
E M B E R I S Z I N J Á T É K . 
R e g é n y . Második rész. 

I . AVALÓSÁGBAN az ellentétek közelebb esnek egymáshoz, mint 
az emberek tudatában. Vad erőfeszítés és meddő lomhaság 
egymás tőszomszédai. A szülészek, akik ismerik a méhizom ter-

mészetét, tudják, hogy a görcs egy fokán túl beáll a bénaság. Ez az 
állapot, amelyet ők fájás-gyengeségnek neveznek, a lélek figyelői előtt 
is ismerős. A lélek is, mint a méh, szabadulni akar tartalmától, görcs 
követ görcsöt, hónapokon, éveken át tart a vajúdás, de egy bizonyos 
határon túl nem lehet vajúdni. Ha a lélek nem lökhette ki tartalmát, 
beáll a fájás-képtelenség: nincs többé kín, csak kábultság, nincs akarat-
roham, csak lappangó elintézetlenség-érzés. 

Zoltán az újpesti híd korlátján elrobbantotta lelke erőkészletét. 
Üres volt, s ez az üresség a sok hónapos emésztődés után szinte boldog-
ság számba ment. A mestrei kórházban feküdt így, amikor az ápolónő 
bóbitája s a szemközti lámpaernyő zöldje volt számára a világ, beérte 
néhány egyszerű érzékeléssel s ezeken az érzékeléseken át csak fokról-
fokra derengett át az «én» képzet szörnyűsége. Most is ilyen percről-
percre folyó volt az élete. Mintha sem multja, sem jövője nem lenne. 
Eltűnődött a kereskedések cégtábláin s míg a cipő zsinórját fűzte, 
a lyukból lyukba bujdosó fonál magával vitte a figyelmét is. 

Az előadások némi fütykös-lóbálás után mégis csak megkezdőd-
tek s ő türelmesen járt egyik óráról a másikra. A többiek is jártak, 
ő is járt. A többiek jegyeztek, ő is jegyzett. Vigyázott rá, hogy a ceru-
zája mindig hegyes legyen, a hegyét is gondos csúcsba reszelte s az 
alárakott papirdarabról azzal a figyelemmel fujta a grafitport a leve-
gőbe, amellyel csendes dohányosok fujják a szivarfüstöt. Érdekelte, 
amit hallott, anélkül, hogy elrohant volna az új ismeret nyitotta csapá-
sokon. Nem azzal a szenvedélyes figyelemmel figyelt, mint előző évben, 
amikor még az élet titkát kereste a kinyitott térdizületben, s bizakodott, 
hogy a hashártya lefutásának az ismerete valami homályos úton-módon 
az ő szorongásait is megoldhatja. Az ő figyelme az a babráló figyelem 
volt, amellyel folyóparton válogatják ki a különösen lapos vagy cifrán 
márványozott kavicsokat, vagy mezőn hanyatfekve számláljuk a fű-
szálakra enyvezett csigaházakat. Semmi sem lepte meg, de semmire 
sem únt rá. Mindegy, hogy mi került elé : a Múzeum-körút könyv-
kiratait ép olyan szívesen bámulgatta, mint Balázsné szabásmintáit. 
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Aprólékos gonddal rajzolgatta ki a salvarsan vagy az indigó sok-ágú 
képletét, de a kolloid vegytan lehetőségeinek sem nyujtózott utána. 

— Lomtárfejem lesz, gondolta s elmosolyodott rajta, hogy lomtár 
feje lesz. Már majdnem úgy viselkedett, mint szorgalmasnak kikiál-
tott kartársai s csakugyan sohasem volt ennyire minta-tanuló. A medi-
kusok el-elkérték a jegyzeteit és úgy nyúltak az emlékezetébe, mint 
csodaszatyorba, amelyben az előadás minden adatocskája megtalálható. 

Szabad óráiban megint ráfanyalodott a nyelvtanulásra, de nem 
azokba a nyelvekbe furta magát még mélyebbre, amelyeken már olva-
sott. Zavarta volna a gondolat, hogy haszna lehet belőle s csak a 
futószeszélyeinek engedett. Egy antikvárius, ki tudja miért, a kiraka-
tába biggyesztett egy évtizedek óta nála reménytelenkedő, németnyelvű 
norvég grammatikát. Zoltánnak eszébe jutott, hogy az ő pulykatojás 
fogolytársa szerint a norvégben hátul a névelő s kiváncsi lett rá, igaz-e 
ez. S ha már megvette a könyvet, ott ragadt mellette s nem nyugodott, 
amíg Ibsen Trónkövetelőinek a könyvhöz mellékelt felvonását le nem 
fordította. Egy könyvkiárusításon néhány orvosi könyvet vásárolt. 
A boltos tévedésből, vagy hogy szabaduljon tőle, egy ciril betűs Gorkij 
kötetet csapott a csomaghoz s Zoltánt a ciril betűk elcsábították Skule 
király mellől. Egy jobboldali lap szemelvényeket hozott a Talmudból. 
Vajjon igaz-e, amit A Nép ír, utána kellene járni. De nem jutott tovább 
a héber betűknél. 

Nem az a habzsolás volt ez, amely az elmult őszön Diószegi Sámuel 
fűvészkönyvét, Horátius ódáit s Flammarion népszerű csillagászatát 
egy örvénybe kavarta; inkább facér szellemi lézengés, amelynek minden 
ismeret egyformán értékes vagy értéktelen, s a krumpli aznapi ára 
ép olyan megjegyzésre méltó szám, mint az austerlitzi csata esztendeje. 

A gondolatai is ilyen horgonytalanok és lézengők voltak ezekben 
a napokban. Kinn ült kedves helyén, a Kakukhegy farkasréti oldalán, 
beleheveredett a leégett fűbe s játszatta a képzeletét. Megpróbálta a 
fonálon mászó hangya helyébe képzelni magát. Ha ő hozzá is úgy 
aránylana a világ, mint ehhez a hangyához. Fölfelékúszik egy orkán-
ingatta zöld dorongon, amely százszor olyan magas, mint ő. Mellette 
egy sárga virág, kétszázszor nagyobb nála, ponyva nagyságú szirmok 
fityegnek az oldalán. Akkora pillangók röpködnek, mint a bazilika s 
fönt a borzalmas magasban a felhők helyén egy tölgyfa lombjai sárgál-
nak. Lassan leereszkedik egy levél, akkora lepedő, mint tíz hektár 
föld s betakarja a hangya-Zoltán egész világát. Micsoda gigászi dolog 
egy hangyának a teremtés. 

A fizika könyve fölött egyszerre eszébe jutott, hogy a testeknek 
az abszolut sebességükön kívül van egy látszat sebességük, amely a 
tömegüktől függ. Ha a Gellérthegy mozdulna el egy méter sebességgel, 
alig vennők észre. Ugyanez a sebesség egy ázalék állattól szédítő vág-
tatás. Tehát sebesség és tömeg hányadosa, motyogta, ime az új fizikai 
egység, erre egy új látszat-fizikát lehetne építeni. Ez olyas valami, 
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mint a Bolyai-geometria. Nem, inkább mint a perspektiva. De amikor 
a látszat fizika eldugult, nem erőltette, hanem figyelmesen hallgatta 
Balázsné panaszait, aki a munkaszobában meg se mukkant, de a kony-
hában el-el csípte Zoltánt, s míg az ura rizskásáját kotyvasztotta, oda-
oda löttyintette a konyha zsámolyán kuksoló Zoltán elé a szívét. 

