten nyugosztalja, különösen az utolsó években. De nem hagyhattam magára, meg az 
emberek miatt is ide kellett vennem valakit. Megszóltak volna, ha fiatalon egészen 
egyedül maradok. 

- Arra nem gondolt Ida néni, hogy újra férjhez megy? 

- Nem volt az könnyű akkoriban. Elesett a sok férfi a háborúban, a féllábúnak is 
örültek a nők. Akárkihez meg nem akartam hozzámenni. Az uram után maradt egy kis 
föld. Nem sok, de ahhoz elég, hogy a mindennapit megadja. 

Csend volt egy darabig. 

- Kértek még levest? 

- Nem. Köszönjük. 



- Tibike? 

- Nem kérek. 

Az öregasszony összeszedte a tányérokat. 

- Segítek ... 

- Hagyd, Évikém! Szívesen csinálom. 

- Úgy ülsz ott, mint egy Buddha-szobor - suttogta Éva, amikor az öregasszony 
kiment. - Mintha meg lennél sértődve, mert kiszolgálnak. 

- Nem kértem, hogy szolgáljanak ki. 

- Akkor se vágj ilyen unott képet! 

- Milyet vágjak, ha tényleg unatkozom? 

- Légy egy kicsit szívélyesebb! Igazán megérdemli. 

- Nem tudom, miért jó neki ez a felhajtás. 

Az öregasszony visszajött. 

- A Tibike kedvence. Bajor rostélyos. 

Nagy jénai edényt tett az asztal közepére. Körülnézett, és hirtelen összecsapta a 
kezét. 

- A borról teljesen megfeledkeztem! Egy pillanat! Évikém, légy jó háziasszony, és 
szedjél Tibikének! 

- Az agyamra megy az örökös tibikézéssel! 

- A nagyanyád lehetne. 

Éva szedett mind a három tányérba. 

- Ne fogj hozzá! Várjuk meg! 

Az öregasszony hosszú nyakú, poros üveget hozott. 

- A palackbontás a férfiak dolga. Megkérjük Tibikét ... 

Kihúzta a dugót az üvegből. 

- Mindig ilyen szótlan, Tibike? 

- Mindig - mondta gyorsan Éva. - Nem is tudom, hogy tud magyarázni az iskolában. 
Néha órákig nem hallom a szavát. 

- Az én Lórántom sem szeretett beszélni, Isten nyugosztalja. Nagyon mély érzésű
ember volt, és az olyanok keveset beszélnek. Néha még haragudtam is rá, mert 
mindenre csak igennel meg nemmel felelt. Azt hittem, unatkozik mellettem. Pedig 
éppen a lelki nemesség az, ami nem szeret szavakban megnyilatkozni. Figyeljétek csak 
meg, a sokat beszélő emberek legtöbbször ... Töltsön is, Tibike! - mondta hirtelen. - 
Nagyon finom, régi bor. Egy ismerősöm küldte Egerből. Egészségünkre! 

- Az Ida néni egészségére. 

- Szegény Lórántom csak az egri bort szerette. 



Az öregasszony megtörülte a szemét. Hozzáláttak a bajor rostélyoshoz. 

- Ízlik? 

- Nagyon finom. 

- Tibikének is ízlik? 

- Igen. 

- Hány éves, Tibike? 

- Huszonöt. 

- Lórántom huszonhat volt, amikor megismerkedtünk. 

Ivott néhány kortyot. 

- Katonatiszt volt, hadnagy. Szerbiában szolgált a háború alatt. Egyszer elmentem 
meglátogatni. Nem egyedül, a cselédlány velem jött. Kiszálltunk az állomáson, de nem 
is állomás volt, csak megállóhely. Odamentem az őrhöz, kérdeztem magyarul, hogy 
merre vannak a huszárok. Nem értette. Kérdeztem németül, de úgy sem tudott. Később
kiderült, hogy bácskai szerb volt, és csak szerbül beszélt. Végül nyerítettem, és a 
lovaglást utánoztam. Ezt megértette, és eligazított, hogy milyen irányba induljunk. A 
kaszárnyában már magyar katonák voltak, szóltak a férjemnek, hogy két nagysága 
keresi. Szegény, nem tudta, hogy ki lehet a két nagysága. Azután jót nevettünk, hogy a 
lányt mennyire megtisztelték. 

Ismét ivott a borból. 

- Akkoriban - folytatta - rengeteget utaztam. Az uram nem került ki azonnal a 
frontra, helyezgették egyik helyőrségből a másikba, én meg jártam látogatni. Egyszer 
megbetegedett Nagyszebenben, és írt, hogy menjek le érte. Pestre akartunk jönni, de 
Szolnokon olyan rosszul lett, hogy be kellett vinni a kórházba. Naponta utaztam Pestről
látogatni. Az egyik alkalommal valahogy lekéstem a vonatot, és a következő csak reggel 
indult. A kórházba nem mehettem vissza. Az állomás mellett volt egy szálloda, ott 
vettem ki szobát. De a szobának két ajtaja volt: az egyik a folyosóra, a másik a 
szomszéd szobába nyílt. Éjjel hallottam, hogy odaát férfiak beszélgetnek, de jó 
hangosan. Volt bennük egy kis ital. A szekrényt, az asztalt meg az ágyat is odahúztam 
az ajtó elé. Egész éjjel dolgoztam. Reggel bejött a szobaasszony, és ugyancsak 
elcsodálkozott. „Mit tetszett csinálni az éjjel?” Mondtam, hogy az ajtó mögött férfiak 
hangoskodtak. Úgy nevetett, hogy kicsordult a könnye, és mondta, hogy az az ajtó be 
van zárva, azon senki nem jöhet be. De én nem bántam, hogy odatoltam a bútorokat, 
hiszen álkulccsal átjöhettek volna. Vigyáztam is azután, hogy le ne maradjak a vonatról. 

Az öregasszony pohara kiürült. Töltött mindenkinek. 

- Igyatok, gyerekek! 

- Nekem már szédül a fejem - mondta Éva. - Nem szoktam ennyit inni. 

- Hiszen nem is ittál - mondta az öregasszony. - Éppen csak beledugtad a nyelved. 

Éva összeszedte a tányérokat és az evőeszközöket. 

- Majd én. 

Az öregasszony eltolta az asztaltól. 



- Mondtam, hogy mindent megcsinálok. 

Kivitte a tányérokat. 

- Rendes ez az öregasszony - mondta Éva. Várt egy kicsit, de Tibor nem szólt. - Nem 
értem, mi bajod vele? 

- Nem szeretem, ha valaki rám erőszakolja a szeretetét. És unom a történeteit. 

- Az ebédjét azért megetted, és elfogadod, hogy szinte ingyen laksz itt. 

Éva dühös volt. Halkan beszélt, félszemmel az ajtót leste. 

- Nem akartam elfogadni a meghívását. 

- Nem veszed észre, hogy nevetséges vagy? 

- Te vagy nevetséges! Úgy hízelegsz az öregasszonynak, mint egy macska. 

- Jó, akkor költözzünk másik albérletbe, ahol nem hívnak meg ebédre, nem kell 
történeteket hallgatnod, de elkérnek kettőnktől egy ezrest. Amíg ezerhatszáz forintot 
hozol haza elsején, addig tedd jégre az érzékenységedet! 

Az öregasszony visszajött, süteményestál volt a kezében. 

- Jaj, Ida néni - mondta Éva -, ma legalább egy kilót híztam! 

- Egyetek csak! Olyan soványak vagytok, hogy egy erősebb szél elfúj benneteket. De 
majd az én kosztomon magatokra szedtek egy kicsit. 

- Az Ida néni kosztján? 

- Úgy bizony, Tibike. Vagy azt hitte, hogy ma ebédelünk együtt utoljára? 

Nevetett, és kiitta a poharát. Töltött is azonnal. 

- A gyerekeim vagytok. Ugye nem haragszik, Tibike, ha nem magázom többet? 

Felugrott, koccintott vele, és arcon csókolta. 

- Most már a gyerekeim vagytok. Ha ugyan elfogadtok második anyátoknak egy 
ilyen csúf, szószátyár öregasszonyt. 

- De Ida néni! ... 

- Jól van, Évikém, nem te mondtad ... 

Leült. Az arca kipirult, a kontyából elszabadult egy tincs. 

- Ennek az örömére - mondta, és fölemelte a poharat. - Annak az örömére, hogy 
öregségemre gyerekeim vannak, akik elűzik ebből a nagy lakásból a szomorúságot és a 
magányt. 

Félrefordult, és lopva megtörölte a szemét. 

- Nekem már senkim sincs ezen a világon, én túléltem mindenkit, aki kedves volt 
nekem. Azt akarom, hogy valaki engem is túléljen azok közül, akiket szeretek. És 
tudjam, hogy ki fogja le a szememet, ha eljön az ideje. 

- Miért tetszik így beszélni? - mondta Éva. - Hármunk közül Ida néni a 
legegészségesebb. 



- Tudom, hogy már nem sok van hátra. És azt is akarom tudni, hogy ez a sok holmi 
meg a lakás meg minden ... Nekem olyan kedves volt, itt telt el az életem. Ne hurcolják 
szét idegenek ... 

Már nem leplezte a sírást. Éva tanácstalanul nézett rá egy pillanatig, azután felugrott, 
és összecsókolta. 

- De hát szabad ilyet? ... Igazán ... 

- Tibike - mondta hüppögve az öregasszony -, gyere ide! 

Átfogta a vállukat. 

- Így együtt ... - mondta. - Így együtt ... 

- Nagyon szívesen segítünk, ha valamire szüksége van Ida néninek. Mintha a 
szüleinknek... 

- Nem! 

Az öregasszony felugrott. 

- Semmire sincs szükségem! Nem akarok semmiféle kötöttséget! Ezt jegyezd meg! 

Ivott egy kicsit. Leült. 

- Álmos vagyok - mondta váratlanul. 

- Tessék lefeküdni. Majd mi elmosogatunk. 

- Ugyan minek? Ráér az. Inkább feküdjetek le ti is, vagy menjetek el sétálni! 

Lefeküdt a heverőre. 

- Tibike! Terítsd rám a pokrócot! Fázom. Így ... jó. 

Ültek egy darabig az asztal mellett. 

- Gyere! - mondta végül Éva. - óvatosan. 

Lassan nyitotta az ajtót, hogy ne nyikorogjon. 

- Tudom, hogy nem tetszett neked ez az egész, de az öregasszony megérdemli, hogy 
kedvesek legyünk hozzá. 

- Talán megszeretted? 

- Igenis megszerettem. Vagy inkább megsajnáltam. 

- Végre talált két hülyét, aki meghallgatja a sületlen történeteit. Figyelted, hogy 
mennyit ivott? 

- Örült, hogy végre vannak körülötte. 

- Komolyan gondolod, hogy máskor is együtt ebédelünk vele? 

- Hallottad, hogy mit mondott. 

- Mondott elég sok hülyeséget. 

- Többek között azt mondta, azt a „hülyeséget”, hogy senkije sincs, és ha meghal, 
nekünk hagyja a lakást. 



- Meg a herendi porcelánt meg az ezüst étkészletet ... meg a kedves Lórántja emlékét 
... Istenem, de gazdagok leszünk! 

- Ha életed végéig albérletben akarsz rohadni, akkor hagyjuk! 

- Elmeséli az összes történetét, azután kirúg, hogy az új albérlőknek elölről
kezdhesse az egészet! 

Éva odament hozzá, megsimogatta az arcát. 

- Ha így lesz - mondta mosolyogva -, akkor mi van? Semmi. Elmondhatod, hogy 
megettél néhány jó ebédet, és szinte ingyen laktál néhány hónapig. A mi helyzetünkben 
ez is valami. 

Tibor felelni akart, de Éva a szájára tette a kezét. 



Az üdülés utolsó napja 
 

Sok időnk volt még a vonat indulásáig, hát csavarogtunk egyet a környéken. A 
telepet egy-két éve építették, csupa nyírott pázsit, díszbokor és vaskerítés volt. Engem 
szórakoztat az ilyen flanc, Zsuzsa azonban méregbe jön tőle. Egyébként minden 
apróságtól rögtön a plafonon van, büszke rá, hogy mindig mindenkinek megmondja a 
véleményét. Nekem is, de én már ismerem, nem törődöm vele. 

A meleg enyhült egy kicsit, az emberek kezdtek kiszállingózni az utcára. Nem 
figyeltem rájuk, fáradt voltam, a sportszatyor majd leszakította a karomat. 

- Te, ezek megbámulnak minket – mondta hirtelen Zsuzsa. 

- Esetleg téged. 

Szűk farmer volt rajta, a blúzát meg visszagyűrte, hogy a hasa csupaszon maradt, 
nem tudom, hogyan csinálják ezt a nők, éppen csak a mellét takarta be. 

- Nem úgy bámulnak, én megérzem. Kinéznek innen, mintha kellemetlen volna 
nekik, hogy itt vagyunk. 

A szerelésünk nem volt valami fényes, de nyáron mindenki ilyenben jár: farmer, 
színes ing, strandpapucs meg a sporttáska a szappannak, fogkefének, törülközőnek, sőt
még könyvet is tettem bele, hogy ha valahol hosszabb időre letáborozunk, és kedvem 
támad rá, kéznél legyen. Most aztán cipelhettem, ráadásul Zsuzsa nem tud lassan menni, 
a nyelvem lógott, ahogy igyekeztem a nyomában maradni. 

- Miért néznének ki? 

Kezdtem unni a Zsuzsa szövegeit, a rohanás is idegesített. Miért nem tud valaki 
tisztességesen sétálni? 

- Azért néznek ki - mondta -, mert idegenek vagyunk. Itt mindenki ismeri a 
szomszédait, és gyanús, akiről nem tudják, hogy hol van a nyaralója. 

Ha nagyon felmérgesít, nem válaszolok neki. Belebetegszik, ha nem az övé az utolsó 
szó. 

- Legalább nézz körül! - mondta. – Magad is láthatod, hogy bámulnak ránk. 

Jobban szétnéztem, hát túlzás, hogy mindenki minket bámult, de keltettünk némi 
feltűnést. Főleg a táskát nézték, pedig semmi különös nincs rajta, kicsit szakadt, és 
ráférne egy alapos mosás. 

Zsuzsa már éppen nyugtázni akarta az igazát, amikor kiértünk az élelmiszerbolt elé. 
Ez is új volt, csupa üveg meg beton. A bejáratnál színes ernyő alatt jégkrémet árult egy 
fiatal nő.

- Veszek neked jégkrémet - mondtam Zsuzsának. Ez békejobb volt, nem tudok 
sokáig haragudni rá, de nem is hallotta, amit mondtam. 

- A Szikszai kocsija! 

Én nem vettem volna észre, az egyik Polski olyan, mint a másik, de Zsuzsa azt 
mondta, tudja a rendszámát, biztos, hogy nem téved. 



Szikszai évfolyamtársunk az egyetemen, otthonról tömik pénzzel, az egyik menő
szövetkezet elnöke az apja. 

- Ha szerencsénk van - mondta Zsuzsa -, legalább egy darabon elvisz, nem kell 
vonaton zötyögnünk. 

A hátsó ülésen ott volt a Szikszai kalapja, meg az oltári rendetlenséget is 
megismertem. Egy pár sáros cipő hevert a kocsi alján, pedig három hete nem esett az 
eső.

Az ajtók zárva voltak, Szikszait meg nem láttam a közelben. 

- Egyszer úgyis előkerül - mondta Zsuzsa. - Addig üljünk le az árnyékba, legalább 
pihenünk egyet. 

Lerogytam a fűbe. Jó az ilyen nyári kóborlás, csak fárasztó egy kicsit. 

Megint eszembe jutott a jégkrém, s ahogy odanéztem, már két nő volt a színes  
vászonernyő alatt, pusmogtak, és majd kiesett a szemük, úgy bámultak ránk. Az egyik 
még mutogatott is felénk, azután hirtelen sarkon fordult, és eltűnt az áruház bejárata 
mögött. 

Rossz érzés fogott el, nem mondom, hogy félelem, inkább valami szorongás. 
Legszívesebben hagytam volna Szikszait meg az autóját, de Zsuzsa már végignyúlt a 
füvön, és nem volt kedvem elmagyarázni, hogy mi bajom van. Sőt, ha akartam volna, se 
sikerül, mégsem mondhattam, hogy csúnyán néztek rám, ezért tűnjünk el a környékről. 

A nő visszajött a jégkrémes pulthoz, és megint minket bámultak. Egy darabig 
farkasszemet néztünk, azután nem bírtam tovább, szóltam Zsuzsának. 

- Szórakoznak - mondta. - Hagyd a fenébe őket! 

Felült, kinyújtotta a nyelvét, és szamárfület mutatott nekik. Messziről is látszott, 
hogy zavarba jönnek, a fiatalabbik elpirult. 

Hallgattunk egy darabig, azután Zsuzsa hirtelen felállt. 

- Körülnézek, hátha megtalálom valahol Szikszait. 

Nem szóltam semmit. Ha megtalálja, gyorsan továbbállhatunk. Nem mehetett 
messzire, mindent a kocsiban hagyott. Vizes fürdőnadrág lógott az első ülésen. 

Alig tűnt el Zsuzsa a sarok mögött, megjelent egy rendőrautó. Az ernyő előtt állt 
meg, két rendőr szállt ki belőle. Néhány szót váltottak a nőkkel, majd nyílegyenesen 
odajöttek hozzám. Egyikük a sapkájához emelte a kezét, és már közben mondta: 

- Kérem az igazolványát! 