Zoltánt új hangulata a Balázsné szövetségébe sodorta. A sánta 
szabó mézesheteit élte, abba hagyta a villanykörtés kádat és kolbász-
szal követelte a paprikás krumplit. Az ujját se mozdította meg ; este 
úgy állt a munka, mint reggel, s ha az asszony előszedte a varrólányt, 
hogy te, Bözsi, mért nem raktad be azt a szoknyát, vagy : ez a bluz 
még mindig repül, a férfi tartotta a hátát. Én küldtem el a könyvtárba, 
nekem csinált rácpörköltet, vagy gorombábban : mit akarsz, hogy ez 
is meggebedjen süldő korában. Majd egy hosszú lajstrom, hogy a te 
anyád még a leheleteddel is varrógépet hajtatott, azért is nem adott 
hozzám, csak amikor a véred már megromlott. Meg, hogy nem az az 
asszony, aki térdig járja a lábát, s éjjel is varr, hanem aki ébren tartja 
az urában az őserőt. Utána vádló példák a multból, hogy a Reisinger 
csak egy kukac volt Balázshoz képest s mi lett belőle, persze az igazi 
asszonyt kapott. Fölizzott az a férfi, mintha parazsat etetett volna 
vele a felesége. De most már ő is tudja, mit kell csinálni. Ő bizony nem 
sorvad el negyvenéves fejjel. Többet ér neki a bőre, mint a tízparancsolat. 

Szegény Balázsné, be kellett látnia, hogy az ő hibája, ha az ura 
meg az unokahúga hozzá sem szagolnak a dologhoz. Hiszen a dolog 
még hagyján. Elvirrasztott ő a munkapad fölött, míg az ura horkolása 
elégedetten fürészelte az éjtszakát. Csak ebben a vádviharban tudott 
volna tájékozódni. Az ura nem titkolódzott, majdnem kimondta, mi 
történt. Minden ocsmánysága ellenére is volt valami megható a sánta 
szabó viselkedésében. Belevakult a kamaszos jókedvébe. Elhitte, hogy 
napról-napra ifjodik, teli van erővel s ha egyszer a tömegek elé áll, 
azok menten kikiáltják a köztársaságot s a parlamentet is megostro-
molják egy szavára. De azért a felesége találgató pillantása bele-bele 
tört a lelkébe s új s egyre képtelenebb vádakban gennyedt ki. Zoltánt 
ép ezeknek a vádaknak az esztelensége és borzalmas igazságtalansága 
indította meg. Ezek mutatták meg neki, hogy milyen erős erkölcsi 
páncélzat robbant szét ebben a lélekben. 

Balázsné azonban nem értette az urát, vagy nem merte érteni 
s félő reménykedéssel faggatta Zoltánt, akiről azt remélte, hogy nincs 
szíve megmondani neki az igazat. 

— Odajön hozzám a Szatoriné, a maga volt szobaasszonya, hogy 
mondana ő valamit az uramról s azonszóra kezdi is, hogy ő belát a mi 
udvari szobánkba, s a minap így, meg úgy. Tyű, gondolom én, ez a 
satrafa mindjárt eláztatja az uramat s szóhoz sem engedem jutni. Meg 
is bolondulhat az ember, ha minden ilyen hirharangot meghallgat. 
Már előttem egy szót se szóljon Szatoriné, nem vagyok én kiváncsi 
arra. A maga helyében el sem dicsekednék vele, hogy leskelődtem. 
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Azt mondja : elég bolond akkor; magában már alig pislog a lélek, azok 
meg eldorbézolják, amit keres. De most már elég, egy szót sem akarok 
hallani, kiáltom én. Szégyelje magát, vén szipirtyó. Hát nem jól oda-
mondtam neki? 

Kihúzta magát, úgy mint amikor a Szatorinét elzavarta, hanem 
azért a szemei ijedten pislogtak : jaj, hagyj meg a hitemben. Az egész 
asszonyka olyan furcsa szánalomkeltő volt, amint a tulajdon hitvesi 
határozottságát megjátszotta s közben a szíve egy sötét cellában szaladt 
föl-alá s mindenütt falat talált. 

— Csak azt tudnám, tünődött, mi a súj esett ebbe a vén emberbe. 
Mi nem jó neki? Hogy én nem etettem parazsat vele? Kell is neked 
a parázs, vén bolond. Akkor meg az volna a baj. 

Zoltán ráhagyta, hogy bizony Szatoriné a mások fészkébe piszkít, 
s Balázs egy-két évig még emlegeti a parazsat, aztán csend lesz, de 
a szíve alján megmocordult a bűnvád s először gondolt az elmult hóna-
pokra erkölcsi szégyenkezéssel. 

Ujra és újra fölmerült benne a népligeti jelenet: Bözsike, amint 
hanyatt hever a fűben, izzik, mint a kiloccsant olvadt vas, aztán hir-
telen felül s átkulcsolja a nyakát. Az a boldog elhatározás, amely aznap 
az ő karjába vetette volna, másnap a szabó karjába vetette. Egyre utá-
latosabbnak látta a maga szerepét. Nem ő etette a tenyeréből hóna-
pokon át azt a Bözsikében lakó vadmacskát, aki egy ugrással szét-
szakította a Balázsné szívét s ki tudja, magát a lányt is hová ragadja. 
El-el kapta a Bözsike újfajta arcát, melyről az őrzött titok lelopta az 
édes bárgyúság fehér sugárzását, új kemény és aljas vonások, vissza-
taszító határozottság jelent meg ezen az arcon. Különös öröme telt 
benne, ha a nagynénjét megalázhatta. A legszelídebben föltett kérés 
előtt is megmakacsodott, a vasat nem akarta föltenni s ha a nénje az 
előtte fekvő ollót kérte, rászólt a szabóra, adja oda neki. A szabó föl-
állt, odabicegett hozzá s morogva hajította a felesége elé az ollót. Bö-
zsike úgy gondolta, hogy ez a hatalom jár neki. Azért jár, mert azt 
megtette. A nagynénjét, aki előbbre akár pofon is verhette volna, most 
ő szegte a talpa alá. Ez a váratlan fordulat a világnézetét is fölfordí-
totta : a hatalmi viszonyokról kezdett máskép vélekedni. Oktalan 
hóbort szállta meg, hogy őneki mindenki engedelmeskedni tartozik. 
Zoltán egyszer kihallgatta, amint a szabót mindenféle vén csirkefogó-
nak elszidta, nem dühből, csakhogy a hatalmát éreztesse. Zoltánt 
gúnyosan fitymálgatta, lesöpörte a vaságyon feledt könyveit, s mikor 
egyszer a próbababáról leakasztotta az összefércelt ruhát, kajánul oda-
szólt : menjen ki, maga fél a ruhátlan nőktől. S Zoltán is eltűrte a szem-
telenségét, ahogy a szabó is eltűrte. Úgy érezte, ő felelős a Bözsike arcán 
kiütköző keménységért s mindazért a rosszaságért, amelyet el fog követni. 

Egy este fuldokló hangokat hall a konyhából, kiszalad, hát a 
Bözsike hajol a szemetes láda fölé s a nénje fogja a fejét. Hányt. Zoltán 
és Balázsné tekintete egy pillanatra összetévedt. Olyan volt a Balázsné 
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tekintete, mint csapkodó, törött madárszárny, s Zoltánnak el kellett 
fordítania a szemét, hogy Balázsné meg ne lássa benne a tulajdon 
rémületét. 

Zoltánt ezen az éjtszakán égette az ágy s kínos elevenen tért vissza 
a halászbástyai és az újpesti éjtszaka közt eltelt idő minden kis mozza-
nata. Mennyi szégyen a Bástya és az újpesti híd korlátja közt. Eddig 
csak a Népszínház-utcára nem mert gondolni s akkor pirult el, hú 
annak a lebujbeli lánynak a «tyű de szép idő van» kiáltása merült fel 
benne. Most talán ezt röstelte a legkevésbbé. Annak a négy hónapnak 
minden pillanata legalább ilyen szégyenletes volt. Hogy szavalt a vas-
ágy tetejéről, hány megjegyzést pottyantott el, mellyel azt a látszatot 
akarta tartani, hogy neki kalandjai is voltak. Visszaemlékezett egy 
megjegyzésére : a Király-színház egy másodrangú színésznőcskéjéről 
volt szó s ő azt mondta : igen ismerem, s jelentősen elmosolyodott. 
Most ezért a jelentős mosolyáért szivesen pofonverte volna magát. 
S az egész jelenet minden kínos mozzanatával újra és újra beléégetődött. 
S százával bukkant hasonló mozzanatokra. Hogy zuhant a Cethalban 
az asztal alá. Lezuhant s érezte, hogy nem is kellene lezuhannia. Sőt 
talán vissza is lökhette volna Csanádi Gábort, úgy hogy az esett volna 
az asztal alá. De ő szivesen vállalta a «holt részeg» szentenciát, mert 
az asztal végén egy indítvány hangzott el s őt voltaképen az az indít-
vány taszította el. S most már azt is hallotta, mit kurjantott közbe, 
amikor a numerus clausust emlegették. Léckerítés árvíz ellen s a kezébe 
kellett temetni az arcát, mert megértette, hogy kicsavarta tulajdon 
tételét, csakhogy az ordítozókkal tartson. 