Persze a táska legalján volt, a kezem is reszketett, pedig nem volt okom az 
izgalomra, percekbe tellett, amíg előkotortam. A rendőrök nem sürgettek, úgy álltak 
mellettem, mintha semmi közük nem lenne hozzám. 

Felálltam, és átnyújtottam az igazolványt. A rendőr kinyitotta, előre-hátra lapozott 
benne. 

Egy kicsit megnyugodtam, volt időm körülnézni. Az út túlsó oldalán, az 
élelmiszerbolt bejárata körül gyorsan összeverődött egy kisebbfajta csődület, mint 



mindig, ha az utcán valami látványosság készül. Megnéztem a rendőrök váll-lapját, aki 
az igazolványomat nézegette, az törzsőrmester volt, a másik meg tizedes. 

A törzsőrmester végigkérdezte az adataimat, azután összecsukta az igazolványt. 
Nyúltam érte, de hirtelen zsebre vágta. 

- Velünk jön az őrsre. 

- Miért? 

- Majd megtudja. 

Átvonultunk az úton a rendőrkocsihoz. A tömeg egyre nőtt. Az emberek fenyegetően 
méregettek, halk mormogás támadt, végigfutott a hátamon a hideg. 

Beültünk a kocsiba, és hirtelen megenyhült a légkör. A rendőrök nagyokat fújtak, 
törülgették az izzadságot az arcukról, azután kérdezgették, hogy merre jártam, hol 
aludtam az elmúlt napokban. Kérdeztem volna én is, de nem válaszoltak, illetve a vége 
felé a törzsőrmester annyit mondott, hogy majd az őrsön minden kiderül. 

Először is kipakoltatták a táska tartalmát az íróasztalra. Jó nagy halom lett, ott volt a 
Zsuzsa összes cucca is, kérdezgették, hogy az honnan van, mondtam, hogy kié. A 
rendőrök elégedetlenül hümmögtek. A zsebemet is kiüríttették, alig volt benne valami, a 
szűk farmernadrágok zsebébe kevés holmi fér. 

A törzsőrmester intett, hogy rakjak vissza mindent. Nehezen ment, mert 
sietségemben csak bedobáltam a cuccot a táskába, persze kétszer annyi lett. 
Megtapostam, hogy összébb menjen, a rendőrök mosolyogtak, azt hittem, most szépen 
elbúcsúzunk egymástól, de a törzsőrmester hirtelen rám kiáltott: 

- Miért feszegette az autó ajtaját? 

Ez úgynevezett váratlan, zavarba ejtő kérdés volt, az általános iskolában a tanárok is 
alkalmazták, ha meg akarták tudni, hogy ki törte be a vécéablakot. 

- Nem feszegettem az ajtót, csak megnéztem, hogy nyitva van-e. 

- Talán a magáé az az autó? 

- Ha az enyém volna, kulcsom is lenne hozzá, és akkor ... egyébként az egyik 
barátomé. 

Pattogtak a kérdései, de mindegyikre tudtam válaszolni. Sőt, bár a törzsőrmester nem 
kérdezte, azt is megmondtam, hogy Szikszai hol lakik, mikor született, mi az apja 
foglalkozása, elég meggyőző volt a szövegem. Egy kicsit locsogtam is, mindent 
aprólékosan körülírtam, nemcsak azért, hogy a tájékozottságomat bizonyítsam, inkább a 
fölengedett feszültség miatt. 

Nyomasztó hely volt az iroda, a falai szürkék a portól, vagy tíz éve festhették 
utoljára. Egy barna iratszekrény, szék, tintafoltos asztal, zöld páncélszekrény volt a 
berendezése, a falon semmi a bekeretezett rendőreskün kívül. A por- és dohszag szúrta 
az orromat, azt hiszem, a derékmagasságig felszögezett rafiaszövet alatt vizesek voltak 
a falak. 

Felírták az adataimat, és felírták azt is, amit Szikszairól meg Zsuzsáról mondtam. A 
törzsőrmester egy kicsit zavarba jött, amikor Zsuzsa került szóba, nem tudta, hogyan 



említse, de kivágta magát, úgy beszélt róla, hogy a „barátnője”, tulajdonképpen igaza 
volt. 

Jó háromnegyed órát töltöttem az őrsön. Szerencsére nem vettek föl jegyzőkönyvet, 
legalábbis hivatalosan nem, az ilyesmi végtelenül elhúzódik. Onnan tudom, hogy 
egyszer tanúként kihallgattak egy gázolás ügyében. 

Megint beültünk a kocsiba, a rendőrök mérgesek voltak, hiába vesztegették az 
idejüket. 

Az élelmiszerbolt előtt álltunk meg. 

- Kiszálljak? 

- Naná! - mondta a törzsőrmester. – Mit gondol, taxiban ül? 

Kikászálódtam. Az emberek megint összefutottak, észrevettem a két eladónőt is a 
jégkrémes pult mögött. A rendőrök megint nyersebbek, pattogóbbak lettek. Szikszai 
közben megkerült, Zsuzsa mellett támasztotta a Polski oldalát. A törzsőrmester 
igazoltatta őket, és közben irkált valamit egy kis noteszbe. Zsuzsa dühös lett, 
kérdezgette, hogy miért éppen minket szúrtak ki, de a rendőrök nem feleltek neki. 
Szikszai hülyéskedett, alig fért a bőrébe, jó heccnek tartotta az egészet. A tizedes rá is 
szólt egyszer, hogy ne szórakozzon, mert beviszik az őrsre, és reggelig ott tartják, de 
látszott, hogy ezt maga se gondolja komolyan. 

Visszakaptuk az igazolványainkat, beültünk a Polskiba, Szikszai keményen 
tisztelgett a volán mellől, de a rendőrök már visszafelé mentek a kocsijukhoz, hátat 
fordítottak nekünk. 

A tömeg lassan szétszéledt, látszott a csalódás az emberek arcán, a színjáték véget 
ért, és nem is volt izgalmas. A törzsőrmester a jégkrémes pulthoz ment, és mondott 
valamit a nőknek, gondolom, hogy nem bókot, mert az egyik elpirult, a másik meg 
elsomfordált mellőle. 

- Jól letolja őket - mondta Szikszai. - Zsuzsa szerint ezek hívták ki a rendőröket. 

- Indíts már! - mondtam. - Tűnjünk el innen! 

Zsuzsa persze fölpattant, hogy miért kellene eltűnnünk, nem csináltunk semmit, 
inkább mi lehetnénk fölháborodva, és egyáltalán mi a fenét akartak tőlem az őrsön?! 

Rákiáltottam Szikszaira, hogy indítson, vagy gyalog megyek. Indított azonnal. Nagy 
csend támadt, valami furcsát vehettek észre a hangomon. 
 



Akvárium 
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Dr. K. Szabó József, az olvasószerkesztő, felrohant a lépcsőn, kicsit asztmásan 
hörgő, kásás lihegése betöltötte az előcsarnokot, amelynek közepén hatalmas 
kovácsoltvas csillár lógott, szögleteiben pedig, néhány centiméterre az összefutó 
falaktól, műmárvány dór oszlopok álltak. A takarítónők sohasem szedték ki mögülük a 
csikkeket. 

Az olvasószerkesztő a nyomdából jött, ahol ma kellett volna imprimálnia a Vörös 
Traktor című üzemi lap oldallevonatait, de a levonatok nem készültek el, sőt az egyik 
szedőlány, egy kis taknyos, aki a lánya lehetett volna, valami olyasmit mondott, hogy 
nem kár a késésért, sőt akkor tennének igazán jót a Gépjavító Vállalatnak, ha egyáltalán 
nem nyomtatnák ki a lapot. 

K. Szabó paprikavörösen felrohant a főmérnökhöz, aki elnézést kért, és megígérte, 
hogy a lány példás büntetést kap, de a hangjában nem érződött felháborodás. K. Szabó 
tudta, hogy esze ágában sincs ujjat húzni miatta a szedőkkel, akikből így is jóval 
kevesebb van, mint kellene, s be lehet csukni a boltot, ha a meglevők közül elmennek 
néhányan. Mégis megnyugodott egy kicsit, a főmérnök azt is megígérte, hogy 
személyesen néz a levonatok után, s néhány nap múlva okvetlenül készen lesz a 
Gépjavító Vállalat lapja. 

A beszélgetés túl sokáig tartott, K. Szabónak nem akaródzott kimenni az utcára a 
december eleji nyirkos, ködös, szeles időben. Amikor észbe kapott, már késő volt, 
rohannia kellett, hogy délre legalább alibinek összeüthessen valami laptervet. 

Felrohant a szobájába, kiszórta az asztalra, a székekre és a sarokban levő heverőre a 
dossziékat, melyekben témák szerint gyűjtötték a kéziratokat. Húsz perce maradt délig. 
Reszketett a keze, a szíve még kalapált a rohanástól, a homlokán kiütött a verejték. 
Egyik dossziétól a másikhoz kapott, a fölösleges kéziratokat a földre szórta, hogy ne 
foglalják a helyet az asztalán, de az oldalak terve nem állt össze. K. Szabó érezte, hogy 
a gyomrából enyhe remegés indul fölfelé a mellkasába, onnan a torkába. 
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A főnök mozdulatlanul ült az íróasztala mögött. Fejét a bőrfotel magas támlájára 
hajtotta, és fáradtan leeresztette a szempilláit. Borbás, a belpolitikai rovat vezetője 
gubbasztott az asztal innenső oldalán. 

- Ki írta az orvosok tanácskozásáról szóló tudósítást? - kérdezte a főnök. Félig 
összezárt ajkakkal beszélt, Borbásnak olyan érzése támadt, hogy a szavak nem akarnak 
kijönni a szájából, kénytelen a nyelvével kilökdösni őket. 

- Dévai Mari. 

A főnök sokáig hallgatott. 

- Mondd meg neki, hogy Kovács elvtárs a megyei tanács elnöke. 



- Megmondom - nyögte Borbás, és kétségbeesetten próbálta kitalálni, hogy miért kell 
ezt megmondania Dévai Marinak. 

A főnök hirtelen kinyitotta a szemét. 

- Gondolom, hogy tudod, miről van szó. 

- Nem tudom, főnök.

- Olvasod a lapunkat? 

- Olvasom, főnök.

- Az egészet? 

- Hát ... - Borbás belefúrta a tekintetét a főnök szürke szemébe, s többé nem tudta 
elkapni onnan. A szemek egyre növekedtek, betöltötték a szobát, s kocsonyás anyaguk 
magába szívta, lerántotta Borbált a mélybe, mint a mocsár a könnyelműen lépkedő
vándorokat. Azután a szemhéjak óvatosan visszaereszkedtek a kissé kidülledő
szemgolyókra, s egy pillanat alatt megtört a varázs. 

- Nem az egészet - mondta Borbás. – A hirdetéseket nem olvasom, és a sportot is 
csak ritkán. 

- Olvastad a tudósítást? 

- Olvastam, főnök.

- A lapban? 

- Kéziratban. 

- A lapban már nem? 

Borbás zavartan köhintett. Szeretett volna benézni a főnök lapos homloka mögé, 
hogy megtudakolja, mit kellene válaszolnia. A csend azonban kezdett túl hosszúra 
nyúlni, s Borbás úgy döntött, hogy most az őszinteség jár a legkevesebb kockázattal. 

- A lapban már nem, főnök. 

Mosolyogni próbált, de szánalmas vigyor lett a mosolyából. 

- Kár - mondta a főnök. Azután egy kis szünetet tartott, és megismételte: - Kár, kár. 

Nagy, fekete holló keringett a teremben, leült a főnök háta mögé, a szék támlájára. 
Lehunyta a szemét, mintha aludna, de Borbás érezte, hogy lopva figyeli, csak az 
alkalmas pillanatra vár, és kíméletlenül belevágja a karmait a zsigereibe. 

A főnök átnyújtotta Borbálnak az aznapi lapot. Az orvosok tanácskozásáról szóló 
tudósítás piros filctollal vastagon be volt keretezve, úgy nézett ki, mint egy ünnepi 
vezércikk valamelyik rosszul tördelt üzemi lapban. 

- Olvasd el! 

Borbás képtelen volt folyamatosan végigolvasni a cikket, a tekintete összevissza 
ugrált a sorokon. Fél perc sem telt bele, és vissza akarta adni a lapot, de a főnök nem 
nyúlt érte. 

- Gondosabban olvasd el! 



Borbás visszahúzta a kezét, s mivel észrevette, hogy remeg a keze, az újságot 
gyorsan letette az asztalra. Próbálta kényszeríteni magát, hogy sorról sorra haladjon, de 
a tekintete ismét ugrálni kezdett. 

Két-három perc telt el néma csendben, azután a főnök halkan köhintett. Borbás 
felkapta a fejét. 

- Nem vetted észre? - kérdezte a főnök.

- Mit? ... Mit kellett volna észrevennem? 

- Tehát nem. 

A főnök tekintetében némi sajnálkozás jelent meg. Borbás ettől még jobban 
megrémült, de a rémület egyúttal bátrabbá is tette. 

- Főnök! - mondta, önmaga számára is szokatlanul határozott hangon. - Mondd meg, 
mi kifogásod van a Dévai Mari cikke ellen? 

Az újságíró nevének hangsúlyozása némi távolságot teremtett közte és a cikk között, 
jelezve, hogy bármi legyen a hiba, a felelősség a szerzőt terheli. 

A főnök tekintetéből egy pillanat alatt eltűnt a sajnálkozás. 

- A rovat cikke ellen! - mondta, erősen hangsúlyozva a „rovat” szót. 

Borbás lehajtotta a fejét. 

- Nagyon jól tudod - folytatta a főnök -, hogy szinte sohasem avatkozom a hírlapírás 
mesterségbeli ügyeibe. Elsősorban politikailag irányítom a lapot, a szakmai irányítást 
azokra hagyom, akik ehhez nálam sokkal jobban értenek. 

Borbás tiltakozni akart, de a főnök egyetlen kézmozdulattal leintette. 

- Nem kell udvariaskodnod. Én politikus vagyok, s csak másodsorban újságíró. A 
szakmai irányításra itt vannak a szerkesztők, a rovatvezetők ... Én a nagy egészet látom, 
az ő feladatuk a részletek hibátlan kidolgozása. 

Erősen megnyomta a „hibátlan” szót. Borbás révetegen nézett maga elé. Nem mert a 
főnökre pillantani, félt, hogy a szürke szemek megint elnyelik, hogy nyoma se marad. 

- Azt azonban észreveszem - folytatta a főnök -, ha a megyei tanács elnöke helyett 
azt írják, hogy a megyei tanács elnökhelyettese. Ehhez nem kell szakembernek lenni, 
ehhez elég egy kis figyelem ... 

Borbás megkönnyebbülten felsóhajtott. 

- Dévai Mari néhány hete van nálunk, nem ismeri még a megyei vezetőket ... 

- Nem Dévai Mariról van szó! 

Borbás szerette volna megkérdezni, hogy „hát kiről?”, de nem mert megszólalni. A 
főnök azonban folytatta: 

- Mintha fáradt lennél az utóbbi egy-két hétben. 

- Semmi bajom, főnök.

- Rád férne egy kis pihenés, egy kis regenerálódás, egy kis akkumuláció. Ebben a 
szakmában előfordul, hogy kiürül az ember, csak teng-leng, semmit sem tud kezdeni 
önmagával, és hibát hibára halmoz. 



- Azt hiszem, ez ... főnök ...

- Úgy véled, hogy ez túlzás? De hát a tények ... Nem vetted észre a kéziratban az 
elírást, sőt a lapban sem, pedig felhívtam rá a figyelmedet. Egy hete sincs, hogy 
elengedted azt a támadást az IKV igazgatója ellen. Ha a szerkesztő nem veszi észre, 
kellemetlen következményei lettek volna. 

- De hát ezek ... 

- Apróságok, ugye? Talán igen ... talán nem. Ahogyan az apró hibák átcsúsztak, 
átcsúszhattak volna a nagyobbak is. 

- A lónak négy lába van ... 

- ... mégis megbotlik. - A főnök gondolkozott egy darabig. - De mi történik azzal a 
lóval, amelyik minden versenyen megbotlik? 

Szóval így állunk? - gondolta Borbás, és hirtelen („most már mindegy”) szokatlan 
bátorság támadt benne. - Azt a lovat – mondta - kitiltják a pályáról, és örülhet, ha nem 
csinálnak virslit belőle. 

A főnök elmosolyodott, de csak a szájával, a szeme mozdulatlan maradt. 

- Túlságosan sötéten látod a helyzetet - mondta. - Még hogy virsli ... – megcsóválta a 
fejét, s volt valami elismerés ebben a mozdulatban, mintha azt mondta volna: „Nem 
tételeztem fel rólad ennyi szellemességet.” - Mi humanisták vagyunk - folytatta. - Ha 
úgy érzed, hogy nem tudod ellátni a munkádat, kimerült vagy, szólj nyugodtan. 
Szerzünk beutalót valahová, akár egy-két hónapra ... megleszünk valahogy nélküled. 

- Nincs semmi bajom, főnök - nyögte Borbás. 

- Én a helyedben megvizsgáltatnám magam. A sok hiba mégiscsak magyarázatra 
szorul. S a betegség igazán kézenfekvő magyarázat. Volna persze más is, a 
közömbösség, politikai közömbösség, természetesen, valamiféle félreállás, de ilyesmire 
nem is gondolok. 

A főnök legyintett, mintha egy szemtelen legyet hessentene el az arca elől. Azután 
felállt, és búcsúzóul hosszan, melegen megrázta Borbás kezét. 
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Török Béla befűzött az írógépbe egy kéziratpapírt, azután kinézett az ablakon. A 
keskeny utca túlsó oldalán egyemeletes ház áll. A reggeli köd már oszladozott, de a 
napot ólomszürke felhőtömeg takarta. Odaát az egyik szobában égett a villany. 

Török odabámult egy darabig, de a szoba üres volt, ezt is megunta hamarosan. 

„Csak szórakozzon rajtam Ön, kacagja” - lekopogta ezt a sort az írógépén, azután 
sokáig ízlelgette a szavakat, s az egész egyre kevésbé tetszett neki. Kivette hát a gépből, 
és a papírkosárba dobta a lapot. 

Ismét átnézett a szemközti szobába. Egy asszony térült-fordult a bútorok között, de 
Török nem tudta megállapítani, hogy mit csinál. Hirtelen kivágódott az ajtó, és egy férfi 
lépett be. Az asszony mondott neki valamit. A férfi támolyogva előbbre jött, látszott, 
hogy részeg. Mindketten megálltak, csak egyre szélesebb gesztusaik mutatták, hogy 



veszekszenek. Azután a férfi - részegségéhez képest meglepően fürgén - előreugrott, az 
asszony arcába vágott, majd sarkon fordult, és kiment a szobából. 

Török az üveghez nyomta az orrát. Az asszony néhány pillanat múlva, mintha mély 
álomból ébredne, bizonytalanul körülnézett, lassan, nehézkesen az ágy végébe 
kapaszkodva felállt. Az arcához érintette a kezét, azután sokáig bámulta az ujjaira tapadt 
vért. Mintha nem hinne a szemének, újra megtapogatta az arcát, majd közelebb ment az 
ablakhoz, hogy jobban megnézze az ujjait. 

Török gyorsan hátralépett, de a nő észrevette, és egyetlen ingerült mozdulattal maga 
elé rántotta a függönyt. Török visszaült az írógép elé, és új papírt fűzött bele. 

„Csöndes vizekre virág szirma hull.” 

Villámgyorsan visszalökte a hengert, a következő sor elejére leírt egy „A” betűt, és 
hosszan bámult a papírra. Azután golyóstollal többször áthúzta a sort, végül ezt a lapot 
is a papírkosárba dobta. Új papírt fűzött be, és ismét kopogni kezdett: 

„Nel mezzo del cammin’ di nostra vita.” 

Elégedetten elmosolyodott, és alá írta: „Az emberélet útjának felén.” Gondolkozott 
egy kicsit, áthúzta, és ezt a sort írta helyette: „Ha életünknek eljutunk feléig.” Nem vette 
észre, amikor bejött a rovatvezetője. 

Török Béla a gazdaságpolitikai rovat munkatársa volt. Ő írta a legjobb riportokat. 
Fiatal kora ellenére (alig volt túl a harmincon) nagy tekintélye volt a lapnál. A 
rovatvezető nem is szólt rögtön, amikor észrevette, hogy elmerült a munkában, csak 
néhány másodperc múlva köhintett egyet. Török felnézett, s ingerülten megkérdezte: 

- Mi az? 

- Ne haragudj, hogy megzavartalak ... 

Török fáradtan legyintett, hogy „most már úgyis mindegy”. 

- ... de ki kellene menni a téglagyárba. Az egyik technikus hamarosan magas 
kormánykitüntetést kap. Írni kellene róla, persze csak mint élenjáró dolgozóról, mert a 
kitüntetés még titok... 

A köd felszállt ugyan, de most apró szemű eső hullott. Török elképzelte, hogyan 
áztatja át a kabátját, hogyan bújik a gallérja alá a hideg, nyirkos szél, és egy pillanat 
alatt eldöntötte, hogy nem megy ki a téglagyárba. 

- Persze - hosszan elnyújtotta mindkét „e” hangot -, menjen valaki a téglagyárba, 
menjen valaki a bútorgyárba, menjen ki valaki a fűtőházba ... s ez a valaki mindig én 
vagyok! Húsz helyett írok negyven hasábot egy hónapban, de az senkit sem érdekel, 
természetes, hogy Török ugrik, Török lohol, mert Török olyan hülye, hogy hagyja 
magát agyondolgoztatni, aztán ha egyszer felbukik az utcán, majd lehet sajnálkozni: „túl 
sok terhet raktunk rá”, meg hogy „többet kellene törődnünk egymással”. 

A rovatvezető közbe akart szólni, de Török elébe vágott. 

- Tudom, azt mondod, hogy a lap érdeke. És az is a lap érdeke, hogy három anyagon 
kell dolgoznom párhuzamosan, hogy egyetlen riportomat sem tudom addig érlelni, 
ameddig kellene? És az is a lap érdeke, hogy három pályakezdő újságírónk, vagy hogy a 
fenébe hívják most őket, naphosszat bent ül, a fenekét vakarja, és majd lefordul a 
székről az unalomtól? 



-Mégiscsak kormánykitüntetésről van szó - vetette közbe a rovatvezető. - Itt biztosra 
kell menni, nem lehet kezdőkkel ... 

Török felugrott, kitépte a lapot a gépből, és belevágta a papírkosárba. 

- Rendben van - hörögte -, rendben van! De akkor nincs szövőgyári riport, ugrott az 
aranykoszorús szocialista brigád, nem érek rá! Érted? Nem fér bele a tizenhat órás 
munkaidőmbe! 

A rovatvezető tekintete ellágyult. 

- Hát a szövőgyári riportodat írtad? 

- Nem - mondta Török, és hátat fordított neki. - Verset akartam írni, csak nem jutott 
semmi az eszembe. 

- Miért nem szóltál rögtön, hogy a szövőgyári riporton dolgozol? 

- Kit érdekel, hogy mit csinálok? 

- Nagyon is érdekel - mondta a rovatvezető. Azután bocsánatkérően hozzátette: - Írd 
csak nyugodtan, ezt a téglagyári dolgot majd másképpen oldjuk meg. 

Egészen halkan csukta be az ajtót, és odakint lábujjhegyen tette meg az első
lépéseket. 

Török visszaült az asztalhoz. Remegő kézzel rágyújtott, mélyet szívott a cigarettából, 
azután letette a hamutartó szélére. Egy kicsit csodálkozott, hogy ennyire felizgatta a 
vita. Óvatosan kitapogatta a pulzusát, és egy percig számolta a lüktetéseket. Száztízet 
vert a szíve. 

- Egyszer tényleg meghalok - gondolta -, ugyanúgy, mint a többiek. 

Hátrább tolta az írógépet, a két karját maga elé fektette az asztalra, és rájuk 
támasztotta a homlokát. Sírni szeretett volna, de nem sikerült. 
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A művelődéspolitikai rovatban zengett az ég. Balla, a rovatvezető fel-alá rohangált a 
két összenyitott szobában, két beosztottja némán ült a helyén. Balla betegesen fehér 
arcán izzadságpatakok folytak, a kelleténél két számmal szűkebb inggallér mélyen a 
nyakába vágódott. Félpercenként meglazította a nyakkendőjét (mindig sötét ruhát, fehér 
inget és szürke nyakkendőt hordott), azután félpercenként szorosabbra húzta a csomót. 

Balla István értett az újságíráshoz, megkapott minden elismerést, amit megkaphatott 
a szerkesztőségben, nyugodt és kiegyensúlyozott családi életet élt, mégsem volt boldog. 
A véletlen ugyanis úgy hozta, hogy a megyei pártbizottság titkárságvezetője 
ugyanabban a házban lakott, mint ő, s reggelenként gyakran találkoztak. 

Ha a titkárságvezető széles mosollyal fogadta a köszönését, esetleg még váltott is 
vele néhány szót az időjárásról vagy a vasárnapi meccsről, akkor Balla fütyörészve 
ment a szerkesztőségbe, odabent mindenkit megdicsért, minden kéziratot elfogadott, a 
rosszakat inkább átírta, hogy ne kelljen visszaadnia őket. Ha azonban a titkárságvezető
borúsabb hangulatban volt, s éppen csak odabiccentett neki, akkor kétségbeesetten 
kezdte kutatni, hogy mit követhetett el. Ha a saját tetteiben nem találta meg a lehetséges 
okot, a kutatást a rovatra is kiterjesztette, újból átrágta magát beosztottjainak minden, 



aznap megjelent írásán, majd külön-külön kifaggatta mindnyájukat, hogy mit csináltak, 
kikkel találkoztak, mit mondtak az előző egy-két napon. 

Most nem volt szükség kutatásra. 

- Ott láttam egy autót - mondta, és erősen megnyomta az „ott” szót. Utána hosszan, 
némán meredt a többiekre. Senki sem értette, hogy mire gondol. 

- Milyen autót, és hol? - kérdezte Takács, aki új fiú volt a rovatban, s akit mindig 
mélyen megrendített az ilyen nyomozás. 

Balla türelmetlenül legyintett, és egészen közel hajolt Forraihoz, a helyetteséhez. 

- Mégpedig a te autódat! 

Forrai vastag szemüveget hordott, a lencse felnagyította a pupilláját, mintha mindig 
éppen csodálkozott volna valamin. 

- Elég sokfelé járok a városban - mondta. - Akárhol láthattad a kocsimat. 

- De én a színészház előtt láttam! – kiáltott kétségbeesetten Balla. 

- Na és? - Forrai vállat vont. 

- Ne tettesd naivnak magad 1 Ha én ott láttam, láthatta más is! 

- Pont az én ócska Skodámat lesik ... 

- Igenis lesik! Az újságíró reflektorfényben él és dolgozik, a magánélete nem lehet 
ellentétes azokkal az elvekkel, melyeket az újságban ... 

- Egy szót sem értek - mondta Takács. - Milyen nyelven beszéltek? 

- A szeretőmnél voltam - vetette oda szárazon Forrai -, és Pista meglátta a ház előtt 
az autómat. 

Balla aggodalmasan körülnézett, a szájára szorította az ujját, és hosszan pisszegett. 

- Csöndben? 

- Egyébként nagyon kellemesen éreztem magam odabent - mondta Forrai, és Takács 
felvihogott, mintha csiklandoznák. 

- A saját életét mindenki maga ronthatja el - mondta Balla -, de itt többről, a rovat jó 
híréről van szó. Az egész rovatot ítélik el egy-egy ilyen eset alapján. Nekem is viselnem 
kell a következményeket! Ártatlanul! 

- A következményeket én viselem, ha kell - vetette ellene Forrai. - Alig hiszem, hogy 
Erika ellened adja be az apasági keresetet. 

- Csak nem?! ... 

Balla leroskadt a legközelebbi fotelbe, és a tenyerébe temette az arcát. 

- Nem - nyugtatgatta Forrai. - Csak a példa kedvéért mondtam. 

- Megpróbáltam eltolni a kocsidat – mondta nyöszörögve Balla -, de nem bírtam, 
mert behúztad a kéziféket. Legalább ne pont a színészház előtt álltál volna meg! 
Találkoztam Király elvtárssal, éppen csak biccentett, amikor köszöntem neki. Sokat 
gondolkoztam, mi lehet ennek az oka, azután rájöttem, hogy ő is bizonyára észrevette a 



kocsidat, és úgy érezte, én is felelős vagyok, amiért a rovat egyik tagja, házasember 
létére ... 

- Két éve külön élünk - mondta Forrai. 

- De nem váltatok el, tehát a házasság még érvényes! 

- Mikor találkoztál Királlyal? – kérdezte Takács. 

- A kapu előtt. Egyszerre léptünk ki az utcára. 

- Akkor nem stimmel. - Takács egészen izgalomba jött a felfedezéstől. - Amikor 
találkoztatok, még egyikőtök sem láthatta a Forrai kocsiját. 

Balla sokáig töprengett ezen. 
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K. Szabó tizenkét óra hét perckor az utolsó címet is beírta a laptervbe, és indult vele 
a főszerkesztőhöz. Kicsit csodálkozott ugyan, hogy még nem sürgették, máskor ugyanis 
tizenkét óra egy perckor mindig csörgött a telefonja, és a főszerkesztő titkárnője 
közölte, hogy dél van, a főnök várja a laptervet. 

A titkárságon megtudta, hogy a főszerkesztő átment a megyei tanács elnökéhez, s 
olyan üzenetet hagyott neki, hogy ne várjon, amíg visszajön, kezdje küldeni az anyagot 
a nyomdába. K. Szabó fellélegzett, hogy senkinek sem kell megmutatnia a hevenyészve 
összecsapott laptervet, amely, mint remélte, menet közben még teljesen megváltozhat. 
A főszerkesztő-helyettes kéthetes továbbképzésen volt. 

A titkárnő megismételte, hogy a főnök a megyei tanács elnökéhez ment, K. Szabó 
egy kicsit csodálkozott is rajta, azt felelte, hogy már hallotta egyszer, és visszament a 
szobájába. Lassanként megnyugodott, a remegés is megszűnt a gyomrában, amikor 
kinyílt az ajtó, és Fehér Imre jelent meg a küszöbön. K. Szabó éppen csak rápillantott, 
és érezte, hogy ismét hullámzani kezdenek a zsigerei. 

Fehér Imre főmunkatárs volt, és gyűlölte őt, csak akkor jött be hozzá, ha valami rossz 
híre volt, vagy egyszerűen kötözködni akart vele. 

Fehér Imrét valamikor az ötvenes évek legelején, huszonhárom éves korában, amint 
leszerelt a katonaságtól, megtették a megyei tanács elnökhelyettesének. Egy isten háta 
mögötti faluban nőtt fel, saját maga mondta egyszer, hogy akkor látott először vonatot, 
amikor elvitték katonának. Néhány hónap alatt kiderült, hogy kiemelése kétségbeejtően 
nyilvánvaló tévedés volt, s attól kezdve lassan, de állandóan csúszott lefelé. 
Elnökhelyettesből előbb az egyik vállalat igazgatója lett, majd osztályvezetőnek 
visszakerült a megyei tanácshoz, hogy három év múlva egy megyei lap 
főszerkesztőjeként bukkanjon fel az ország másik végében. Föntről lefelé végigjárta a 
szerkesztőségi ranglétra jó néhány fokát, volt főszerkesztő-helyettes, olvasószerkesztő,
rovatvezető. Most főmunkatárs volt, még mindig innen az ötvenen. 

Néhány éve már csak alkoholmámorban tudott dolgozni. Most is enyhén imbolygott, 
és szálegyenes tartása jelezte, hogy nagyon igyekszik leplezni a részegségét. Megállt az 
ajtóban, és barátságosan rámosolygott K. Szabóra. Egyikük sem szólt egy darabig, 
azután Fehér lezökkent az egyik fotelbe. 



- Hát leváltottuk a megyei tanács elnökét? - kérdezte, és fülig szaladt a szája az 
elégedettségtől. 

- Mit csináltunk vele? 

Fehér helyrelökte az orrára csúszott szemüveget, azután elővette az újságot a 
zsebéből. Az orvosok tanácskozásáról szóló cikket már előbb gondosan bekeretezte, az 
elírásnál pedig ötször vastagon aláhúzta a sort, és három felkiáltójelet rajzolt a margóra. 

K. Szabó odapillantott, és érezte, hogy az agyát elönti a vér. Kerek, kövér arca lassan 
pirosodni kezdett. 

- Ezt bizony elszúrtad - mondta Fehér, és felragyogott az arca. - Persze nem nagy ügy 
- tette hozzá -, de eléggé kellemetlen. Főleg azért, mert a főnök meghívta a megyei 
tanács elnökét a sajtónapi ünnepségre, de ezután - az újságra mutatott - nem valószínű,
hogy eljön. 

K. Szabó megvárta, amíg befejezi, azután hirtelen elkapta az újságot, egyetlen 
mozdulattal gombóccá gyűrte, és bevágta a papírkosárba. 

- Én szúrtam el? Én? 

Akkorát vágott az asztalra, hogy Fehér összerezzent, de a mosoly nem tűnt el az 
arcáról. 

- Hát ki? - kérdezte ártatlanul. - Vagy talán nem te olvastad? 

- De én olvastam! - bömbölte K. Szabó, és bíborvörösre gyúlt a homloka. - Minden 
szart én olvasok! 

- Az a te nagy hibád - mondta Fehér elgondolkozva -, hogy gőgös vagy. Ugyanolyan 
parasztgyerek voltál, mint én, csak te tanár úr lettél, doktor úr lettél, nyelvet tanultál, és 
most azt hiszed, a legkülönb vagy itt. Csakhogy a mi sajtónknak olyan emberekre volna 
szüksége, akik nem könyvekből merítették a tudásukat, hanem az életből, akik, ha 
valamit csinálni kellene, nem azon kezdenek előbb töprengeni, hogy vajon mit mond 
erről a pszichológia, az esztétika meg a lingvisztika, hanem teszik, amit a saját 
meggyőződésünk diktál. Olyan emberekre lenne szükség, akik, ha azt mondják nekik, 
hogy „üss!”, hát ütnek, és nem érzelegnek. De hát az ilyen embertől igyekeznek 
megszabadulni, mert mellette jobban feltűnik a tojásfejű, lelkiző értelmiségiek 
hitványsága! 

Fehér eredetileg azért jött, hogy felbosszantsa K. Szabót, s most látta, hogy 
miközben őt magát egyre jobban elönti az indulat, az olvasószerkesztő szemmel 
láthatóan megnyugszik. Ettől még ingerültebb lett. 