— Gyula káromkodott, én röhögtem és hármasával ugrottam a 
lépcsőt. Ő meghalt s én még ma is hordom a kékruhát. Azért tört be, 
azért kellett bebizonyítania, hogy gonosztevő, mert én kinevettem. 
Ha vele maradok és meghallgatom, mint azelőtt, kibeszéli magából 
Jágó Gyulát, akit annyira csodált. De én nem maradtam vele, hanem 
elmentem a méltóságosékhoz, hogy a bohócuk legyek és az édesapja 
nadrágszíját hozzam a filozófus titkár emlékezetébe. Ezért történt 
minden. Ezért került Gyula a Farkasrétre. Ezért égett meg. Megpör-
kölődött, mint Gulyásék szérüjén a ledöfött disznó, amelyet szalmával 
födnek be s meggyujtják, hogy ropogós legyen a szalonnája. Látta 
a pörkölt disznó itt-ott fehéren kipattogzó bőrkéjét, s határtalan, szé-
gyenkező szánalommal gondolt a testvérbátyjára. 

De hát mi vitt engem ezekre a helyekre? Mért orditottam az 
ordítozókkal? — S szakadatlan sorban jártak föl benne a visszás hely-
zetek, hazug célzások, komisz könnyelműségek. Lám még Szatoriné 
nyugodt özvegységét is megkavartam. A vastagbajszú postás elspeku-
lálta a pénzét a börzén. A postás talán rá sem néz Szatorinéra, ha Zoltán 
meg nem gabalyítja a vénasszonyt, úgyhogy az szivarral kezdi kinál-
gatni, meglesi a sarkon s behívja egy korsó sörre. A postásnak talán 
eszébe sem jut a börze. Hallott ugyan róla a kollégáitól, de nem pró-

/ 
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bálja meg, ha ott nincs a potyapénz a Szatoriné pénze. Micsoda belát-
hatatlan lánca a szerencsétlenségnek s miért? Mert ki akarta próbálni 
a mániás jókedvét, az új hangulatát, amely meghódítja neki az életet. 
Dehát miféle életet akart ő meghódítani? Hisz ez badarság. Mit hódíthat 
meg az ember az életből a saját életén túl? 

Bele-belebökött magába, mi bántja őt a legjobban ebben a «mániás 
korszakában». Volt valami, amit jobban restelt, mint a férficsődöt, 
a Gyula, a Balázsné, vagy akár a Bözsike életét. Sőt talán nem is ezekért 
restelkedik, ez a restelkedés csak ürügy, amellyel a fölébredt szégyenke-
zését lakatja jól. 

— Alacsony megfutás, igen ez a helyes szó — állapította meg 
egy december délelőtt a klinika kertben. A hó már leesett, a klinika 
sárga kockás karcsú épületei fehér bóbitát kötöttek s mint patyolat-
ruhás ápolónők álltak maguk is. A gallyak cseppköveket utánoztak 
s a kertbe tévedt nap apró gyémántdarabkákat keresgélt a havon. 
Zoltán úgy érezte, hogy ez a derült fagy nem áll meg az ő bőre sorompói-
nál, hanem elárasztja őt s a gondolatai is ilyen derült és fagyos közeg-
ben mozognak. Hűvös agyöröm, így nevezte ő ezt a jólismert állapotot. 
Ilyenkor nevén tudta nevezni a dolgokat s szinte átlátott magán. 

— Alacsony megfutás a magunk élete elől, szánalmas odadörgölő-
zés a mások életéhez ! Mintha az ember elhagyná a hites asszonyát 
s a kezeit, amelyek még nedvesek az asszonya könnyeitől, egy cemende 
előtt kulcsolná össze, a térdein csúszna elé, azokon a térdeken, melyekre 
a felesége hajtotta bizakodón a fejét. Mindez miért? Hogy a lány a 
ledér piros papucsával mellberúgja, könnyedén, de ép eléggé, hogy 
fölhemperedjék. Igen, úgy volt. Az élet a nagy É-vel írt Élet mellbe-
rúgott. Egy bolond piros papuccsal rúgott mellbe, de megérdemeltem, 
mert elhagytam az én életemet. Ugyanaz, amit Balázs tesz ma. Ugyanaz 
a lejtő, a komikus és az aljas felé. Az emberek gratuláltak, hogy megjött 
az eszem, de világos, hogy minden pillanatom aljas és nevetséges volt. 

Mintha csak be akarta volna bizonyítani valaki — villant át 
rajta —, hogy ki kell tartanom az én életem mellett. Aljassá és nevet-
ségessé kellett lennem, hogy meglássam életem korlátait. S egész várat-
lanul újra belécsapott a felkiáltás, amely az újpesti hídon szakadt ki 
belőle. De nem merte folytatni a megkezdett gondolatsort, a hitetlenség 
különös szemérme visszatartotta tőle. 

A belgyógyászat emeleti ablakában egy fehér főkötő jelent meg, 
szétnézett a kerten, aztán betette az ablakot. Valahol egy gyár delet 
dudált. Zoltán úgy érezte, hogy az élet határtalan, az ember ráér bevárni, 
mi történik vele. Minden sietség káros, és minden erőltetés haszontalan. 
Ez fatalista gondolat volt, de az ő inait mégis megfeszítette s a mellé-
ben mintha új, különös szabadságérzés dagadt volna fel. 

Ez persze egyike volt a szerencsés pillanatoknak s ez a magyarázat 
egyike a félnapos igazságoknak. Más fél napok, más igazságokat hoztak. 
Olykor jogosnak találta az ő négyhónapos mániáját. Aljasan viselked-
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tem, igaz, de csak ez az aljasság vezethetett vissza az élethez. Most 
persze megindul az eltokolódás. A lélek sáncokat emel a beteg góc körül. 
Nem győzhette le szorongását, hát igazolni próbálja. Most úgy-e tartogat 
az Isten valamire, gúnyolta magát. Külön szemérem-övet vasal rád, 
hogy magának tartson. Az hiányzik, hogy a pusztába vonulj s ártatlan-
ságot prédikálj a telivér nőknek és vidám férfiaknak. Elvégre is tengetni 
kell magunkat, ha nem volt erőnk a hídkorlát másik oldalához. Jó az 
Isten barátom, malasztból farag mankót s csonkaságból gyujt glóriát. 

S míg így föcskölte magára a gúnyt, ravasz kétségbeeséssel lesett 
a lelkébe, hogy csakugyan így érzi-e. De a lélek talányosan hallgatott. 
Nem adott igazat a mefisztó-szózatnak, de nem is hördült ellene. S ő még 
hevesebb gúnyözönnel zúdította el lelke új reménységeit. Attól félt, 
hogy új, fonák lelkiéletbe szövi el magát: nagyon is könnyen talál 
meggyógyulni. Isten-tapasz a sebre s nem érzed a szagát: így gúnyolta 
az ő «önhegesztő» eljárását. Úgy érezte, hogy csak a hitvány emberek 
gyógyulnak meg hamar. Inkább ne gyógyuljak meg, legyen örök eleven 
a seb, gondolta s egyre vadabb rohamra nógatta az öngúny szellemét. 
De ebben is volt valami védekezés, mintha azzal akarta volna lejáratni 
Mefisztót, hogy egyre abszurdabb állításokra ingerelte. 

Az ellentétes érzéseknek ebben a hullámveréséből azonban, mint 
lassan épülő koráitelep egyre szilárdabb tömbökben merült föl szelle-
mének állandósuló jellege. Akárhogy Ítélte meg a maga életét, a világot 
egyre következetesebben kellett megítélnie. Önmagáról mondhatta az 
egyik pillanatban, hogy tartogatja őt az Isten s a másikban, hogy ez 
az Isten is a férfi-csőd flastromja : a világ dolgai előtt egyre határo-
zottabb lett. Eszmék és emberek megítélésében ugyanaz a törvény 
érvényesült. 