- Kitől igyekeznek megszabadulni? 

K. Szabó nehezen fogta fel a szavak értelmét, minden szívdobbanása 
kalapácsütésként döndült a fülében. 

- A belevaló, tökös gyerekektől – mondta Fehér. 

- Amilyen te vagy? 

- Kiherélitek az írásaimat, nehogy egy kis erő maradjon bennük. 

K. Szabó egy kicsit összeszedte magát. – Ha beledöglöm, se fogsz dühösnek látni - 
gondolta, és nyájasan elmosolyodott. 



- Azt mondod, hogy kiherélem az írásaidat? 

Fehért meglepte a hirtelen támadt mosoly, érezte, hogy az olvasószerkesztő készül 
valamire. Szerette volna kitalálni a szándékait, a válaszról is megfeledkezett, csak jóval 
később intett igent a fejével. 

- Tudod, Imre - mondta K. Szabó -, ha egyszer nagyon megharagszom rád valamiért, 
átírás nélkül küldöm a cikkeidet a nyomdába. Nagyon letolnak érte, de lehet, hogy 
egyszer még így is megéri ... 

- Inkább azzal törődj, hogy a megyei tanács elnökéből ne csináljunk a lapban 
elnökhelyettest! Jár a szád, de a hülyeségeket átengeded. 

- Pardon! - K. Szabó magasra emelte a mutatóujját. - Minden hülyeséget mégsem 
engedek át. 

Kivett a fiókjából egy dossziét, és keresgélni kezdett benne. - Azonnal kiderül, hogy 
nem engedek át minden hülyeséget - mondta. – Csak egy pillanatig várj, mert nem 
találom ... 

K. Szabó régóta gyűjtötte a kollégák rossz kéziratait. Ez a szokása lassanként 
szenvedéllyé vált. Gondosan megőrzött minden nagyobb elírást, nevetségesen suta vagy 
zavaros mondatot. Gyorsan gyarapodó gyűjteményét szigorú rendszerbe sorolta: 
dossziét nyitott minden újságírónak, s a dossziéban a hibák jellege szerint még 
borítékokba rakta a kéziratokat. 

- Megvan ! - örvendezve a magasba emelt egy sárga borítékot. Fehér közbe akart 
szólni, de K. Szabó túlharsogta. - Most bebizonyítom neked, hogy nem engedek át 
minden hülyeséget. Ez például fennakadt ... 

Szétterítette maga előtt a kéziratot, és a gyönyörűségtől elcsukló hangon olvasni 
kezdett: „Ünnepség keretében adták át az emlékművet, amelyen megjelent Kovács 
Lajos, a városi pártbizottság első titkára, Nagy Elemér, a városi tanács elnöke ...” 

- Ismerős? - kérdezte, és nem nézett föl. A hangja már közömbös volt, de az 
arcvonásainak nem tudott parancsolni, győzelmes mosolyra futottak szét. 

Válasz nem érkezett. K. Szabó hirtelen fölemelte a fejét, és a mosolya azonnal 
grimaszba ferdült, mert Fehér már nem volt a szobában. 
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Borbás átment a titkárnők szobáján, valaki szólt hozzá, ő válaszolt is, de fogalma 
sem volt, hogy mit mond. 

Kinyírnak - gondolta, amíg a kórházra emlékeztető hosszú, fehér folyosón végigment 
-, talán már a jelöltjük is megvan a helyemre. Elküldenek két hónapra pihenni, azután 
kiderítik: egészségi állapotom nem engedi, hogy ilyen sok idegfeszültséggel járó 
munkát végezzek. Visszatesznek munkatársnak, loholhatok megint címes hírek után. 

Borbál negyvennyolc éves volt, enyhén kopaszodott, és egyetlen dolgot várt még az 
élettől: a nyugdíjat. Valamikor író akart lenni, néha most is megjelent egy-egy tárcája. E 
tárcákban a rokonszenves alakokat ismerőseinek nevén szerepeltette. 



Bevágta maga után az ajtót, odabent úgy nézett körül, mintha utoljára látná a 
sötétbarna íróasztalt, a kopott, repedezett iratszekrényt meg a sárga műbőr garnitúrát. 
Azután közelebb húzta a telefont, tárcsázta a Dévai Mari számát. 

- Gyere be! - kiáltotta, és hirtelen lecsapta a kagylót. A lánynak annyi ideje sem 
maradt, hogy megkérdezze, hová menjen, csak sejtette, hogy Borbás hívja. 

Dévai Mari két és fél hónapja dolgozott a szerkesztőségben, azóta, több-kevesebb 
szerencsével, valamennyi férfi kollégája megkörnyékezte, Balla és Borbás kivételével. 
Mari egy kicsit csodálkozott e két férfi viselkedésén, sőt még az is megfordult a fejében, 
hogy talán ferde hajlamaik vannak, de legalábbis impotensek. Borbál kurta „gyere be!” 
kiáltása meglepte. Bepúderezte az orra hegyét, megigazította a haját, és feszesebbre 
húzta magán a pulóvert. Mielőtt összekattintotta a púderdobozát, még egyszer megnézte 
az arcát a tükörben, és elégedett volt önmagával, bár a rengeteg cigarettától egy kicsit 
megbarnultak a fogai. Ismét elhatározta, hogy holnap elmegy a fogorvoshoz. 

Borbás az íróasztala mögött ült, arcát a két tenyerébe hajtotta. Az ajtónyitásra lassan 
fölegyenesedett, egy darabig szótlanul nézett a lányra. 

- A főnök jól letolt miattad. 

- A tanácselnök miatt? 

- Szóval tudod. 

Borbás nagyot sóhajtott, és arra gondolt, kiöntse-e minden félelmét és keserűségét a 
lány előtt, vagy maradjon meg a hivatalosabb hangnál. 

- Hárman mondták eddig - mondta a lány. - Te vagy a negyedik. 

- Talán unod? 

- Unom - felelte Dévai Mari, és leült az egyik műbőr fotelbe, pont szembe Borbással. 
Keresztbe vetette a lábát, szoknyája felcsúszott a derekáig. Borbás egy pillanatra 
zavarba jött: ha odabámul a Mari fehér bugyijára, az is nevetséges („majd kiesett a 
szeme”), de az is, ha félrefordítja a fejét („gátlásos a pasas”). 

- Szóval unod? - kérdezte, és a lány arcát kezdte nézni. Ez megnyugtatta egy kicsit, 
de az éles „talán unod?” után már nem volt más megoldás, a hivatalos hangnál kellett 
maradnia. - Nagyon egyszerűen elkerülhetnéd az ilyen kellemetlenségeket. Nem kell 
ostobaságokat írni, akkor senki sem tesz szemrehányást. 

Mari nem válaszolt, csak nézett rá, egyenesen a szemébe, olyan állhatatosan, hogy 
Borbásnak a főnök mocsártekintete jutott eszébe, és önkéntelenül erősebben 
megmarkolta az asztal szélét. 

- Hogy a fenébe írtad el? 

Mari vállat vont. 

- Valaki elhadarta az üdvözléseket, csupa elnököt, titkárt meg elnökhelyettest 
mondott, volt ott egy csomó kopasz, kövér pasas, mit tudom én, melyik melyik! 

- Ha ilyen lezseren dolgozol - mondta Borbás -, nem jósolok neked nagy jövőt ezen a 
pályán. A tudósításban az a legfontosabb, hogy minden jelentős ember neve ott legyen 
az elején a felsorolásban. Addig ugyanis mindenki elolvassa a cikket. Aki szerepel 



benne, az azért, mert szereti nyomtatásban olvasni a nevét, aki nem szerepel, az pedig 
azért, mert kíváncsi, hogy kit írtunk ki, és kit nem. 

- Ez így legföljebb száz vagy kétszáz embert érint - mondta Mari. - A többi 
harminckilencezer-nyolcszáz izél az egészre. 

Borbás türelmetlenül legyintett. 

- Ez demagógia! Ebben a szerkesztőségben vannak bizonyos szokások, szabályok 
vagy akár törvények, ha úgy tetszik, amelyekhez évtizedek óta következetesen 
ragaszkodunk, s amelyek egyhamar nem fognak megváltozni, és főleg nem te fogod 
megváltoztatni őket. Ha itt akarsz dolgozni, akkor alkalmazkodnod kell hozzájuk, ha 
nem, hát mehetsz vissza tanítani nyolcszáz forinttal kevesebbért. 

Elhallgatott, várta a hatást, de Mari láthatóan nem rendült meg, állhatatosan bámult a 
szeme közé. 

- És egyáltalán - folytatta Borbás egy kicsit bizonytalanabbul -, többet törődhetnél a 
munkáddal, hiszen még nagyon sokat kell tanulnod, hogy megálld a helyed a 
szerkesztőségben. Ehhez arra volna szükség, hogy elsősorban az írásaiddal és ne a női
mivoltoddal legyél jelen ... 

Ez féltékeny - gondolta Mari elégedetten, de nem szólalt meg, pedig Borbás, 
megijedve, hogy túllőtt a célon, elhallgatott, szívesen visszavonult volna, ha a lány 
dühösen tiltakozik, vagy legalábbis ellentmond neki. 

- Azt hiszed - mondta Borbás egy kis szünet után -, hogy már kész újságíró vagy, 
pedig nagyon is rászorulsz a segítségre. Magadtól legföljebb címes hírek írásáig 
viheted, szükséged van egy tapasztalt, hozzáértő kolléga irányítására. Szükséged van 
arra, hogy részletesen megbeszélje veled valaki, mi jó, mi nem jó, és miért nem jó egy-
egy cikkedben. Ezt meg lehet tenni hivatalosan is, ahogyan a rovatvezetői kinevezésem 
kötelez rá, és meg lehet tenni egészen másképpen... akár úgy, hogy közösen írunk 
cikkeket a nevedben. Így tanulhatsz igazán, hiszen lépésről lépésre nyomon követheted 
a publicisztika vagy a riport születését. Talán mondanom sem kellene, hogy ha ezekben 
a műfajokban jó írásokkal jelentkezel, biztos, hogy a próbaidő leteltével véglegesítenek, 
nyilván nem a legalacsonyabb kezdő fizetéssel. Persze ez a segítség téged is kötelez 
bizonyos ... 

- Rendben van - mondta Dévai Mari, és lefeküdt a műbőr heverőre. Borbás tenyere 
nedves lett az izgalomtól. 

- Mit csinálsz? - kérdezte rekedten. - Benyithatnak, és ... 

- Mindenki ebédelni ment. - A lány kényelmesebben elhelyezkedett a heverőn. - De 
azért zárd be az ajtót! 
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A főnök késő délután jött vissza a megyei tanács elnökétől. Két ember látta, amíg a 
szobájába ért, egy nyugdíjas autószerelő, aki esténként a kocsijával kéziratokat hordott a 
nyomdába, meg egy gyakornok. A főnök a kézirathordóval néhány szót váltott az 
időjárásról, a gyakornok köszönését pedig fogadta. Azonnal elterjedt a hír, hogy a 
főszerkesztő jó hangulatban van. 



Pár pere múlva K. Szabó szobájában csengett a telefon. 

- A főnök kéri, hogy menj be hozzá - mondta a titkárnő -, és vidd be a laptervet meg 
a dossziékat. 

K. Szabó az időközben kapott kéziratok alapján összeállított egy elfogadhatóbb 
laptervet, nyugodt volt, amikor belépett a főszerkesztőhöz, csak az elírás miatt 
szorongott egy kicsit. 

- Hogy állunk? - kérdezte a főnök, és bizonytalan mosoly jelent meg a szája 
sarkában. 

- Jól. 

K. Szabó szorongása megenyhült. Nincs nagy zűr - gondolta. - A tanácselnök nem 
balhézott az elírás miatt. 

- Hány oldal van a nyomdában? 

- Négy - mondta K. Szabó. - A negyedik, az ötödik, a hatodik meg a hetedik. Most 
olvasom a nyolcadikat. 

A főnök bólogatott, szórakozottan átfutatta a laptervet, belelapozott a kéziratokba, 
azután az egész paksamétát eltolta maga elől. 

- Csúnya elírás van a mai lapban – mondta mintegy mellékesen, és nem nézett K. 
Szabóra. 

Az olvasószerkesző érezte, hogy a feje hirtelen vörösödni kezd. 

- Van! - összekapkodta a kéziratokat a főnök elől, remegett a keze. - Van! És lesz is, 
amíg egyik napról a másikra kaparjuk össze a lap anyagát! És amíg a rovatvezetők úgy 
adják le a cikkeket, hogy szinte mindegyiket kénytelen vagyok újraírni! Az a csoda, 
hogy egyáltalán megjelenünk! 

A végén már kiabált. A főnök csitította volna, mert utálta a hangoskodást, sőt egy 
kicsit félt is K. Szabótól. 

- Semmi baj. A tanácselnök egyáltalán nem sértődött meg. Nem is említette ezt az 
ügyet, amikor pedig magam hoztam szóba, csak nevetett rajta. A sajtónapi 
ünnepségünkre is eljön. Tudom, hogy nincs minden rendben - folytatta, amíg K. Szabó 
fújtatva megtörölte a homlokát -, de állandóan keressük a jobb megoldásokat... 

- Az volna a legjobb megoldás, ha minél előbb kirepülnének az ilyen alkoholista 
állatok, akik abban élik ki ... 

A főnök arca megrándult az „alkoholista állatok” kifejezésre, de azonnal támadt is 
rajta egy kis érdeklődés. 

- Nem tudtam, hogy alkoholista. 

- Nem tudtad? Hiszen mindennap leissza magát. Délutánra már alig áll a lábán. 

- Nem vettem észre - mondta a főnök bizonytalanul. - De lehetséges. Az biztos, hogy 
az utóbbi időben felületesebb lett, hibát hibára halmoz, alig tartózkodik bent, mintha 
félreállna, kivonná magát a munka nehezéből, és feledékeny is. Szilárd 
meggyőződésem, hogy feledékenységének politikai okai vannak, politikai közömbösség 
rejtőzik mögötte. 



- Ma bejött hozzám - mondta K. Szabó -, és gúnyolódni kezdett az elírás miatt. 
Azután meg egészen begorombult, egy csomó vaskos sértést vágott a fejemhez. 

A főnök a homloka közepéig felvonta a szemöldökét. 

- Ekkora cinizmust! Pont ő tett szemrehányást neked, aki ... 

Felugrott a székéről, és kétszer végigrohant a szobán. K. Szabó még sohasem látta 
ilyen ingerültnek. Az utcán hirtelen felvijjogott egy mentőautó szirénája. 

- Lehet, hogy kimerült - mondta a főnök. - Elküldjük pihenni egy-két hónapra 
valamelyik szanatóriumba, s ha összeszedi magát, alacsonyabb beosztásban még 
hasznos lehet a lapnak. Jelöltem is van a helyére: a művelődésügyi osztály egyik 
főelőadója. A megyei tanács elnöke már régebben ajánlotta. 

- Elvonókúrára kell küldeni, nem szanatóriumba! - kiáltotta K. Szabó. - Ma délelőtt 
is dőlt belőle a cseresznyepálinka bűze! 

- Érdekes - mondta a főnök -, én nem éreztem. Mikor volt nálad? 

- Dél körül. 

- Tőlem tizenegy előtt ment el. Közben ihatta le magát. Azon is gondolkodtam, hogy 
nem kellene-e teljesen megválnunk tőle, de azt hiszem, adhatunk neki még egy 
lehetőséget. A rovatvezetésre azonban mindenképpen alkalmatlan. 

Az utóbbi mondat egy pillanatra megütötte K. Szabó fülét, de gyorsan átsiklott rajta, 
azt hitte, hogy a főnök nyelve megbotlott. 

Amikor az olvasószerkesztő elment, a főnök letépett egy lapot a jegyzettömbjéből, és 
szép rajzolt betűkkel ráírta: „Borbás”, azután mellé ezt: „alkoholizmus”. Előbb egy 
halvány kérdőjelet tett a két szó után, majd a kérdőjel mellé odavésett egy jóval 
nagyobb felkiáltójelet, azután még egyet. 
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Korán sötétedett, fél négykor már a déli oldalon levő szobákban is villanyt kellett 
gyújtani. Hideg szél támadt, átfújta az épületet, és az évek óta rosszul záródó ablakok 
résein a langyosodó radiátorok utolsó melegét is kiszippantotta. 

Török dideregni kezdett, de nem volt kedve kimenni a nyirkos, füstszagú utcára. 
Minden szobában volt elektromos hősugárzó, de nála már az első hűvösebb napon 
kiégett a konnektor, s ha bekapcsolta a hősugárzót, a szoba néhány perc alatt fojtó 
füsttel telt meg. 

Törölt elindult melegebb szobát keresni, de a legtöbb ajtó zárva volt. 

Balla beesett, karikás szemekkel járt-kelt, Takács egy széken gubbasztott, és minden 
erejét össze kellett szednie, hogy ne forduljon le róla a kimerültségtől és az unalomtól. 
Forrai eltűnt valahová. 

- Nem lehet ennyiben hagyni - mondta Balla. - A kollektíva erejével kell 
kényszerítenünk, hogy visszatérjen a helyes útra. Ebben rád is számítok! 



Hirtelen kinyújtotta a karját, és mutatóujjával célba vette Takácsot. Annak az volt az 
érzése, hogy a lendülettől a kéz leválik a kinyújtott karról, és eltalálja, ha nem kapja 
félre a fejét. 

- Vizionálok - gondolta ijedten, és mindkét kezével megdörzsölte a homlokát. 

- Nem hagyhatsz magamra ennek a kényes feladatnak a teljesítésében - folytatta 
Balla -, hiszen mindnyájunkról, az egész rovat hírnevéről van szó. 

- Mit akarsz tenni? 

Balla megkínzott arca felragyogott. 

- Nagyszerű ötletem van! Erikával fogok beszélni. Megmondom neki, hogy ez a 
kapcsolat nem méltó hozzá. Forrai nős, és kötelezettségei vannak akkor is, ha jelenleg 
nem él együtt a feleségével. 

Takács a gránátos mozgású, széles csípejű Erikára gondolt, egyszer hallotta magából 
kikelve káromkodni a színházigazgató előszobájában, és elhatározta, hogy inkább 
kiveteti a vakbelét, de azon a beszélgetésen nem lesz ott. 

Balla elhallgatott. Takács tudta, hogy válaszra vár, de tudta azt is, hogy a határozott 
válasz beláthatatlan következményekkel járhat. Hallgatott hát, összeráncolta homlokát, 
mintha töprengene Balla ötletén, és szerencséje volt, mert Török belépett, mielőtt 
válaszolnia kellett volna. 

- Jó meleg van nálatok - mondta Török. 

Balla visszavonult a szobájába, de nem csukta be az ajtót maga után. 

- Ma délelőtt láttam, amint megvertek egy nőt. 

- Hol? 

Takács örült, hogy a beszélgetés más irányba fordult, gondosan ügyelt Török új 
témájára, nehogy érdeklődés hiányában idő előtt kimúljék. 

- A szemközti lakásban. A nő nyugodtan rendezkedett, amikor belépett egy férfi, 
veszekedtek, azután többször is ... 

- Szép volt a nő?

- Szép. Rövid, fekete haja volt, telt szája, a teste karcsú, a combjai hosszúak ... 

- Honnan tudod, hogy hosszúak? Csak nem tépte le róla a ruhát az a vadállat? 

- De - mennyire! Csak egy rövid pongyola volt rajta, azt a férfi egyetlen mozdulattal 
... 

- A nő azonban nem akart, ezért ütötte ... 

Takács minden nőre féltékeny volt, aki bárhol, bármikor mással feküdt le, s 
féltékenységét az erőszak kevésbé szította, mint az odaadás. Török azonban nem tudta 
ezt. 

- De mennyire, hogy akarta - mondta. – Ő rántotta le a férfit az ágyra. 

Takács zavartan pislogott. 

- Ha mindketten akarták, altkor miért verte meg? ... 



Török erre is válaszolt volna, de nyílt az ajtó, és Fehér imbolygott be. Részegebb 
volt, mint délben, a fejét már olyan magasan tartotta, mintha a mennyezet repedéseit 
vizsgálná, és ötlépésenként megbotlott küszöbben, szőnyeg sarkában, bútorok lábában, 
mindenben, ami elébe került. Törököt és Takácsot nem vette észre, egyenesen Ballához 
ment. 

- Hát leváltottuk a megyei tanács elnökét - mondta akadozó nyelvvel. 

Balla felriadt a gondolataiból. 

- Mi történt? 

- Leváltottuk a megyei tanács elnökét. 

- Leváltották a megyei tanács elnökét? 

- Ti váltottátok le. 

Fehér le akart ülni. Egy pillanatig úgy tűnt, hogy székestül végigvágódik a 
szőnyegen, de sikerült megőrizni az egyensúlyát. 

- Mi váltottuk le? 

Balla szívét összeszorította a rémület. Megvolt a hiányzó láncszem! 

- Ti bizony! Az orvosi tanácskozásról szóló cikkben. 

Balla behívta Takácsot. 

- Írtunk mi az orvosok tanácskozásáról? 

Mindig rettegett attól, hogy a rovat tagjai esetleg a tudta nélkül adnak le cikket az 
olvasószerkesztőnek. Forrai volt a helyettese, de sohasem bízta rá a leadást. 

- Semmi közünk az orvosok tanácskozásához - mondta Takács. - Borbásék 
foglalkoznak vele. 

- Biztos, hogy Forrai se írt róla? 

- Biztos. Dévai Mari volt ott tegnap. 

Balla egy kicsit megnyugodott. Fehér összehúzta magát, Borbást akarta felhergelni, s 
csak most vette észre, hogy rossz helyre nyitott be. 

- Gyenge itt a világítás - mondta Balla gúnyosan. - Könnyen össze lehet téveszteni az 
embereket. 

- Gyertek le a Barackosba - ajánlotta Fehér váratlanul. - Ne üldögéljetek ebben a 
rossz félhomályban! 

A szomszéd utcában levő vendéglőt hívták Barackosnak az ott elfogyasztott 
töméntelen mennyiségű barackpálinka miatt. 

Balla húzódozott, nem szerette, ha vendéglőben látják, félt, hogy iszákos, lump híre 
támad. 

- Megiszunk egy-két barackot, azután lecsapatjuk egy üveg sörrel, úgy nem árt meg. 

- Nem megyek - mondta Balla. - Vár otthon a család. 

Fehér hirtelen felugrott a székről. 



- Micsoda szakszervezeti titkár vagy te? - rikácsolta. - Hogy ápolod a kapcsolataidat 
a tömegekkel? Én most nagyon fontos dolgokról akarok neked ... veled ... de te 
hazamégy, te ... te ... szindikalista! 

Balla fölvette a kabátját. 

- Ugye ti is jöttök? 

Takács és Török percek óta némán fulladozott a nevetéstől, s mindketten örültek, 
hogy a színjáték nem ér véget. 

A folyosón K. Szabóval találkoztak. A gépírónők szobájából futott, kéziratlapok 
lobogtak a kezében. 

- Nem jössz le a Barackosba? – kérdezte tőle Török. 

- Nem érek rá. 

Elrohant mellettük, dobogásától visszhangzott az épület. 

- Én se megyek be! - kiáltott utána Balla. - Csak elkísérem addig a fiúkat! 

- Nem ám a franckarikát, ha egyszer én hívlak! Te ... te ... - Fehér megint azt akarta 
mondani, hogy „szindikalista”, de a szó elmerült az alkohol ködében. 
 

9

Lassanként kiürült a szerkesztőség. A gyakornokok három óra után hazamentek, 
négykor elment a főnök, ötkor pedig már csak K. Szabó volt bent, néhány szobával 
arrébb egy gépírónő, egy fiatalasszony a fotolaborban és a kézirathordó a földszinten. 

K. Szabó szobája a nyugalom világos zuga lett az elsötétült épületben. Fél hat és hat 
között a folyosót megszállták a takarítónők, csapkodták az ajtókat, énekeltek, a rádiókat 
is bekapcsolták. Mindez - elkeveredve a porszívók zümmögésével - kellemes 
hangkulisszát alkotott. Ha a közelben valamelyik jótorkú takarítónő kieresztette a 
hangját, K. Szabó gyakran vele dúdolta a dallamot, és boldog volt. 

Nyílt az ajtó, s a keskeny résen egy asszony dugta be a fejét. K. Szabó nem vette 
észre azonnal, egyébként is, ilyen későn már alig akadt látogatója. Az asszony nem jött 
be, nem is szólt, türelmesen megvárta, amíg K. Szabó felnézett a kéziratból. 

- Nem tudja, hogy Imre hol van? – kérdezte vékony fejhangon, amikor a tekintetük 
találkozott. 

- Nem tudom - mondta K. Szabó gépiesen. Csak azt érzékelte, hogy kérdeztek tőle 
valamit, azt már nem, hogy ki kérdezte, és mit kérdezett. Várta, hogy az asszony eltűnik 
az ajtó mögött, mint egy látomás, nem zavarja tovább boldog magányát. 

Az asszony azonban nem tűnt el, sőt szélesebb rést nyitott az ajtón, bár a küszöböt 
nem lépte át. 

- Tényleg nem tudja? - kérdezte bizalmatlanul, és beljebb dugta a fejét. 

K. Szabó végleg kizökkent az olvasásból. Ingerült pillantást vetett az asszonyra, s 
hirtelen megismerte. Fehér Imre felesége volt. 



- Hogy öregszik! - gondolta K. Szabó. Az asszony haja szürke volt, kis kontyot 
csavart belőle a feje tetejére. Keskeny madárarcára rászáradt a bőr. Az olvasószerkesztő
felugrott. 

- Kezét csókolom! - harsogta. - Ne haragudjék, elmerültem az olvasásban, és a 
világítás is ... Ugye nem haragszik, hogy nem ismertem meg azonnal? Jöjjön be, 
foglaljon helyet! 

Szélesre tárta az ajtót, az asszony azonban nem lépett be, sőt, amikor K. Szabó 
megfogta a karját, s úgy akarta behúzni a szobába, az ajtófélfába kapaszkodott. 

- Nem tudja, hogy Imre hol van? - kérdezte újra, ugyanazon a csipogó fejhangon, 
mint először. 

- Már hogy ne tudnám - mondta K. Szabó. - Lementek a Barackosba. Ugye tetszik 
tudni, hogy hol van a Barackos? 

Az asszony nem válaszolt, görcsösen markolta az ajtófélfát. 

- Csak azért kérdeztem - folytatta K. Szabó -, mert ha még nem járt ott, szívesen 
elmagyarázom ... 

- Nem kell elmagyarázni - mondta az asszony. - Köszönöm. Jó éjszakát! 
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A Barackosban még nem volt igazi hangulat, amikor az újságírók beléptek. Balla egy 
kicsit húzódozott az ajtóban, Fehér azonban egyszerűen belökte, és úgy állt a háta 
mögött, mint egy fegyőr. A Barackos hűvös és tiszta volt, még nem mentek el a 
vacsoravendégek, csak néhány asztalnál kezdődött el az ivászat. A sarokban cigányok 
hangoltak, de inkább csak önigazolásul. A cimbalmos a húrokra helyezett tányérból 
evett. 

- Hova üljünk? - kérdezte Fehér. 

- Csak ide, az ajtó mellé, én úgyis rögtön elmegyek - válaszolta Balla, de Fehér ezt 
nem hallotta meg, karon fogta, és cipelte volna a terem túlsó végébe. Huzakodtak egy 
kicsit, mert Balla megmakacsolva magát, s közben belépett az ajtón Fehér felesége. 
Megfogta a férje kabátját. 

- Imre, gyere haza! 

- Majd megyek - mondta Fehér bosszúsan, és a meglepetéstől elengedte Balla karját. 

- Most gyere! 

- Hagyj békén! 

Egy pincér elindult feléjük, de meghallotta a szóváltást, és másfelé fordult. A terem 
lassanként elcsendesedett. 

- Tudod, hogy megárt neked, ha iszol! 

- Nem árt meg. Eridj már innen! 

- Ne hallgass rájuk - mondta az asszony, és a három újságíróra mutatott. - Ne hagyd, 
hogy magukkal csaljanak. 



Balla óvatosan a kijárat felé indult. 

- Nem kérdeztelek! 

Fehér nyirkos, sárga arcbőre vörösödni kezdett a dühtől. 

- Imre, gyere haza! 

- Eridj egyedül, vén boszorkány! 

Az asszony húzta volna magával. 

- Eressz el, te! ... - fölemelte a kezét. 

- Megütsz?! - visította az asszony. - Megütsz? 

Fehér nem ütötte meg, hanem hirtelen belerúgott. Néhány vendég tapsolt utána, a 
zenekar meg tust húzott. 
 



Szent Hilárion megkísértései 
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A pályaudvar mogorva, gyűrött arccal fogadta Hiláriont. Öt óra volt, odakint még 
nem szabadultak el az autócsordák, csak néhány magányos busz bölényüvöltése verte 
föl a csendet. 

A ruhatáros intett, hogy nyissa ki a bőröndjét. Hilárion nem értette, hogy mit akar, 
zavartan elmosolyodott, és közelebb tolta a nagy, barna utazótáskát. A férfi 
türelmetlenül rászólt: 

- Kinyitni! 

Hilárion utólag végiggondolta ezt a jelenetet, és rájött, hogy a ruhatáros nem volt 
dühös. Az keltett benne egy kis ingerültséget, hogy ő nem értette meg a kézmozdulatát, 
s mivel nyilvánvalóan külföldinek gondolta, jobbnak látta, ha az egyszerűbb „kinyitni” 
szót használja a „nyissa ki” vagy a „megkérhetném önt a bőrönd zárainak kinyitására?” 
- féle mondatok helyett. 

Akkor azonban, huszonhét-huszonnyolc órás utazás és egy ülve átbóbiskolt éjszaka 
után, túlságosan fáradt volt, nem tudta ilyen aprólékosan végiggondolni a ruhatáros 
indítékait. Ahelyett. hogy kinyitotta volna a bőröndöt, kissé élesen megkérdezte: 

- Miért? 

A másikat ingerelte a huzavona, ugyanakkor örömmel nyugtázta, hogy van remény a 
megértésre, mert az idegen, egyelőre még nem derült ki, hogy milyen fokon, beszéli az 
ország nyelvét. Az ingerültség és az öröm Furcsa keveredése okozta, hogy a hangja 
türelmetlenebb lett, de a szája mosolyra húzódott, amikor válaszolt: 

- A bombák miatt. 

Ennyi magyarázat elég volt, hiszen valóban gyakran robbantak bombák 
telefonfülkében, bankban, levélszekrényben. 

- Én a zsebemben hordom a bombákat - mondta Hilárion, és dühösen felrántotta a 
bőrönd fedelét. A ruhatáros keze eltűnt az ingek, a cipők és a dobozba csomagolt 
élelmiszerek között. A férfi behunyta a szemét, minden figyelmét a kezeire 
összpontosította. Nem túrta szét a bőrönd tartalmát, hosszú ujjai mindig megtalálták a 
réseket a ruhák hajtása és a kartondobozok élei mentén. 

Hilárion csak később vette észre, s nevetett rajta magában, hogy a ruhatáros 
feszültsége rá is átragadt. Visszafojtotta a lélegzetét, s az arca ugyanúgy 
megkeményedett, mint a másiké, pedig tudta, hogy a kutatás eredménytelen lesz. 

A férfi óvatosan kihúzta a kezét a bőröndből. 

- Ez a foglalkozásom - mondta, és egy kis szemrehányás volt a hangjában. Hilárion 
nem válaszolt, hát hozzátette: - Ebből tartom el a családomat. 

Lezárta a bőröndöt, és bevitte a hátsó helyiségbe. Az ajtót nem csukta be maga után, 
a résen látszott, hogy odabent több száz csomag sorakozik a polcokon. A férfi mélyen 
meghajolva adta át a ruhatári jegyet. Hilárion érezte, hogy túlzott udvariassága fegyver, 



a kockázat nélkül megalázhatók szánalmas fegyvere. Szánalmas, mert a megalázók 
általában nem veszik észre az ilyenfajta udvariasság mögött rejlő iróniát. 

Hilárionnak azonban elevenjébe vágott, pedig könnyen találhatott volna mentséget. 
A hosszú utazás és az álmatlanság szinte kínálta magát, de tudta, hogy önáltatás lenne 
ilyesmivel megnyugtatni a lelkiismeretét. 
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A pályaudvar mögött, egy csendes, szűk mellékutcában bérelt szobát. A panzió üres 
volt, a késő őszi hideg esők elriasztották a turistákat. 

Hilárionban voltak bizonyos puritán hajlamok, noha e puritanizmus nélkülözte a 
látványosság elemeit, s mindig összhangban volt a pillanatnyi körülményekkel. Az 
avatatlan szemlélő gyakran nem is vette észre, hiszen legtöbbször csak simább vonalú 
öltöny, egyszerűbb ebéd, keményebb fekhely kiválasztásából állt. 

Végignézte a panzió szabóit, de a plüsshuzatú, süppedő fotelek és rekamiék, a 
csecsebecsékkel zsúfolt, sötét szekrények ellenszenvet keltettek benne. Búcsúzni akart, 
de a háziasszony kinyitotta az utolsó ajtót is, inkább csalt rutinszerűen, a teljesség 
kedvtért. 

Az ajtó mögött alig néhány négyzetméteres cella volt, de Hilárion az első pillantás 
után tudta, hogy itt fog lakni. A durván ácsolt priccs, az egyszerű konyhai szék és a 
sima vonalú szekrény olyan világos, nyugodt, derűs együttest alkotott, hogy Hilárion 
önkéntelenül fellélegzett. 

A szobának egyetlen kis ablaka volt, egészen magasan, néhány arasznyira a 
mennyezet alatt. A priccsre állva sem lehetett kinézni rajta. A fény többszörösen 
visszaverődött a hófehér falakról, s ettől valami bizonytalan, valószínűtlen tónust 
kapott, ami kezdetben könnyű részegséghez hasonló szédülést okozott Hilárionnak. Ez 
nem volt kellemetlen, bár Hilárion sohasem élt szesszel. 

Gondolkodásának tisztaságát, érzékszerveinek megbízhatóságát féltette az 
alkoholtól. Természetesen kipróbálta a részegséget is, főleg azért, hogy 
megbizonyosodjék: az alkohol elfedi, eltorzítja-e a valóságot, vagy új összefüggéseit 
mutatja meg, amelyek rejtve maradnak a „tiszta” elme előtt. 