Ahogy az elmult esztendőkre gondolt, különös ellentétre lett 
figyelmes. Míg pózai szeszélyesen ugráltak végletből-végletbe, gondol-
kozásmódja napraforgó következetességgel nőtt egy állandó inger felé. 
A fiesolei dombokon mindenkit megölelt volna, azon az éjtszakán, 
amikor János bátyját elkergették, az embergonoszságot foglalta volna 
ércbe. Költeményeiben a csonkaság dicséretét énekelte s mániás korában 
ebből a csonkaságból akart kigyógyulni. De ugyanezen idő alatt nyúlt, 
terebélyesült benne valami biztosabb és állandóbb is. Ő azt hitte, 
szeretet és megvetés, elkülönülés és társulás ösztöneit kormányozzák. 
Ezek azonban csak a felület ellenmondó rángásai voltak, a fontos a 
mélyben történt. Ez a fontos talán nem fért meg egy-egy olcsó jelige 
alatt, de nem is volt olyan szeszélyes s egyre új végletbe csapó. Vissza-
gondolt a vitákra, melyeket Vereséknél a Cethalban, vagy a Balázsék 
vaságyán vívott. Ő, aki ezekben a hónapokban mindenáron élni akart, 
mért állt e vitákban egy élet-ellenes, de legalább is életfölötti elv pártján? 
Diákkora óta nem volt a kezében a biblia, Istenben nem hitt s mégis 
újra és újra meg kellett védenie a kereszténységet. Miért? Visszabogozta 
a szálakat szocializmusellenes élcelődéseitől a filozófus titkárral s még 
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előbbre a Behrrel folytatott vitákon át azokig a beszélgetésekig, melyek-
ben Horváth Lacival csaptak össze, Az elsodort falu, vagy Finta Dénessel 
szegény Fröhlich fölött. Ezek a beszélgetések nagyon sokszor ellentét-
ben álltak az uralkodó pózzal; önkénytelenebbek voltak, mint a pózok 
s mégis és talán ép ezért következetesebbek, ugyanaz a hajlandóság 
fejlett bennük tovább. 

S megjelent előtte Szirmai, a győri Radó, a Horváth-kert hármasa, 
Princip vitái Behrrel a temető halmain. Mindig ugyanaz, mindig ugyanaz, 
ujjongott a felismerés. Mégis van valami állandó benne. A cselekedeteim, 
de még a képtelenségeim is ugyanazok. Mért nem tudtam a tiszti isko-
lában vezényelni, miért nem mondtam meg, mit kerestem az Oroszék 
tüzénél s mért nem fogadtam el a Horváth Ilonka vajas kenyerét? 
Ugyanaz, mindig ugyanaz. Ez vagyok én : ezek az apró tettek és 
képtelenségek, ezek a vita önfeledtségben kiserkent érvek. De akkor 
mik voltak a pózaim? Mért kellettek ezek az egyoldalú fogadalmak 
s tervszerűen keresztül erőltetett életstílusok? 

Hogy pattant ki az ő utolsó mániás korszaka? Igen, az az ellen-
mondás pattantotta ki, melyet a «csonkaság dicsérete» tartott ébren 
benne. Az «egész ember»-érv nagyon erős volt, nem tudta közömbösíteni, 
csak túlvitatkozni. S ez az érv egy kedvező pillanatban, mint diktaturá-
hoz nyúló kisebbség magához rántotta az élete kormányzatát. Igen, 
ezek az életpózok norman betörések az ő lelke területére. Nem véd-
hette meg magát idegen lebilincselő élettendenciáktól: sem a Finta 
Dénes virágos jókedvétől, sem Dante költőkonokságától, sem Az el-
sodort falu egész emberétől. Nem volt hitem ahhoz, ami bennem épül, 
el-elkaptak idegen sodrok. Az ifjúság volt ez ; a csihatag-kor, amely 
nem ér rá bevárni a maga életét s más életek gőzösére kapaszkodik. 
De közben az ő élete is ágasbogasodik s egy új törvény készíti benne 
virágait. Különös férfiörömmel duzzasztotta Zoltánt ez a felfedezés. 
A józsefvárosi lebuj megmutatta neki az át nem hágható korlátokat. 
Most azt látta, hogy ezeken a korlátokon belül sem puszta a föld, sőt 
egy új flóra készíti virágünnepét. Ez tán egy törvénye lesz : a maga 
virágai fölé hajolni s hagyni a palánkfeszegetést. Ugrani már soha, 
jutott eszébe Ady vers-címe s elmosolyodott. Lám ez is póz, az ember 
elkerülhetetlen pózokba hull, ha magáról gondolkozik. Egy mentség 
van, nem gondolkozni magunkról. De ha nem akarunk gondolkozni, 
az megint póz. Szerencse, hogy az életünk erősebb a pózainknál! . . . 

Igy verte föl a megszúrt lelkiismeret a szégyenkezést és így a 
szégyenkezés a gondolkozást. Az üresen járó cséplő szalmát fogott ; 
előbb óvatosan, aztán mind sűrűbben új és új kévék oldódtak belé. 
Február elején tudta meg, hogy a bölcsészeti félévét, tekintettel a hadi 
esztendejére beszámították s tavasszal szigorlatozhat. Alig három 
hónapja maradt a készülődésre. De azért nem hasalt neki a könyveinek, 
mint a kollégái, akik a galyrepeszte márciusban híg tankönyvekkel és 
tömény jegyzetekkel kullogtak föl-alá a Dunapart, vagy a Múzeum-
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kert mozgalmasságában s varázsigeszerű mnemotechnikai szavakat 
mormoltak, amelyek egy-egy ideg, vagy ér ágainak a kezdőbetűiből 
szövődtek össze. 

Őszi szellemi lézengése alatt ő is meg tudta volna jegyezni ezeket 
a badar varázsigéket, akár a villanyosok kocsiszámát, vagy a logaritmus 
könyvoszlopait. De amióta visszatért belé az «én» gyötrő képzete, 
s mindaz, ami ezzel a képzettel összefüggött, hirtelen eltompult az 
adatok és «árva tények» iránt, ahogy ő nevezte őket s csak azt tudta 
megjegyezni, ami valahogy ebbe a központi szövevénybe gabalyodott, 
s árva tényből érzelmi ténnyé vált. 

Erőszakolta a szorgalmat. Odakötötte az eszét egy-egy anatómiai 
fejezet jászola elé, de nem ment. Azon kapta magát, hogy a tulajdon 
gondolatait olvassa az összefutott betűk helyén. Szerencséjére talált 
egy tárgykört, amely valahogy belé csimpaszkodott azokba a gyötrő 
központi képzetekbe, az élettannak ez a fejezete aztán megint más 
fejezetekbe ágazódott át s így lassan olyan «szervült tudás» gyűlt föl 
benne, amely, ha mennyiségben nem is, de mozgékonyságban fölért a 
kollégái lomha, bezabált tudásával. 

Ezekben az években ért föl az orvostudomány a hormon-hit 
kulminációs pontjára. A hormon-hit ép olyan egyedül üdvözítő hit volt 
ezekben az esztendőkben, mint hajdan a baktérium-hit, vagy a szérum-
hit. Az orvosok rájöttek, hogy egyes mirigyek kiirtása után az ember 
megbutul, vagy eleveneszű lesz, nem nő tovább, vagy épen rohamosan 
nő, elveszti a férfiasságát, vagy épen túl férfiassá válik. Ezekből a jelek-
ből azt következtették, hogy intelligencia és testalkat, szerelmi és 
képzeletbeli fogékonyság a mirigyeknek és a mirigyek váladékainak, 
a hormonoknak a következménye. Az élettan tanára, akit ez a kérdés 
különösen érdekelt, a költői és a zenei tehetségeket is ilyen hormonokkal 
magyarázta s bebizonyította, hogy a nagy lirikusoknak fölösen működött 
a pajzsmirigyük. 

Horváth Laci, aki ennek a hormon-hitnek a fanatikusa volt, 
meghozatott egy olasz szakmunkát, mely az embereket aszerint csopor-
tosította, hogy melyik hormonjuk milyen mértékben árasztja el a szer-
vezetet. Volt mellékvese-erős, pajzsmirigy-gyenge, agyalapi és ivari 
ember. Még azt is leírta ez a szakmunka, melyik típus mire képes és mire 
képtelen s hogy lehet a hormonokból az emberekre s az emberekből 
a hormonokra következtetni. 

Zoltán ezt a hormon-hitet nem merte olyan hamar és olyan köny-
nyen elutasítani, mint szerette volna. Az első gondolata ez vo l t : Ha 
nem esik eső, nem nő saláta, ha sok esik, megrohad és megkeseredik : 
tehát a saláta az eső következménye. A hormonok feltételei bizonyos 
életműködéseknek. De épígy feltétele a hétszázhatvan milliméteres 
légnyomás, a fény, a vérkeringés szabályossága s ezer más tényező. 
De mihelyt ezt elgondolta, már meg is gyanusította magát. Hátha 
azért gyűlöli ezeket a hormonokat, mert nála is a hormonokkal van baj. 
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Attól fél, hogy egyszerű, vegyi fogyatékosság az, amit ő Isten ráakasztott 
szeméremövének szeretett volna hinni. Ép ezért gondosan elolvasott 
minden közleményt, amely e hormonok hatására vonatkozott. Kiderült, 
hogy ő hormon-gazdag ember. Mindazok a hormonok, amelyek élet-
képessé tehetnek valakit, megvannak benne s ő mégis életképtelen. 
Különben is, ki lát itt világosan? Az aszkétának azért apadnak el a 
hormonjai, mert aszkéta lesz, vagy azért lesz aszkéta, mert elapadtak 
a hormonjai. Zoltán hajlandó volt az aszkézis mellett és a hormonok 
ellen foglalni állást. 

Nem tudott hinni a szervezet lélekfölötti uralmában, amelyet 
a hormon-hit jelentett. Mi volt az ő szervezete? A lelke elé tartott anyagi 
tükör. Soványodott, ha szenvedett s kipirult, ha lelkesedett. Abban 
a józsefvárosi lebujban is a lelke mondott vétót. Semmiféle hormon-hit 
sem győzhette meg róla, hogy szorongásai a húsából és a mirigyeiből 
s nem a multjából és a gondolataiból táplálkoznak. Pokolba a hor-
monokkal, adta ki a jelszót s egy nagy mű jelent meg benne, amely 
ezzel a hormon-hittel egy másik szellemi hitet állít szembe, végig az 
orvostudomány egész frontján. Akkor még nem tudta, hogy ez a hit 
nem az ő találmánya s hogy ez a két tendencia örök, mint a tudomány 
és az emberiség. 

De ha nem volt is eredeti ez a «pokolba a hormonokkal»-teória, 
Zoltán személyes ügyévé tette a hormonok-fenntartotta működéseket 
s a szerveket, melyek ezeknek a működéseknek a gépkerekei voltak. 
A kollégái szemében anatómiai nevek halmaza volt az ember, Zoltán 
szemében működések szövevénye s ezekben a működésekben is azok 
a gyeplők a legfontosabbak, melyekkel a szellem a vérkeringést, lélekzést, 
sőt a szerelmet is fékentartja. 

Május utolsó napjaiban kezdődtek el a szigorlatok. Zoltán neve is 
ott fityegett a dékánátus fekete tábláján, neve mögött a négy szigorlati 
dátum, köztük alig egy-két nap lélekzetvételre való idő. Zoltán elmélet-
ben nem félt. Vakszerencse az egész, az ember úgy üljön le, mint egy 
párti ferblihez. De ez a ferbliparti csak elméletben volt meg, a valóság-
ban Zoltán is szükölt, mint a többiek, ha ezt a szükölést értelmetlennek 
tartotta is. Az utóbbi időben amúgy is különös dolgokat észlelt magán. 
Ha maga volt, sikerült közömbösítenie azt a szégyenkezést, melyet 
a józsefvárosi lebuj vert fel benne, de minél alaposabban letorkolta 
ezt a szégyenkezést önmaga előtt, annál hevesebben tért vissza az embe-
rek közt. Mintha üvegből lenne s az emberek úgy nézelődhetnének 
belé, ahogy a halakat figyeljük az akvárium üvegfalán át. A legártat-
lanabb megjegyzés is célzás volt. Ha valaki odavetette, hogy sápadt 
vagy ; ez a sápadtság mást jelentett. Laci hátbaverte : de búval bélelt 
vagy, mért nem jársz lányok közé s ez a «lányok közé» is szánt-szándékos 
tőrdöfés vo l t ; hisz nincs értelme, hogy lányok közé járjon. A leg-
köznapibb beszélgetés is elpirította, vagy fölingerelte. Ilyenkor berekedt 
s nem tudott megszólalni. Előfordult, hogy meg kellett állnia a láb-



190 

törlőn s csak minden ereje megfeszítésével mert becsöngetni. Másszor 
úgy érezte, hogy követik s bár tudta, hogy nem igaz, nem mert hátra-
fordulni, amíg le nem tért egy mellékutcába. A jónásokat kerülte, 
hisz ezek tudják, mért bukott ő az asztal alá s az előadások előtt is 
megvárta, amíg Veres Magda helyet foglal, csak akkor húzódott a 
terem másik szegletébe. Amikor magára maradt, persze kihúzta a mellét. 
Azután megfogadta, hogy még holnap elmond mindent. Horváth 
Lacinak fog gyónni, ő veti meg érte bizonyára a legjobban. Találkoztak, 
ő hallgatott. Olyan volt ez, mintha pókhálóba gabalyodott volna s azt 
a pókhálót mindenhová magával vonszolná s mindent csak a zavarának 
ezen a pókhálóján át láthatna. 

A szigorlatokban is nem annyira az anyag, inkább a tanárai nyug-
talanították, különösen az élettan tanára, akinek a kisujjában volt a 
hormon-teoria. Ezek a tanárok az ő hormon-ókulájukon át szimatolnak 
belé s egy szemrebbenéssel, vagy kicsinylő célzással bizonyára elárulják, 
hogy mit tartanak róla. Az apja is írt, hogy szerezz becsületet a Boda 
névnek. S bár az apjára rég nem adott, az ő büszke reménykedése is 
egy hátába állított géppuska volt. Elől a tanári tekintély drótsövénye, 
mögötte a szülői bámulat zárótüze : így közeledett a szigorlatokhoz. 

Szerencséjére az utolsó napokban olyasmi történt, ami elfeledtette 
vele a szigorlatokat, úgyhogy, szinte észrevétlen sétált át rajtuk, mint 
holdkóros a tűzfal tetején. A sánta szabó legénykora nem soká tartott, 
sőt csakhamar a bigámia szomorú kora váltotta föl. Azután, hogy 
Bözsike a szemetesláda fölé hajolt s Zoltán és Balázsmé szeme ijedten 
rebbent össze, Bözsike egy ideig megint jól érezte magát, sőt hetykébb 
volt, mint valaha. Karácsony előtt azonban a szemetesláda megint 
fontos bútordarab lett, egyszer-kétszer, háromszor s most már Balázsné 
sem mert Zoltánra nézni. 

Egyik este Bözsike nem is mehetett haza, a füle zúgott, szédült, 
kéket, ibolyát látott, majd visítozni kezdett, hogy Istenem, nem látok 
s a szabónak nyilvánosan is azt mondta : vén gazember. Balázsné ezen 
az estén egy darab papírt kotort elő a szemétből, olyan papírt, ami-
lyenbe a patikusok csomagolják a porokat. A papír hajlatában benn-
ragadt egy vékony rétegecske fehér por. 

— Mi volt ebben? hívta félre Zoltánt a viaszszínű szabóné. Zoltán 
megnyalta a papírt, keserű, mint az epe. Vállat vont. 