Vajon nem torzít-e a látcső, amikor karnyújtásnyi közelségbe hozza a távoli 
templomtornyot, s egyúttal nem ad-e róla a valósághoz közelebb álló képet, mint a 
gyatra emberi szem? Ha pedig az érzékszervem tökéletlenségét lehet csökkenteni, nem 
lehetséges-e ugyanez az elme esetében is? És a szesz nem segítheti-e az észt, mint - 
maradjunk az eredeti hasonlatnál – a látcső a szemet? Korántsem akarjuk túlbecsülni a 
közmondások, szólások és egyéb aranyköpések bölcsességét, ez esetben hadd 
hivatkozzunk mégis az „in vino veritas”-ra, amely néhány évezred óta hirdeti a szesz és 
az igazság összefüggését. 

E kissé hosszadalmas kitérővel nem a tétel igazságát akartuk bizonyítani, csupán az 
volt a célunk, hogy megmutassuk: Hiláriont nem alaptalanul foglalkoztatta ez a 
gondolat. 

A kísérletek egyébként a legteljesebb kudarccal végződtek. Nem tárultak fel újabb 
titkok, korábban rejtve maradt összefüggések. A körvonalak inkább elmosódtak, köd 



vette körül Hiláriont, s ez a köd fokozatosan sűrűsödött, nem csupán a szemét, 
valamennyi érzékszervét akadályozta normális működésében. 

Egy-egy részlet néha váratlanul kibontakozott ugyan a ködből, olyankor azt remélte, 
megtud valami többet, valami mást, de a részletek - izzadságban úszó arc, véreres 
szempár, tétova, pohárleverő kézmozdulat - nem kapcsolódtak egymáshoz, s az alkohol 
köde még egyébként ismert összefüggéseiket is eltakarta. 
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Néhány nap alatt Hilárion kialakította életrendjét, amely nem volt túlságosan szigorú, 
mégis biztosította, hogy napjai ne folyjanak el haszontalanul. Nyolc óra körül kelt, fél 
kilenckor elindult otthonról, s megreggelizett egy kis presszóban. Kilencre ért az 
intézetbe, ahol anyagot gyűjtött a disszertációjához. Egy távoli sarokszobában kapott 
íróasztalt. Az intézet munkatársai ártatlan csodabogárnak tartották, bizonyos határok 
között segítették is, különösen az első napokban, amikor meg kellett ismerkednie az 
intézettel, hogy tudjon benne dolgozni, de egyébként nem sokat törődtek vele. 

Délben megebédelt, utána három-négy órát még böngészett valamelyik könyvtárban. 
Ezt a napirendet általában megtartotta, de nem ragaszkodott mereven hozzá. Előfordult, 
hogy közvetlenül ebéd előtt bukkant valami izgalmas tanulmányra, s végig kellett 
olvasnia, nem tudta letenni. Ilyenkor a vendéglőben már megjegyezte a pincér - némi 
szelíd szemrehányással -, hogy: „Ma később jött, doktor úr.” Hilárion nem volt doktor, 
ha az lett volna, sem közli úton-útfélen, mégis következetesen doktorurazták, 
valószínűleg a szemüvege, nagy, fekete esernyője és könyvekkel, jegyzetekkel örökké 
szakadásig tömött aktatáskája miatt. 

Délutánonként hosszú sétákat tett a városban, mint mondotta, ki kell szellőztetnie a 
fejéből a könyvtár áporodott levegőjét. Ez azonban csak tréfa volt, hiszen igen jól érezte 
magát a könyvtárban. Amikor kilépett belőle, különösen, ha könnyen és gyorsan haladt 
a munkájával, ugyanolyan kellemes fáradtságot érzett a szellemi kielégüléstől, mint 
amilyet a testi szerelem keltett benne. Ilyenkor tette a legnagyobb, legszebb sétákat, 
ilyenkor élte át legteljesebben egy-egy égbe szökő gótikus torony, váratlanul 
felbukkanó reneszánsz tér szépségét. 

Zaklatottabb hangulatban az áradó és apadó, szétváló és egyesülő autófolyamok 
vonzották. Szerette nézni, hogyan örvénylenek a tereken, s feszítik a ház-gátakat 
zúdulásukkal, amikor a lámpák szabad utat jeleznek. 

Gyakran esett. A mindig borús ég nem árulta el, hogy mikor ered el az eső, Hilárion 
az első napokban sokszor bőrig ázott. Ezért vette és hordta állandóan magánál a nagy, 
fekete ernyőt, amely összecsavarva és tokba dugva inkább sétabothoz hasonlított. A 
végén kinyúló hosszú, nikkelezett vaspálca hegye jól beakadt a macskakövek közé, s 
akkor sem csúszott meg, ha Hilárion a faragott, barna fogantyúra támaszkodott. 

Egy napon, amikor hazafelé sétált a könyvtárból, észrevette, hogy a pályaudvar 
körüli sarkokat máris megszállták az utcalányok. Kettesével-hármasával álldogáltak, s 
fecsegéssel űzték el a várakozás unalmát. Annyira hasonlítottak a filmekben, 
színdaraboltban látható utcalányokhoz - ugyanúgy ki voltak festve, ugyanúgy 
dohányoztak, és lóbálták a táskájukat -, hogy Hilárionban hirtelen kétség támadt: 
valóság-e, amit lát? 



Ez a látvány bizonyára nem először került a szeme elé, de máskor hazafelé menet 
túlságosan elfoglalták a könyvtárban támadt gondolatok. Most talán szegényesebb volt 
az elolvasott anyag, talán a magányosan eltöltött napok után Hilárion érdeklődése is 
megnövekedett a nők iránt. 

Nem állt meg, csupán lassított egy kicsit, de ez elég volt, hogy magára vonja a 
fesztelenség fedezékéből árgus szemekkel leső nők figyelmét. Az egyik közelebb lépett 
hozzá, és mosolyogva kérdezett valamit, Hiláriont azonban annyira lekötötte a látvány, 
hogy hirtelen nem értette, mit akar tőle. 

A nő ugyanolyan mosollyal megismételte a kérdést, csak a szavakat lassabban, 
tagoltabban ejtette, sejtve, hogy idegennel beszél. 

- Akarsz velem szeretkezni? 

Az olvasó bizonyára azt hiszi, hogy az úgynevezett jó ízlés nevében finomítottuk a 
kérdés eredeti megfogalmazását. A gyanú érthető, hiszen aki tapasztalta, tudja, hogy az 
ilyenféle nők nem éppen beszédmódjuk választékosságáról nevezetesek. 
Megnyugtathatjuk azonban, hogy a szavakat változtatás nélkül fordítottuk le. A nő
anyanyelvén így hangzik a leírt helyzetben szokásos kérdés, noha egyébként a nyelv a 
trágárságoknak éppen olyan gazdag tárháza, mint a többi. 

A nő nem volt szép, sőt Hilárion első pillantásra inkább csúnyának találta. A vastag 
festékréteg sem tudta elrejteni arcbőrének petyhüdtégét, vöröses haja pedig, melyet 
széles zuhatagban akart a vállaira ereszteni, zuhatag helyett inkább szalmakazlat 
juttatott Hilárion eszébe. A ruhája sem tetszett, a romantikus perditajelmezek 
keresettsége és a kültelki elegancia olcsó divatmajmolása keveredett benne. 

Az első rossz benyomás könnyen kimondatta a „nem”-et, s Hilárion továbbment 
volna, de a nő váratlanul mindkét kezével megmarkolta a kabátujját. 

- Miért nem? - kérdezte, s a hangja olyan sokféle érzésről árulkodott, hogy Hilárion 
csak jóval később, e jelenet többszöri felidézésével tudta valamennyit számba venni. A 
mondat érzelmi spektrumában a türelmetlenség és a kíváncsiság dominált. A 
helytelenítés majdnem ugyanilyen erővel sugárzott belőle, sőt a szándék is a hirtelen 
kibökött „nem” „igen”-né változtatására. S végül talán a félelem is, hogy valami 
gyakori, de megszokhatatlan, mindig fájó gorombaságot kap válaszul, esetleg közvetlen 
utalással megereszkedett bőrére, töredezett, fésülhetetlen hajára. 

Mint említettük, Hilárion mindezt csak jóval később, az esemény többszöri 
felidézése után tisztázta magában. Akkor csupán sajnálat ébredt benne a nő iránt, s erős
elhatározás, hogy nem alázza meg durva visszautasítással. 

- Nincs pénzem - mondta mosolyogva, és széttárta a kezét. - Szegény külföldi 
vagyok. 

A nő hálás kis simogatással engedte el a karját. Nem tudhatta, hogy igaz-e, amit a 
férfi mond, de ez nem is volt fontos számára. Nem ment el mellette szó nélkül, nem 
rántotta ki a karját a kezéből, s kérdésére nem trágársággal felelt. A falnál álldogáló 
társnőihez lépett, de közben mosolyogva visszaintett, és kissé felhúzta a vállát, mintha 
azt mondaná: 

- Sajnálom, ez esetben nincs mit tenni. 
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Sétái közben gyakran letért az ismert és megszokott utcákról, girbegurba sikátorok 
dzsungelébe vetette magát, ahol esténként, miközben a falat tapogatva igyekezett 
tájékozódni egy-egy távoli, sárga fényét egykedvűen himbáló lámpa felé, kusza és 
megfejthetetlen középkori cselszövések, az áldozatok testébe halk roppanással fúródó 
tőrök, puha talpú csizmákban hang nélkül elsuhanó orgyilkosok jutottak eszébe. Mindez 
azonban csak a környezet ihlette képzelgés volt. Hilárion nem félt a pincesötét 
sikátorokban akkor sem, ha váratlanul emberek bukkantak fel előtte. Nem érzékelte a 
rossz közbiztonságáról hírhedt városnak e rablók, gyilkosok számára ideális negyedében 
leselkedő veszélyt, tehát valójában még bátornak sem mondhatjuk, amiért nyugodt 
szívvel bandukolt olyan utcákon, melyekbe a rendőrök is csak kettesével merészkedtek. 

Természetvesén tudta, hogy errefelé gyakran megtámadják és kifosztják a 
járókelőket, de elképzelhetetlennek tartotta, hogy vele is megeshet ilyesmi. Aligha tudta 
volna megmondani, hogy miért ilyen biztos ebben, de a tények őt igazolták. Talán 
éppen az tartotta vissza az útonállókat, hogy nyugodtan, egykedvűen ballagott, mint aki 
munkából megy haza közeli lakására, vagy éppen csak a sarki trafikból, ahová leugrott 
egy doboz cigarettáért. Egyszer egy váratlanul felbukkant, rossz arcú férfi tüzet kért 
tőle, s Hilárion olyan készségesen, természetes mozdulattal nyúlt a zsebébe, annyi 
bizalmat mutatott, amikor védtelenül hagyta magát a doboz keresgélése közben, olyan 
lefegyverző mosollyal nyújtotta az égő gyufaszálat, hogy a férfi, akinek eredetileg nem 
is volt cigaretta az ujjai között, zavartan elővett egyet, meggyújtotta, és köszönésfélét 
mormogva eltűnt a sötétben. 

Egyik ilyen sétáján, még alkonyat előtt, Hilárion váratlanul egy körülkerített kis 
romkerthez ért. A kapu nyitva volt, de a pénztárfülkében nem ült senki. Néhány 
építőmunkás álldogált a drótkerítés mellett, nem szóltak, amikor besétált előttük. 

Az utakat fölverte a gaz, a romok között mészhalmok és homokkupacok 
éktelenkedtek, cementeszsákok megráncosodott foszlányait zörgette a szél. Most 
erősítették meg az újonnan napvilágra került falak lazán illeszkedő köveit. Hilárion 
néhány perc alatt bejárta a romkertet, s éppen visszafordult volna, amikor a végében 
megpillantott egy kis kápolnát. 

A vaskos középkori falak körülbelül egy méterre emelkedtek ki a földből, s az 
építőmester erre az alapra emelte a könnyedén lebegni látszó barokk kápolnát. Az 
ellentét nevetésre ingerelte Hiláriont, de az épület esetlen bája vonzotta is, pedig 
egyébként idegen volt számára a barokk szenvedélyes, öncélú mozgalmassága, 
díszítőelemeinek hisztérikus tobzódása. 

Amikor belépett, újabb meglepetés érte. A kápolna belső tere a vártnál sokkal kisebb 
volt, s egyúttal simább, egyszerűbb is, csak a színes üvegablakok törték meg a falsíkok 
puritán egyhangúságát. 

Szerette volna megnézni az oltárképet, de a félhomályban csak bizonytalanul 
összemosódó foltokat látott, mivel a különben is sápadt fényt alaposan megszűrték az 
ablakok. Előrement hát a padok között, egészen az oltár lépcsőjéig, s ekkor vette észre a 
misekönyvet. 

Díszesen kovácsolt bronzállványon hevert, az oltár közepén. Körülbelül a felénél 
volt kinyitva, s mindkét oldalát színes miniatúrák díszítették. 



Hiláriont hirtelen olyan izgalom fogta el, hogy a lábai remegni kezdtek, és a 
homlokán kiütött a verejték, pedig hűvös volt a kápolnában. Le kellett ülnie az egyik 
pad szélére. Mélyeket lélegzett, de a rosszullét csak lassan enyhült. Amikor annyira 
megnyugodott, hogy már nem kellett ájulástól tartania, s végiggondolhatta, hogy mi 
történt, rájött, hogy abban a pillanatban, amikor meglátta, úgy érezte, hogy el fogja 
vinni a könyvet. 

Azt írtuk, hogy „úgy érezte”, nem pedig, hogy „elhatározta” vagy „arra gondolt”. A 
szándék ugyanis, ezt Hilárion egész pontosan tisztázta magában, a tudata mélyéről, 
mondhatnánk, hogy kerülő úton tört fel, nem az ész, hanem a vegetatív idegrendszer 
adta róla az első jelzést. 

Amikor megnyugodott, már csak a kíváncsiság vezette. Felment az oltárhoz, és 
kezébe vette a misekönyvet. Kézírásos kódexet utánzó silány nyomtatvány volt, az 
ízléstelenül tarka miniatúrákról ordított, hogy rossz festő ügyetlen utánzatai. 

Hilárion leült az oltár lépcsőjére, és nevetett, hogy könnye is kicsordult, azt sem 
bánta, hogy ha betéved valaki, szentségtörőnek, őrültnek vagy tolvajnak nézheti. 
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Egy december végi, ködös estén a könyvtárban rájött, hogy elege van az olvasásból. 
A felismerés egy szempillantás alatt tudatosult benne, de előzményei már régóta 
gyülekeztek. Figyelme mind gyakrabban elkalandozott, a szürke ég és az ablakon 
bebólintó kopasz platánok látványát is kellemesebbnek érezte az olvasásnál. 

Egy spanyol könyv hevert előtte az asztalon. Hilárion tekintete szórakozottan 
száguldott a sorokon, nagyvonalúan átugorva az ismeretlen szavakat. Egy 
közmondásnál azonban megállt. Hay moros y cristianos - írta a szerző -, vannak mórok 
és vannak keresztények, vagy ha úgy tetszik: ahány ház, annyi szokás. Hilárion 
felnevetett. A felügyelői pultnál ülő hófehér hajú hölgy, aki a törzsvendégnek kijáró 
kedvességgel és szolgálatkészséggel teljesítette minden képtelen kívánságát, felkapta a 
fejét, rámosolygott, majd visszatemetkezett a könyvébe. 

Hilárion kinézett az ablakon, és egy-egy országra vagy népre jellemző közmondások 
után kezdett kutatni az emlékezetében. 

A magyar „fűt, fát ígér”, az olasz „hegyeket és tengereket”; ha baj van, a spanyol azt 
mondja, hogy „Hay moros en la costa”, mórok vannak a tengerparton, a magyarok 
szerint „jön a tatár”; az olasz szerint „Vedere Napoli e morire” - Nápolyt látni és 
meghalni -, a spanyol szerint viszont „Quién non ha visto a Granada, non ha visto nada” 
- aki nem látta Granadát, az semmit sem látott. 

Nevetés riasztotta fel a közmondásokból. Fiatal lány ült az asztal túlsó oldalán, és 
halkan kuncogott. Hilárion ingerült pillantást vetett rá. A lány a szájára tette a 
mutatóujját, megcsóválta a fejét, és homlokát bűnbánóan egészen az asztal lapjáig 
hajtotta. Hosszú, szőke haja előrehullott, elfedte az arcát. Így maradt egy pillanatig, 
azután a hajtömeg mögül ismét felhangzott a nevetés. A lány hirtelen felvetette a fejét. 

- Tudja, hogy magában beszélt? – kérdezte mosolyogva. 

- Szoktam - mondta Hilárion. - De ez még semmi. 



A lány erősen megmarkolta az asztal szélét. 

- Félek! 

- Félhet is - válaszolt Hilárion, és kissé oldalt fordulva, hogy a felügyelői asztalnál 
ülő hölgy ne lássa, vadul megforgatta a szemét. 

- Azonkívül, hogy magában beszél, mit szokott még csinálni? 

- Kutyafejet teszek föl, és emberhúst eszem. 

- Pedig külsőre igen szelídnek látszik - mondta a lány, és végigmérte, ami az asztal 
fölött látszott Hilárionból. 

- Óva intem, hogy a szelíd külsőmnek higgyen. 

- Ha nem mondta volna, hogy szörnyeteg, tanárnak nézném vagy papnak. Nem 
csodálkoznék, ha kiderülne, hogy doktor ... 

- Nyert. 

- Tényleg doktor? 

- Nem, de sokan annak néznek. Úgy látszik, ebben az országban a doktorok valami 
egyezményes jelet viselnek, amit én akaratom ellenére és jogtalanul, de szintén viselek. 
Meg tudná mondani, hogy mi az? 

A lány újra végigmérte. 

- Vegye le a szemüvegét! 

Hilárion levette. 

- Nem jó! Borzolja fel egy kicsit a haját! 

Hilárion felborzolta, de a lány továbbra is elégedetlenül nézte. 

- Talán, ha a zakóját ... 

Hilárion levetette a zakót, és lefektette a könyv mellé, az asztalra. A felügyelői
pultnál ülő idős hölgy az ölébe ejtette a könyvét, és kíváncsian nézte, hogy mi 
következik még. Mikor Hilárion némi túlbuzgósággal a mandzsettagombját is letette az 
asztalra, nem bírta tovább. 

- Melege van, uram? - kérdezte, és határtalan önuralommal sikerült elérnie, hogy a 
hangja csak egészen kicsit remegett az izgalomtól. 

- Igen - válaszolta Hilárion. - Hirtelen nagyon melegem lett. 

- Ez igen különös, uram - mondta az idős hölgy -, mert a központi fűtés már nem 
működik, ennek következtében egyre csökken itt a hőmérséklet. 

- Ez valóban különös. 

- Talán belülről jön a melegsége, uram, ne adj’ isten, beteg ... Viszont ebben az 
esetben azt tanácsolom, vegye föl a kabátját, mert megfázik. 

- Egészen bizonyos, hogy a melegség belülről jött - mondta Hilárion. - Talán a 
szívem ... 

Az idős hölgy ijedten előrehajolt. 



- A szív nagyon veszélyes, uram. Nem is tudom, mit kellene tennünk. Itt a zárás 
ideje, de ilyen állapotban talán mégsem volna helyes elmennie. Hívjak orvost, vagy 
inkább taxit? 

- Köszönöm a kedvességét, asszonyom - mondta Hilárion, és felvette a zakóját. - 
Mintha máris jobban érezném magam ... Ha a kisasszony vállalja, hogy elkísér egy 
darabon, egészen biztosan nem lesz semmi baj. 

- A kisasszonynak ez bizonyára nem okoz gondot. 

A hölgy szigorúan megvillantotta a szemüvegét. 

- Emberbaráti kötelességemnek érzem - mondta a lány -, hogy bizonyos határok 
között teljesítsem szenvedő felebarátaim kívánságait. 

Amint kiléptek az ajtón, a lány előreszaladt, a lépcsőház magas falai visszhangoztak 
a nevetésétől. Csak a lépcső alján fordult meg. 

- Jöjjön hát! 

- Szegény, beteg öregember vagyok – mondta Hilárion. - Már elfelejtette, hogy a 
szívem? ... 

A lány visszafutott, kettesével vette a lépcsőfokokat. Arca kipirult, szaporán szedte a 
levegőt. 

- Ó, milyen feledékeny vagyok! 

Gyöngéden megfogta a karját. Előbb lassan vezette, mintha vakot kísérne, azután 
egyre szaporábban lépkedett, végül már futott, és húzta Hiláriont is, aki lihegve próbált 
szabadulni. 

- Meg akar ölni? A szívem ... 

- Egy vámpír nem érdemel kíméletet. 

- Hogyhogy vámpír? 

- Azt mondta, hogy ... 

- Soha nem mondtam - felelte Hilárion. Megállt, és sértődötten kiszabadította a karját 
a lány kezéből. 

- Kisasszony, ön bizonyára összetéveszt valakivel. 

- Nem gondolja, hogy el kellene indulnunk valamerre? - kérdezte a lány. - Főleg 
azért, mert az idős hölgy hamarosan szintén lejön, s ha itt találja, ő fogja elkísérni 
magát, nehogy valami baja essék. 

- Akkor fussunk! 

Hilárion megragadta a lány kezét. Cikáztak a járókelők között, majdnem feldöntöttek 
egy kövér asszonyt, aki utánuk fordult, és káromkodott, amíg el nem tűntek a szeme 
elől. Hilárion hirtelen befordult az első mellékutcába, és a lányt is húzta maga után. 
Hátukat a falnak vetették, és egy darabig szótlanul kapkodták a levegőt. 

A kereskedők a nagy karácsonyi vásár tiszteletére papírgirlandokkal díszítették az 
üzletek portálját. A keskeny utca fölött színes lampionok függtek. 



- Hová menjünk? - kérdezte a lány, amikor ismét elegendő levegőhöz jutott. – 
Feltéve persze, hogy a szegény, beteg öregember a gyenge szíve miatt még nem akar 
hazamenni. 

- Milyen beteg öregemberről beszél? 

A lány a homlokára csapott. 

- Már megint elfelejtettem! Az más volt. Tehát hova menjünk? 

- A virágkiállításra. 

- Nem szeretem az erős virágillatot. Olyan leszek tőle, mint a részegek. Lehet, hogy 
egy kis allergia ... 

- Legalább nem kell leitatnom, ha vissza akarok élni a védtelenségével. 

- Vissza akar élni vele? 

- Kíméletlen, sőt brutális leszek – mondta Hilárion. 

A lány felsóhajtott. 

- De ugye nemcsak mondja? 

Egy ókori vásárcsarnok félig romos épületében rendezték meg az üvegházakban 
nevelt ritka virágok kiállítását. A hűvös szél a falakon kívül rekedt, a rejtett hősugárzók 
meg a virágokat megvilágító reflektorok kellemesen fölmelegítették a levegőt. 

A tömeg egymáshoz préselte őket, hogy mozdulni sem tudtak, így hát az 
emberfolyam lassú áramlására bízták magukat. 

A színek és formák kavargása, a párás meleg és a virágok erős illata megrészegítette 
Hiláriont. A lány arca kipirult, a szemén vékony ködfátyol lebegett, puha és meleg lett 
tőle a pillantása. 

- Szakítsak magának egy virágot? 

Hilárion lehajolt, mintha valóban le akarná törni az egyik orchideát, s a mozdulat 
olyan természetesre sikerült, hogy a lány ijedten megszorította a karját. Aztán észrevette 
a tréfát, és túljátszott rémülettel rákiáltott: 

- Letörik a kezét, ha megteszi! 

Közelebb hajolt, és Hiláriont megcsapta hajának friss illata. Egyetlen pillanat volt 
csupán, mert az orchideák lassanként émelyítővé erősödő nehéz, édeskés szaga ismét 
elöntötte őket. 

A legfelső emeleten hűvös szél járt, a fülkék fölül hiányzott a tető. A hideget jobban 
tűrő, szerényebb virágokat helyezték ide. Kevesen  jöttek föl eddig, a szél elűzte a lenti 
meleghez szokott látogatókat. 

Kis tér volt a folyosó végén. Valamikor leszakadt itt a fal, most vaskorlát állt a 
helyén. A lány előreszaladt, áthajolt a korlát fölött, és intett Hilárionnak, hogy jöjjön 
utána. Az utcai lámpák köré széles fénykört rajzolt a köd, még lejjebb autók vonultak 
végeláthatatlan sorban. 

Hilárion lefelé indult volna, de a lány nem mozdult a korlát mellől. Szórakozottan 
zsebre akarta dugni a kezét, de a kabátján nem volt zseb. Nevetett. 



- Berúgtam az orchideák szagától. 

- Itt van tehát a pillanat, amikor vissza kell élnem a védtelenségével – mondta 
Hilárion. A két tenyere közé fogta, és erősen megdörzsölte a lány elgémberedett kezeit. 
A hosszú, vékony ujjakba lassan visszaáramlott a vér. A lány hálásan elmosolyodott, és 
a másik kezét is nyújtotta. 

- Meddig marad nálunk? - kérdezte hirtelen, és lenézett az utcára. 

- Még tíz napig - mondta Hilárion. - Rengeteget lehetünk együtt. Napi tíz-tizenkét 
órát számolva is ... 

A lány visszahúzta a kezét, és mélyen kihajolt az utca fölé. 

- Hajnalban elutazom. 

- Mit mondott? 

Hilárion jól hallotta a lány szavait, de hirtelen úgy érezte, hogy ezeknek a szavaknak 
semmi közük a pillanatnyi helyzethez, nem is neki szólnak, talán nem is most 
hangzottak el, hanem valamikor régen, s éppen csak eszébe jutottak az imént. 

- Hajnalban elutazom. 

Hilárion sokáig nem válaszolt. A feje hirtelen üres lett, mint egy felfordított üst, és 
úgy zúgott, mintha kalapácsütés visszhangozna benne. 

- Miért? - dadogta végül. - Miért éppen hajnalban? 

- Haza kell mennem a vizsgaidőszakra, és csak két hét múlva jövök vissza. 

- Miért kell hazamennie? Hiszen tanulhatna itt is, csak tréfáltam, hogy napi tíz-
tizenkét órát ... 

- Azért kell hazamennem - mondta a lány, mert otthon olcsóbb, és a szüleim úgyis 
nehezen tudnak fizetni értem. Lehet, hogy ezt nem érti meg ... 

Az órájára nézett. 

- Menjünk. 

- Máris? Legalább az utolsó vonattal ... 

- Kilenckor bezárják a kollégium kapuját. Tudja, a klarisszáknál lakom. 

A tömeg megritkult, a felső emeleten már oltogatták a villanyt. 

- Felírom a címét - mondta Hilárion, amikor leértek az utcára. 

A lány megrázta a fejét. 

- Talán igaza van. Miért tudnánk többet egymásról? Maga férjhez megy, gyerekeket 
szül, megöregszik, de bennem úgy él majd, ahogy most látom, vagy ahogy a becsukódó 
kapu résében utoljára fogom látni. Ez a kép valami véges, megváltoztathatatlan teljesség 
lesz. 

- Kiderül, hogy maga filozófus - mondta a lány, és elmosolyodott. 

- A végleges elválás előtti utolsó pillanat - folytatta Hitáron - mindig a halált idézi fel 
bennünk, azt a pillanatot, amikor majd minden emlékünk elnyeri a teljes befejezettséget. 

A lány megállt egy vaspántos, nehéz kapu előtt, és nyújtotta a kezét. 



- Hát ... - mosolyogni próbált - azt nem mondhatom, hogy viszontlátásra. Most jó 
éjszakát, azután jó utat, azután ... 

Kiszakította a kezét Hilárion ujjai közül, és hátralépett. A nehéz kapuszárny lassan 
meglódult, de mielőtt a rés bezárult volna, a lány hirtelen átcsúszott rajta, s Hilárion 
még magához sem térhetett, mindkét karjával átölelte a nyakát, erősen, forrón 
megcsókolta, azután egyetlen szó nélkül eltűnt a becsapódó kapu mögött. 
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Rengeteg templom volt a városban, és Hilárion üres óráiban szívesen elidőzött 
bennük. Mindegyikben érte valami kellemes meglepetés: egy-egy kép, szépen faragott 
márvány keresztelőmedence, bronzból domborított vagy csipkefinomra kovácsolt kapu. 
Hilárion elvből nem hordott magánál útikönyveket, s ezért bizonyára elment sok 
érdekesség mellett, a felfedezés izgalma azonban bőven kárpótolta a veszteségért. 

Különösen a félhomályba burkolózó, kihalt templomokat szerette, melyekben 
messzire hangzott egy elfojtott sóhajtás is, lépéseinek zaja pedig, bármilyen óvatosan 
ment, kongva szökött fel a sötétbe vesző boltozatig, s megsokszorozódva zuhant vissza. 

Hilárionban, mint minden, kristálytiszta gondolkodásra törekvő emberben, maradt 
egy kis érzékenység az irracionalizmus iránt, bár ezt az érzékenységet is felmérte, 
beillesztette a saját magáról kialakított képbe. Tudta önmagáról, hogy szívesen 
hagyatkozna ösztöneire, érzéseire, sőt szívesen hinne valamiben kétely és fenntartás 
nélkül, de azt is tudta, hogy ez lehetetlen, mert űzik a miértek, s megnyugvást csak a 
bizonyosság vagy legalább a pillanatnyi, vélt bizonyosság ad. 

Hilárion olyan vidéken született, ahol még erősen tartotta magát egy különös szokás: 
az újszülött azt a nevet kapta, amelyik név napján a világra jött, illetve, ha azt neme 
miatt nem kaphatta, a legközelebbi megfelelő névre keresztelték. Így aztán arrafelé sok 
Emánuel, Petronella, Xavér és Veronika volt, hogy csak néhány furcsa példát említsünk, 
bár e neveket ott senki sem tartotta furcsának. 

Hilárion is így kapta a nevét. Szülei buzgó görög katolikusok voltak, a környéken 
azonban, néhány kisebb, zárt kálvinista közösséget kivéve, csak római katolikusok 
éltek, ezért fiúkat is római katolikus templomba és hittanra járatták. Ez vallási 
szempontból helyénvaló volt, de Hilárion egy kissé mindig idegennek érezte magát a 
templomban és a hittanórán, amelyről például a bérmálkozás előtti felkészítéskor ki is 
volt zárva. 

Talán a kényszerű kívülállás okozta, hogy már kezdetben sem érezte 
szentségtörésnek a kételkedést, hiszen a vallás, amit a hittanórán tanul, nem az ő vallása 
volt, csak pótlék, s a pótlék - ezt Hilárion a szűkös években kénytelen volt megtanulni - 
mindig hitványabb, értéktelenebb az eredetinél. 

A hittanórákat tartó pap, amíg győzte válasszal a kérdéseit, nagy élvezettel 
vitatkozott vele. Észrevette, hogy tanítványa jó szándékkal kérdez, akar hinni, de 
hitéhez szeretné megszerezni az ész bizonyosságát. A jámbor pap azt hitte, hogy ez 
lehetséges, sőt, mivel némi pedagógiai érzékkel is bírt, közben valami többletet is akart 
adni a hittankönyv betűjét bambán biflázó gyerekeknek. A beszélgetések azonban, 
ahogyan Hilárion tudása gyarapodott, mindkettőjük szándéka ellenére egyre gyakrabban 
párbajjá fajultak. Hilárion kezdetben még szégyellte kételyeit, de nem bírt szó nélkül 



napirendre térni fölöttük. Sajnálta a válaszokat egyre nehezebben kikínlódó papot, aki 
viszont tekintélyét és egyébként is fogyatkozó nyáját kezdte félteni tőle. 

A szakítás belátható közelségbe került, egy fájdalmas esemény hatására azonban 
hamarabb bekövetkezett, mint a dolgok természetes rendje szerint be kellett 
következnie. 

Hilárion unokahúga megbetegedett, és néhány hét múlva, nem sokkal a negyedik 
születésnapja előtt - iszonyú kínok között - meghalt. 

A halál nem váratlanul jött, mégis lesújtotta Hiláriont - aki szüleinek egyetlen 
gyermeke volt, s a kislányt, mintha testvére lett volna, rajongva és bálványozva szerette 
-, hogy maga is belebetegedett. A temetés utáni első éjszakán azt átmondta, hogy a 
kislány ugyanúgy játszik a szobájában, mint máskor, csak szokatlanul csendes, és 
sohasem néz föl rá. Hilárion kérlelte, hogy menjen vissza a temetőbe, hiszen leengedték 
a sírba, lehetetlen, hogy ugyanúgy játsszék, mint a halála előtt, de a kislány szó nélkül 
tovább rakosgatta a játékait. Hilárion felemelte a földről, lökdöste, és egyre 
hisztérikusabban kiáltozott, ő azonban visszaült a szőnyegre, s nem válaszolt neki. 

Amikor a saját kiáltozására felébredt, és lassanként kitisztult az agya, mélységes 
lelkiismeret-furdalást érzett, amiért kiabált a kislányra, szomorúságot okozott neki, el 
akarta küldeni, ahelyett hogy minden erejével igyekezett volna itt tartani. 

Úgy érezte, az álom valami üzenetet közvetített, vagy talán próbatétel volt annak 
eldöntésére, hogy szerette-e valóban a kislányt. Hónapokig készült, hogy mindent 
jóvátesz, ha ismét róla álmodik, de ez többé sohasem történt meg. 

Ebben az időszakban - Hilárion már középiskolába járt, jócskán kamaszodott, és 
különösen érzékeny volt minden erkölcsi kérdés iránt - felkereste a papot, és egy 
szenvedélyes, bár a formalitásokat nélkülöző gyónásban feltárta mindazt, ami a lelkét 
szorította. A pap, akiben a viták miatt már több volt az ingerültség Hilárion iránt, mint a 
megértés, úgy érezte, hogy ez az álom valójában csoda. Igaz, hogy csak egészen kis 
csoda, de arra alkalmas, hogy Hilárion kételyeit eloszlassa. 

Ha több szeretettel fogadja a lázas félig gyónást, és nem akar csendes, de azért jól 
érezhető elégtételt is venni a korábbi vitákban elszenvedett sérelmekért, játszva 
megnyerhette volna a csatát, s talán évekre megtarthatta volna Hiláriont a hitében. Ő
azonban azt hitte, hogy ennek a gyermeknek a már-már betegesen kifinomult erkölcsi 
érzékenysége lehetővé teszi, hogy a bűntudatára építve érvelését összezúzza a kételyeit. 