— Nem kinin, bökte ki akaratlanul. 
Bözsike másnap meggyógyult a fülzúgásból, de nem gyógyult meg 

abból a másik betegségből, amely szétnyomta az orrát, megkelesztette 
az arcát, felduzzasztotta a bokáit. Most már mind sűrűbb lett közte és 
a szabóné közt a csete-páté Már nem is célozgatott. Csak az nem értette 
el, aki bedugta a fülét. Április elején aztán kiállt a munkából. 

A szabó, aki nem volt buta ember, azzal a férfibárgyúsággal 
viselte a bigámiát, amilyennel a bigámiát viselni szokás. Vizibetegsége 
van, .magyarázta, attól dagadt a bokája. S mert megszokta, hogy a 
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feleségével dörmögni kell, dörmögött, amikor tehette. Balázsné nem 
szólt, de varrodába menet és varrodából jövet megtudott egyet-mást 
és nagy nekikészülés után odadobbant az ura elé. 

— Te, mit lifancol Pesten ez a Bözsi, ha egyszer beteg? 
A férfi föl se nézett a varrásból, csak annyit bökött oda. 
— Összeveszett az apjával, vagy mi. — Ami igaz is volt, mert 

az apja kihajította. 
Az asszony még további mondatokra volt fölkészülve, de amint 

ott látta a sötétkék kelme fölött az ura nagy kerek fejét, ezt a legisme-
rősebb fekete férfiarcot s a félig béna kezét, mellyel az anyagot fogta, 
nagy gyöngédség terjedt szét benne s nem volt szíve szólni. Gyávaság 
volt? Vagy látta, hogy az ura is szenved? Vagy még mindig remény-
kedett, hogy az egész Bözsike dolga káprázat s az ura még ma is a 
hajdani, az, aki a vándorlásból hazajövet a kapuba kiszólította? 

Balázs tudta, hogy ezeknek a szelíd «összeveszett vagy mi»-féle 
kerteléseknek úgy sincs értelmük. Ahogy a fűmag kihajt, eljön az a 
perc is, melyben a feleségével erről a dologról beszélnie kell. De azért 
csodálatos szívóssággal az utolsó pillanatig hazudott és tovább durro-
got, sőt olykor szinte túltajtékozta az indulatait az esztelen vádjaival. 
Meggyanúsította a feleségét, hogy még ma is az anyjának küldi a pénzt, 
hogy lehetett volna gyereke, csak nem akart; ezért meg azért. 

Zoltán csodálkozott magán, hogy mennyi gyöngédséggel hallgatja 
ennek a vadembernek a kifakadásait, aki minden délután átsántikált 
Óbudára, arra a hónapos szobára, melyet Bözsikénak bérelt, meghallgatta 
a másik asszonya fenyegetéseit s haza jött ehhez a rebbent szemű régi 
asszonyához, leszidta s egy bádogdobozba rejtette a pénzt, melyet 
most már az utolsó fillérig a szabásznő keresett. Zoltán nem tudta a 
káromkodásain át nézni ezt az embert s nem merte megítélni sem. Akár-
mit csinált, a «sok» tette őt szerencsétlenné. 

Ép a Zoltán első szigorlata előtti nap robbant föl a bomba. Zoltán, 
amíg a szeme győzte, kint tanult a Népligetben s szürkülettel vetődött 
haza. A varrodaajtó nyitva, a szobában senki. Ki akart gyujtani, de 
különös neszt hall. Mint amikor egy ollót lassan összecsuknak, aztán 
megint kinyitják, aztán megint összecsukják. Meg is találta az ollót az 
asztalnál, a munkapad fölött a levegőben. Az udvarról beeső fény rája-
villant, ott állt az olló s nyílt-csukódott, mint amikor szabnak vele. 
Hozzá kellett szoknia a szoba szétfolyó foltjaihoz, hogy az ollót tartó 
kart s a karra esett fejet is kibonthassa a sötétségből. Balázsné ült ott, 
a feje szinte leesett a törzsére, a szeme a félcipője megcsillanó lakkorrára 
tapadt s előtte az olló, amint a levegőt szabja, a kötelesség hite-vesztett 
masinája. 

Zoltán meg se mert moccanni. Mindent megértett. Elnyütt ember 
fájdalma, gondolta s nem volt hozzá szava. Ő maga se tudta, meddig 
állt ott. Arra ébredt, hogy az olló csörömpölve zuhant a padra, az 
asszony felugrott, Zoltánra meredt s mint akit meztelenül értek, egy 
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burkolózó mozdulattal kapta össze magán a ruhát s átszaladt a sza-
lonba. Azután visszajött és varrt. Egy szó sem hullott közébük, de 
emberien egymás mellett voltak. 

Zoltánt másnap szinte félálomból verte föl a tanár kérdése s zavar 
nélkül felelgetett neki, mintha apró, lényegtelen körülményekről fag-
gatta volna. Balázsné kimaradt a varrodából, de feltűnően nyugodt 
vo l t . . . Este varrt s varrás közben elmesélte, mi történt. Az ura az 
utolsó percekben nem dörmögött és nem vádaskodott. Szelidebben szólt 
hozzá, mint amikor megkérte. Bocsáss meg — mondta — nem tudok 
veled élni. El kell mennem tőled, úgyis csak nyüg vagyok a nya-
kadon. 

— Engem úgy meglepett, hogy ilyen szépen szólt hozzám, magya-
rázta az asszony, nem is tudtam mit mondani. Talán nem is értettem, 
mit beszél össze, csak a hangját hallottam; az olyan volt, mint régen 
s rája hagytam. Amikor elment, még meg is csókoltuk egymást. S hiszi 
vagy sem, most is csak az van bennem, hogy szépen ment el. Még az az 
érzés tart bennem most is, amit akkor éreztem, amikor a kezem meg-
fogta és megcsókolt. Pedig tudom, hogy azért a lányért hagyott itt. 
Higyje el, még el sem jajdítottam magam, hiszen látta, hogy ültem itt 
akkor. 

S a kékes fehér ajkán egy mosoly lebbent meg. Szelíd mosoly, de 
volt valami eszelős benne, amit Zoltán nem tudott elfelejteni. Ha lehe-
tett, nem mozdult mellőle. Azzal az ürüggyel, hogy tanul, otthon kuk-
solt, pedig nem is volt a következő szigorlati tárgyhoz könyve, a Segítő 
Egyletben kellett volna tanulnia, de félt itt hagyni őt. Balázsné azonban 
egyre jobban megnyugodott. Járják bolondjukat, megleszünk mi ketten, 
mondogatta. Egyen szívem, ha már ezt a vén büdöst nem etethetem. 
Elmagyarázta, mért maradt ki a varrodából. 

— Megélek én a házi kuncsaftjaimból, higyje el, rám fér egy kis 
nyugvás. 

Zoltán kezdett hinni neki s megnyugodva ment el a második 
szigorlatára. A szigorlat késő délutánig tartott. Balázsnét a szalon-
diványon találta, állig betakarva, a kezei a kendő alatt. Amikor Zoltán 
belépett, a kezeit még jobban belegyömöszölte a kendőbe, néhány szót 
hebegett a vizsga felől, aztán hirtelen kitakarta magát s odadobta Zoltán 
elé az ökölbefogott és kifordított kezeit s kislány panasszal sipogva 
mutatta. 

— Nézze lelkem, én meg mit csináltam magammal. 
Mind a két csuklóján párhuzamos metszések, ép az ellenkező 

oldalon, mint ahol a verőér van s a kendőben az ura itt maradt beret-
vája. A metszések alig szaladtak egy-két milliméter mélyre ; s rég rájuk 
alvadt a vér. Zoltán a diványhoz ugrott, az asszony is a sebeire meredt, 
egyszerre elvesztette az önuralmát. A vér rémítette meg, vagy a maga 
tette: rángatózni kezdett, apró sikolyok szaggatták a mellét, hosszan, 
panaszosan elvonította magát, aztán lassan, szótagolva a legvadabb 
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gyalázkodás fakadt fel az ajkán. Ez az asszony, aki esztendőkön át 
volt a türelem, természetellenes iszonyú kéjjel káromkodott. 