Nem igyekezett hát megnyugtatni, inkább azt sugallta, hogy az álom, sőt a kislány 
halála is Isten büntetése, majd amikor Hilárion, bár sejtette a választ, megkérdezte, hogy 
vajon Isten kit akart büntetni, s miért, ezzel a szörnyűséggel, azt válaszolta, hogy őt, 
Hiláriont, mégpedig a hitetlenségéért. A pap az előzmények alapján joggal várta, hogy 
Hilárion összeroskad a bűntudattól, s mint megtért bárány vezekel majd a bűneiért, de 
nem így történt. Hilárion észrevette a leplezhetetlen elégedett mosoly villanását a férfi 
szemében, s egyszerre megértette, hogy a pap is ugyanolyan gyenge és esendő ember, 
mint ő. Megvetés támadt benne iránta, de sajnálta is, hiszen rájött, hogy ez volt az 
utolsó érve, s bizonyára vívódott, mielőtt felhasználta. 

- Azzal büntetett Isten, hogy végignézted az ártatlan gyermek haldoklását - mondta a 
pap -, s most tudod, hogy kínjait miattad szenvedte el. 



Hilárion nyugodt maradt. Ha nem érzett volna valami tompa, mély szomorúságot a 
kislány halála miatt, derűsen figyeli, hogy a pap hogyan próbálja összezúzni. Csak azért 
válaszolt, mert érezte, hogy most fölényben van, s kíváncsi volt, meddig megy el a pap 
a választott úton. 

- Magának nincs gyermeke - mondta halk, nyugodt hangon -, ezért nem tudhatja, 
milyen érzés látni, ha egy kisgyermek, aki még semmit sem ért a világból, ezért bűne
sem lehet, napokig vergődik iszonyú kínok között, görcsbe ránduló tüdővel, hörögve 
küzd még egy lélegzetnyi levegőért, s ha néhány percre elcsitulnak a kínjai, véresre 
harapott szájával Istenhez fohászkodik, hogy szabadítsa meg a szenvedéstől. Isten pedig 
újabb görcsöt bocsát rá, tovább kínozza, s közben félszemmel rám figyel, hogy eléggé 
szenvedek-e már. De hát ki vagyok én, és mi a bűnöm, hogy Istennek ez megéri? Talán 
az, hogy nemcsak bárgyún hinni akarok, hanem tudni is szeretném, hogy miért s mit 
hiszek. S ha ez olyan iszonyú bűn, miért nem engem büntet érte betegséggel? Igaz, így 
súlyosabb a büntetés, de van ebben valami borzalmasan kifinomult szadizmus ... hiszen 
a világ minden bűne kevés, hogy egy ártatlan gyermek egyetlen könnycseppet ejtsen a 
megváltására ... 

Hilárion nyugalma elszállt, a felindultság úrrá lett rajta. Ugyanakkor világosan tudta, 
hogy a saját szavai izgatták fel ennyire, s ha tovább folytatja, szomorúsága, fájdalma, 
csalódása valami eszeveszett, pusztító dühben robban ki, amelytől félt ugyan, de kívánta 
is, mert megnyugvást remélt tőle. A torka összeszorult, forró könnycsepp hullott a 
kezére. A pap tágra nyílt szemmel nézte, szólni akart, de Hilárion durván leintette. 

- Mit érdemel, aki lassan, módszeresen, újra és újra megcsillantva előtte a szabadulás 
reményét, megfojt egy gyermeket? Megfojtja, mert a gyerek apja, anyja, testvére vagy 
rokona megsértette őt, és Isten ... 

- Ki ne mondd ! - kiáltott a pap. - Ki ne mondd, te éretlen, önhitt, gonosz, hitetlen ... 

Hilárion nézte a pap feldúlt arcát, rémült gesztikulálását, és egyre kisebbnek és 
távolibbnak látta, és már látta önmagát is, és akkor eszébe jutott egy szó, amit halkan ki 
is mondott, vagy inkább szűrt a fogai között, hogy a pap ne hallja, mert nem neki 
szánta. 

- Cirkusz. 

Hirtelen mélységesen elszégyellte magát. 

- Olyan vagyok, mint egy kulisszahasogató, rossz színész - gondolta. - De miért és 
kinek játszom? Hiszen Istennek semmi köze ehhez a dúlt arcú kis emberhez, aki úgy 
futkos itt, mint üszkös fák csonkjain a megrémült hangyák. 

Hilárion szó nélkül elment, és soha többé nem beszélt a pappal. 

Ami ekkor megmaradt a hitéből, az lassanként, észrevétlenül párolgott el. A 
templomokat azonban továbbra is szerette. Ugyanolyan áhítattal lépett bármelyikbe, 
mint egy múzeumba, könyvtári olvasóterembe vagy színház nézőterére, amikor a 
zenekari árokból már hallatszik a zenészek hangolása. 

A város óriási székesegyházát nappal turisták serege töltötte meg, estére azonban 
ismét templom lett, csöndes és félhomályos, hiszen az aranyozott, nehéz bronzcsillárok 
sok száz vagy ezer villanykörtéje helyett csak egy-két homályos üvegű falilámpa 
világított. 



Hilárion óvatosan lépkedett az oszlopok, váratlanul felbukkanó oldalkápolnák és 
mellékoltárok útvesztőjében. Csend volt, csak a gyertyákat oltogató templomszolgák 
nemezpapucsai surrogtak a sima kőpadlón. 

A gondolatai elszálltak, csak valami könnyű, mámoros lebegés maradt, s Hilárion 
szétáradt, betöltötte a székesegyház hatalmas terét. Egyre több fény hunyt ki a vasból 
kovácsolt emeletes gyertyatartókon, s az izzó kanócok füstje lassanként a legtávolabbi 
zugba is eljutott. Hilárion egy oszlop hűvös kőfaragásaihoz támasztotta a vállát. 

Az egyik távoli oldalkápolnából hirtelen énekszó röppent föl, és csendes őszi estiként 
visszahullott a szobrokra, a képekre, a mozdulatlanul lógó zászlókra, a hosszú, vörös 
szőnyegekre, az oltárok csipketerítőire, a gyertyákra és Hilárionra, akinek mellét 
összeszorította az öröm, hogy a tüdeje görcsösen kapott levegő után, de ez a légszomj 
nem fájdalmat, hanem gyönyört keltett. 

„Conditor alme siderum ...” - a gregorián ének a halk mormogásból hirtelen ércesen 
felzengett, elnyomta a templomszolgák nemezpapucsainak surrogását, az áldozati 
gyertyák sercegését. Hilárion mohó, nagy lélegzetet vett. 

Később, amikor szokása szerint ezeket a másodperceket (perceket, órákat?) is újra 
felidézte, megpróbált visszaemlékezni valami gondolatra, de csak a gregorián ének 
vontatott ritmusának lebegése maradt meg benne. A gondolatnélküliség mámora 
megijesztette. Hálás volt magában a gyanakvó tekintetű templomszolgának, aki az ajtók 
zárása előtti utolsó ellenőrző körútján fölfedezte az egyik mellékoltár lépcsőjén, s 
miközben társait is azonnal riasztotta, erélyes hangon távozásra szólította fel az idegent, 
aki láthatóan nem volt perselyfeszegető kis tolvaj, sem minden hájjal megkent profi 
műkincsrabló, de dúlt arca semmi jót nem ígért: fanatikust vagy herosztrátoszi hírnévre 
vágyó őrültet sejtetett. 

Hűvös szél cibálta a platánok ágait, egy-egy elkésett száraz levelet rakétaként röpített 
a magasba. Hilárion megrázkódott, fáradt volt és szomorú. 
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A tömeg megtorpant, összetorlódott a szűk mellékutcában, mintha szét akarná 
feszíteni az évszázados házfalakat. Azután nekilendült, s hirtelen kivágódott a széles 
sugárútra, ahogyan a gátak közé szorított folyó szakad a tengerbe. Az utca torkolatánál 
sötét folt támadt, lassan elérte a sugárút másik szélét, közben szétömlött jobbra és balra 
is a csillogó kirakatoly mentén. 

Hilárion a magasból nézte a tömeg áradását. A város sok dombja közül az egyik a 
sugárút mellett emelkedett. Hátulról enyhe lejtő vezetett rá, elöl azonban a domb szinte 
függőlegesen zuhant az útra, kőlapokkal kirakott oldala falként magasodott a járókelők
fölé. Egyetlen, elhanyagolt lépcső kúszott fel rá. Fönt korlát szegélyezte a dombtetőt. 

A tömeg lassan megtöltötte a széles sugárutat, és még mindig áradt a mellékutcából. 
Néhány percig mintha elvesztette volna a tájékozódóképességét, céltalanul örvénylett, 
hullámzott, sötét testéről kisebb-nagyobb foltok szakadtak le. Később a céltalan 
hullámzás megszűnt, a sorok rendeződni kezdtek, s a fekete emberfolyam mozgása 
határozott irányt vett. 



Hilárion a korlátnál állt, közvetlenül alatta vonult el a tömeg. Sűrű, nehéz felhők
úsztak az égen, percenként eleredt az eső. Hilárionnál nem volt ernyő, a kabátja átázott, 
de a tavaszias, langyos eső nem volt kellemetlen. 

Ütemes kiáltozás hallatszott, énekszó felelt rá a távolabbi csoportok felől. Azután 
hirtelen éles csörömpölés hasította fel a békésen összemosódó hangok függönyét, s egy 
pillanatra halálos csend támadt. A második kirakat csörömpölése már elveszett a 
felcsapó hangorkánban. A tömeg megtorpant, kisebb örvénylő csoportokra szakadt, s a 
sötét kapualjak nagy darabokat haraptak le belőle. 

Mintha erre vártak volna, a mellékutcából rendőrségi riadókocsik és dzsipek 
robogtak a sugárútra, zöld ruhás, plasztik álarcos és pajzsos rendőrök ugráltak ki 
belőlük. Kis egységekben nyomultak a fejvesztetten kavargó tömegbe, szétszabdalták, 
elszigetelték egymástól a csoportokat. Méteres fabotjaikkal nyitottak utat, ha valahol 
szembeszálltak velük, embereket emeltek ki a tömegből, másokat futni engedtek, eleve 
nyílást hagyva a kordonon, nehogy a több oldalról szorított tömeg, összenyomott rugó 
módjára szétlökje az önmagukban gyenge, erőt csak szervezettségükből merítő rendőri 
egységeket. 

Ahogy fogyott a tömeg, egyre elkeseredettebb lett a küzdelem. Csak a 
legelszántabbak maradtak az utcán, ugyanakkor a rendőrök, amint úgy érezték, hogy a 
helyzet az ő javukra változott, brutálisabban támadtak a még ellenálló csoportokra. A 
menekülésre hagyott réseket lezárták, most már nem oszlatni akarták a tömeget, hanem 
leszámolni a maradékával, minél több embert elhurcolni az időközben megjelent 
rabszállító kocsikba. 

A csata kezdetén néhány rendőr megszállta a dombra vivő meredek lépcső alját, ezért 
Hilárion egyedül maradt odafent a korlát mellett. A háta mögött levő park ugyanolyan 
csendes és nyugodt volt, mint máskor, sőt még nyugodtabb, mert a sétálók most 
biztonságosabb helyre húzódtak. 

A rendőrtámadás vége fele azonban, amikor már csak néhány tucatnyi tüntető maradt 
az utcán, és a küzdelem a rendőrök számbeli fölénye miatt kezdett embervadászattá 
válni, a lépcső alján állók sem akartak kimaradni a számukra mind veszélytelenebb 
csetepatéból. Otthagyták őrhelyüket, s mint a kopók, kettes-hármas csoportokban 
eredtek egy-egy tüntető nyomába. 

Hilárion úgy nézte a tüntetés szétverését, mintha moziban ülne. A futó emberek 
valószínűtlenül kicsik voltak, az általános hangzavar elnyomta a lecsapó botok hangját, 
a fájdalomkiáltásokat, a nők sikoltását. Ez az örvénylő, kirakatbeveréses, érthetetlen 
hangzavarral járó lázálom a magasból túlságosan távoli és valószínűtlen volt ahhoz, 
hogy felkavarja. 

Sikoltás riasztotta fel a gondolataiból. Egészen közel sikoltott valaki, s Hiláriont ez 
az egyetlen hang, amely teljesen világosan elkülönült az utca egyébként már csituló 
lármájától, hirtelen úgy megrázta, mintha az egész csata minden feszültségét magába 
gyűjtötte volna. 

A lépcső közepén, ahol egy négyzetméternyi pihenőhelyet alakítottak ki, hogy a 
feljövők kifújhassák magukat, nagydarab rendőr dulakodott egy vékony, fiatal nővel, 
aki a lépcsőn akart elmenekülni. Hilárion egész felsőtestével áthajolt a korláton, hogy 
lássa a négy-öt méterrel alatta zajló jelenetet. 



A rendőrt láthatóan szórakoztatta a dulakodás. Hagyta, hogy a nő kicsússzon a kezei 
közül, utánakapott, a mellét és a combját fogdosta. 

Hilárion később visszaemlékezett rá, hogy a cselekvés előtti utolsó pillanatokban 
összefüggéstelenül felvillant benne, hogy a kiutasítást, sőt, ha súlyosan megsebesíti 
vagy véletlenül megöli a rendőrt, a börtönt kockáztatja, hogy ha elvéti a dobást, esetleg 
a nőt éri a kő, de ezek a gondolattöredékek akkor nem jutottak el a tudatáig. 

A rendőr szinte maga alá teperte a nőt, s közben mélyen előrehajolt, széles, domború 
hátán pattanásig feszült a kabát. Hilárion szeme előtt csak ez a kövér hát maradt, amely 
még nem tudta, hogy milyen védtelen, elvakította az erőszak mámora, és 
sérthetetlensége tudatában gúnyosan vigyorgott Hilárionra. 

- Mit bámulsz? - kérdezte a kövér hát. - Talán nem tetszik, amit csinálok? 

- Nagyon nem tetszik - mondta Hilárion. 

- Nem baj. - A hát ismét pimaszul elvigyorodott. - Nekem tetszik, és ez a fontos. 

- Bajod lesz belőle - mondta Hilárion. – A nő följelent, és téged lecsuknak. 

- Először is ne tegezz! - vicsorított a hát, de a vicsorgása mosolyba olvadt. 
Másodszor: a nő nem jelent föl, mert akkor híre megy, hogy megb ... szóval érted. 
Harmadszor: egy ilyen följelentés annyi hercehurcával jár, hogy kétszer is meggondolja, 
mielőtt belekezd. 

- És ha mégis? 

- Akkor be kell bizonyítania, hogy egyáltalán megtörtént az eset úgy, ahogy állítja, 
vagyis, hogy rendőr volt a tettes, továbbá meg kell engem találnia, s ha megtalált, ami 
teljesen valószínűtlen, mert innen kétszáz kilométerre teljesítek szolgálatot, és csak 
mára vezényeltek ide, még be kell bizonyítania, hogy én voltam az ... Közben pedig a 
többi rendőr egyhangúlag ellene fog vallani, a vizsgálat során pedig mindent 
megtesznek majd, hogy a hatóság elleni erőszakért vagy akármi másért őt mártsák be, és 
vágják sittre. Elkomorodtál, kisfiam.... 

- És ha én ellened vallok? 

- Te? - a kövér hát harsányan felröhögött. - Téged hetvenkét órán belül áttesznek a 
határon, ha beleártod magad. Először is megkérdezik, hogyan kerültél a tüntetésbe, 
azután mondhatsz, ami jólesik, kiderítik, hogy te verted be a kirakatot, vagy mit tudom 
én, a végén örülhetsz, ha megúszod kiutasítással. 

- Semmit sem lehet tenni ellened? 

- Semmit. Jobban tennéd, ha elkotródnál! Az ügy döntő szakasza következik, és 
semmi szükség rá, hogy itt tátsd a szád. Zavar a közönség, én puritánabb szellemben 
nevelkedtem, semhogy ... 

Hilárion nem tudta volna megmondani, hogyan került a kezébe a jó kétkilós kődarab, 
talán a sétautat javító munkások hagyták ott, talán valamelyik. omló műemlék lehullott 
darabja volt. 

A hát a mondat közepén abbahagyta, nem törődött többet Hilárionnal. Amikor 
észrevette a követ, már késő volt. Akkorát döndült, mint egy üres hordó. Felnyögött, 
görcsbe rántotta a fájdalom. Szorítása meglazult, a nő messzire lökte magától. Még fel 
akart állni, de leroskadt a lépcsőre, rekedten, sípolva, hörögve kapkodta a levegőt. 



Néhány pillanat alatt összement, mint egy szivárgó léggömb, szánalmasan nyöszörgő
rongycsomó maradt belőle. 

A nő felrohant a lépcsőn. Hilárion kézen fogta, átrohantak a parkon, egy bokrokkal 
takart kiskapuhoz. Hilárion egyszer már járt erre, akkor nyitva volt a kapu, most 
azonban hiába rángatta a kilincset. A nő félretolta, és egy pillanat alatt átmászott a kapu 
tetején. Hilárion követte. Nagy, elvadult telek volt a kerítés túlsó oldalán, 
embermagasságban benőtte a gaz. Szúrós bokrok között rohantak, azután Hilárion 
elterült egy kis tisztáson, és belefúrta az arcát a jó szagú, nedves fűbe. 

A nő föléhajolt, aggodalmasan megérintette a vállát, és halkan szólítgatta: 

- Valami baj van? Megsebesültél? 

Hilárion hirtelen a hátára fordult, a karjait széttárta, mintha keresztre feszítették 
volna, és nyögve, sípolva, gurgulázva, bömbölve feltört belőle a nevetés. 

A nő ijedten nézte egy darabig. 

- Beszélj már, te őrült, őrült ... 

Ököllel ütötte Hilárion mellét, azután, mivel a nevetés nem szűnt, odahajtotta a fejét, 
és ő is nevetni kezdett. 
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