Zoltán minden testi ereje megfeszítésével birta csak lefogni, a 
sebeit kimosni, bekötözni. Ágyba rakta s ő maga is a varrodában maradt. 
Nem húzta át az ágyát a szalonba, mint szokta, hanem ott feküdt mel-
lette, nyitott szemmel s várta, hogy az asszony szipogása megszünjék. 

Éjjel halk mormogásra ébredt. Fölült az ágyán és fülelt. A szom-
széd ágyon elállt a szipogás, sőt a lélekzés sem hallatszott, de a szalon-
ajtó félig nyitva s a résen át fény és monoton szavak szűrődnek be. Az 
ajtóhoz sompolygott. Balázsné ott ült a szalon-asztalnál háttal neki s 
félhangon olvasott. 

«Mikor pedig jutottak volna Kapernaumba, menének Péterhez, 
akik a két drakhmát szedik vala . . .» 

Ahhoz, hogy egy párttitkár felesége volt, feltűnő rosszul olvasott. 
Szótagolta a szavakat, mint az áhítatoskodó parasztasszonyok. Az 
idegen neveket figyelme minden megfeszítésével betűzte ki, a drakhmát 
úgy, hogy dra-k-h-ma. Szinte komikus volt, hogy ennyi szenvedés és 
a beretva-jelenet után azt a hét betűt semmi áron sem akarta elmulasz-
tani. Eleinte magában betűzgethetett s csak a megszokás lovalta bele 
a félhangos olvasásba. 

Az evangélium ! nyilait át Zoltánon a meglepetés s ez a meglepetés 
kellemes volt. Ő maga diákkora óta nem forgatta a bibliát, akkor is csak 
azért, hogy szegény Izsák tisztelendő urat megszuttyongassa a szemel-
vényeivel. Most mégis megörült. Nem esett ámulatba, nem kérdezte, 
hogy került ez a biblia a párttitkár felesége kezébe s hol bujdosott idáig, 
hanem részt követelt az olvasásból. Ahelyett, hogy visszasomfordált 
volna az ágyába, odaállt Balázsné mögé. 

«Annak száját felnyitván, talála abban egy ská-tert» olvasta az 
asszony, de itt meg is állt, hátracsavarta az ijedt arcát s eltakarta az 
evangéliumot a kezeivel. 

— Miért nem olvassa tovább? — kérdezte Zoltáns átkarolta az 
asszony széke támláját. 

Balázsné csodálkozva nézett Zoltán arcába, melyen valami ünne-
pélyes fény sugárzott föl. Ennek a fénynek engedett-e vagy a háta 
mögött álló férfitest árnyékának, vagy egyszerűen gyenge volt s nem 
tudott nem engedelmeskedni? Tovább olvasott. 

Máté 18. része következett. Kisgyermeket visznek Jézushoz s ő a 
gyermeket állítja például tanítványai elé. Balázsnét nyilván zavarta, 
hogy rosszul olvasott; erőlködött, hogy ki ne nevesse őt az úri ember. 
Arcára kiült a verejték s a juhokról szóló példázatban egyszerre csak 
elfulladt a hangja s a gyerekes lámpaláz megállította a lélekzetét. 

— Majd én, — mondta Zoltán, széket húzott oda s ő maga olvasta 
tovább. — «Akkor hozzá menvén Péter, mondá : Uram megbocsássak-é 
az én atyámfiának, valamennyiszer ellenem vétkezik. Megbocsássak-é 
hétszer? 
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Jézus felelete és a következő példázat a szolgáról, akinek a gazda 
tízezer talentumot engedett el s ő szolgatársán a százat is megkövetelte, 
nagyon is a Balázsné mostani helyzetéhez szólt. Zoltán kétszer is föl-
lesett rá a könyvből, hogy megindul-e a szája körül az az iskoláslányos, 
tisztességtudó, de lelketlen vonás. De Balázsné nyilván nem értette, 
amit olvastak neki, elveszett figyelemmel ült ott, csak a hallása édelgett 
a férfihang nyugodt hullámverésében : parasztlányok ülnek így a temp-
lomban. Talán meg is ihletődött rajt, hogy a doktorka olvas neki, de 
talán csak megszeppent. Tétova szavak kalimpáltak á fejében : talen-
tum, Galilea, Jordán s előbbről az a skáter, amelynél Zoltán megakasz-
totta. Mi az a skáter? 

Hirtelen azonban megrázta valami. Egyszer a villanykapcsolóba 
dugta a két ujja hegyét, akkor érzett ilyent. «Annak okáért elhagyta 
ember atyját és anyját és ragaszkodik az ő feleségéhez és ketten lesznek 
egy testté» — olvasta Zoltán. Balázsné csak erről a villanyütésről lett 
figyelmes az igére. S csak az ütés után kezdett a szavakon gondolkozni. 
Az esküvőjükön ezt a teksztust választotta a pap Az anyja megkötöte 
magát, hogy a templomban is össze kell esküdniök. A vőlegénye elma-
gyarázta akkor, hogy ez csak babona, ő nem ad rá s maga Balázsné sem 
sokat hederített azon az átreszketett napon a pap igéjére. Most mégis 
ráismert s látta magát a nagykőrösi templom bársonyterítős úrasztala 
előtt. Nyolc éve várt az urára s akkor odaállhatott kissé öregecskén és 
didergősen, de mirtusszal és fátyollal, halvány arcán két rózsácskával az 
ő feketeruhás gyönyörű embere mellé. 

— «Azért többé immár nem kettő, hanem egy test. Amit azért 
Isten egybeszerkesztett, azt ember el ne válassza,» — olvasta Zoltán. — 
Ez az «egybeszerkesztett» és ez az «el ne válassza» megoldotta Balázsné 
szeme felhőit. Egész nyomorúsága a szívére tódult s hosszan felsírt. 
Zoltánban ez a sírás valami magasztos kéjt vert fel. A következő versnél 
fölemelte a hangját, túlkiáltotta az igét az asszony jajdulásain. Egy 
gyermekkori kép villant belé. A nagybátyját búcsúztatják, a pap sorra 
veszi a rokonokat és érces hangja túlzeng a jajongó gyászolókon. Nem 
is maga a kép jött vissza belé, csak annak a jelenetnek a hangulata. 
S ez a régi, akkor borzalmasan emelkedett hangulat, a korai gyermek-
benyomások fenségével telítette ezt a mostanit. 

De ugyanekkor egyszerre egész kívülről, kilométeres távolság-
ból látta magát az asztalnál, az evangélium fölött s egy hideg, gúnyos 
gondolat merült föl benne : «s a gyertya fényénél az utcalány és a gyilkos 
diák együtt olvassák az evangéliumot». Ez a gondolat egy Dosztojevszkij-
ről szóló tanulmányból ragadt benne. Ő maga sohasem olvasta a Bűn 
és bűnhödést, de a tanulmányíró ezt a hires jelenetet illesztette tanul-
mánya zárókövéül s amikor Zoltán a tanulmányt olvasta, ez a befejezés 
meghatotta. Őfölöttük villanykörte s nem gyertya égett, Balázsné 
asszony korában is kislány maradt, ő maga sem kólintott főbe semmiféle 
öregasszonyt, mégis úgy érezte, hogy ők most azt a tanulmánybeli 
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jelenetet majmolják, elébb is csak azért esett oly mohón az evangélium-
nak, mert az a tanulmánybeli kép meghatotta. Ez a gondolat türhetet-
len volt. Átugrott egy lapot s alábbhagyott, szinte pudvás hangon 
olvasta Krisztus bevonulását Jeruzsálembe. 

Balázsné egyre csendesebben szipogott, egyszerre ráejtette a kar-
jára a fejét és elaludt. A szemei közt ott maradt két szigorú, hosszú 
ránc, de amint lejjebb, lejjebb süppedt az álomba, az a két ránc is kisimult. 
Egy öreg kislány pihent a sovány karokon. 

Zoltán és Balázsné nem beszéltek többé erről az éjtszakáról. Min-
denikük röstelte. Zoltán röstelte, hogy engedett a tanulmány szuggesz-
tiójának, Balázsné is megérezte, hogy a fiúnak az a biblia-olvasás 
pillanatnyi gyengesége volt, s restelt előhozakodni vele. Zoltán várta, 
hogy majd megint olvas, de az asszony nem olvasott többet. El-el-
töprengett Balázsné és a biblia viszonyán. Titkos biblia-olvasó volt. 
Félt az ura csufolódásától, de magával hozta gyermekkora primitív 
áhitatát s lopva el-elbetűzgetett a szent könyvben, ahogy talán az 
anyjától, vagy a nagyanyjától látta? Sok jel vallott arra, hogy egyálta-
lán nem ismeri a szentírást. Hisz akkor nem a templomadóról szóló 
résznél kezdi, hanem mindjárt annál a fejezetnél, amely őhozzája szól. 
S milyen közömbösen ült Zoltán felolvasása alatt. Nem tudta, hogy 
az a rész fog jönni, amely minden bánatát felkavarja. 

Egyik este rövidzárlat támadt, Balázsné nem volt otthon s Zoltán 
a sötétben tapogatott gyufa után. A Balázsné éjjeli szekrényén egy 
gyertya állt, talán a fiókban lesz a gyufa. Csakugyan ott volt. Amint 
kigyújt, ott látja a kihúzott fiókban a Balázsné bibliáját, mellette egy 
mirtuszág s egy zománcfödeles zsoltár. A biblia első oldalán öreg mester-
emberes betűkkel «Margitkának konfirmáció emlékére a kedves 
szülei». A könyvben sehol egy ujjnyom, sehol egy betépett lap, sehol 
egy szamárfül. Talán most került elő a beretvás nappalt követő éjtsza-
kán a régi, csacska holmik közül. Miután megpróbálkozott elébb a 
nemtörődömséggel, aztán a beretvával, aztán a mirtusszal, eszébe 
jutott egy öregasszony, akinek valamikor a térde előtt guggolt s a 
biblia ódon hullámai. Lassan kibetűzött, héber szavak, talán ép vala-
melyik pátriárka származástáblája suhant át az emlekezetén : számára 
értelmetlen igék, amelyek mégis vasárnapi tisztálkodó hangulatot ger-
jesztettek a nehéz paraszt bútorok közt. S most meg akarta próbálni 
ezt is. Talán ebben van a mentség, ebben az áhítatos, kissé orrhangú, 
olvasásban. Ezért tagolta olyan figyelmesen a dra-k-hmát s a ská-tért 
s ezért nem ült semmi az arcán, amikor Zoltán a megbocsátásról olva-
sott. Szegény Balázsné talán nem is gyanította, hogy ebben az idegen, 
isten-illatú könyvben olyan hozzászóló igék is vannak, mint az, amely-
ből benne az «egybeszerkesztett» és a «szétválassza» maradt meg. 

S ez az «egybeszerkesztett» és ez a «szétválassza» nem hullott 
hiába a Balázsné lelkébe, eljött a perc, amelyben ő is hivatkozhatott 
rájuk s életében legalább egyszer szépen fejezhette ki magát. 
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Zoltán leszigorlatozott. Háromból kitűnőt kapott, de a bonctan-
ból csak a három kitűnője húzta át, majdnem rajta vesztett az arcideg 
elágazásán. Válaszúton állt. Az apja haza hívta. Már másfél éve nem 
látták, «olyan magányosak vagyunk» írta, «mint a rossz lelkiismeret». 
De volt egy kecsegtetőbb ajánlata. Bálint, akihez a bátyja halála után 
is el-ellátogatott, felajánlotta, hogy költözzék ki a kórházba. Mindig 
lakott bent egy-két szegényebb medikus, a kórtörténetírásnál, injekció-
nál segítettek a túlterhelt orvosoknak s ezért megvolt az ellátásuk 
s láttak is valamit. Zoltán kettő közül a harmadikat választotta s 
Balázsné mellett maradt. 

Közeledett az idő, melyről tudta, hogy Balázsné nagy próbája 
lesz. Június végén Balázs találkozót kért a feleségétől. Az asszony 
erről a találkozóról nem-várt vidáman tért haza. 

— El akar válni ujságolta, de én megmondtam neki, hogy amit 
az Isten összeszerkesztett, azt én nem választhatom szét. Elpirult, mert 
eszébe jutott, hogy Zoltán ismeri az ő talpraesett válaszának a titkát. 

— Az ura mit szólt hozzá? 
— Elébb kért, hogy szánjam meg a születendő gyerekét, aztán 

hogy nem hajoltam, rám förmedt: bigott vagy, mindig is az voltál;! 
Szegény Balázsné, bizony keveset koptatta imádságon a nyelvét. 

Náluk az volt az államvallás, amit Balázs hitt ; de azért most örült, 
hogy ő «mindig is bigott» volt. A szíve mélyén ott motoszkált az igazság, 
hogy ő csak azért nem válik, mert nem tudja odaengedni az urát s az 
az «amit az Isten egybeszerkesztett» érv csak, ürügy. Azzal leplezi sze-
relme önzését, amelyről maga sem tudta biztosan, jogos-e, vagy jog-
talan. Az a «mindig is bigott voltál» ennek az álérvnek a valódiságát 
ismerte el : azt, hogy az «amit az Isten egybeszerkesztett» gondolat 
a Balázsné lelkében régen megvan, amint hogy régen meg is volt, csak 
ez a vallásos fogalmazása hangzott szokatlanul. Most már ez a «bigott» 
az ő mentsvára azoknak a gyermeke ellen. Megmakacsodott ebben a 
bigottban s olyan szokásokat és mondásokat öltött fel, amelyek ennek 
a bigottságnak még vastagabb mázát vonhatták reá. 

— Mi lenne, ha én is engednék neki, magyarázta Zoltánnak. 
Én a felesége vagyok, ha ő el is hagyott. Mihelyt elválok tőle, meg-
szabadult a lelkiismeretétől s többé nincs neki se jó, se rossz. — Máskor 
elgondolkozva : — Én azt a gyereket szívesen fölnevelem. Mit tehet 
róla szegény poronty, hogy ilyen anyja van. 

Zoltán sokat beszélt neki s azon volt, hogy az ura szenvedéseit 
megértesse vele. A maga bonyolult Balázs-képét akarta ráerőltetni. 
Beszélt neki a vándor szabólegényről, aki kősziklából harapja ki az 
ismeretet, melyet az úrigyerek péppérágva kap az iskolában. Bizony-
ságot tett férje rendkívüli műveltsége mellett; magyarázta, hogy gon-
dolkozott Balázs az életről s mennyit szenvedett, amíg ide jutott. 
Lelkesen beszélt s közben egy hallatlanul jóleső «evangéliumi érzés-ár» 
öntötte el. Örült neki, hogy van egy szétzilált lélek, amelyet ő szed 
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rendbe. Ez a jócselekedet öröme, gondolta, de csakhamar elszégyelte 
magát ezért az örömért, amely túl gyönyörteli volt ahhoz, hogy az 
igazi jócselekedet öröme legyen. Igy voltam valamikor az apámmal, 
később Zádorral, ezzel az «evangéliumi árral» jöttem haza az olasz 
fogságból is. S mi történt? Két nap alatt meggyűlöltem a szüleimet, 
akiket egy életen át akartam istápolni. Igen, igen, ez az érzés-ár nem 
evangéliumi, hanem álevangéliumi. Miféle jócselekedet az, amely ekkora 
gyönyört okoz. S eltökélte, hogy kétféle jócselekedet van : egyik, amikor 
örülünk, hogy lám jót cselekszünk, a másik, amikor cselekszünk s a 
cselekedet jó, mert mi is jók vagyunk. A szenvedélyes jócselekedetben 
önmagunk hiúságát elégítjük ki, ez egyfajta paráznaság. A természetes 
jócselekedet elkerülhetetlen és gyönyörtelen. 

S mihelyt így látta a tulajdon «álevangéliumi érzés»-eit, a lelkese-
dése megcsappant, a szeme fölnyilt. Gyanakvóbban nézte Balázsnét, 
de több igazi szeretettel. Az «én végre is a felesége vagyok» s «fölneve-
lem a porontyot»-féle kifejezésekben meglátta az angyalszelidség alatt 
a kérlelhetetlen asszonyigényt. De így csak emberibb lett Balázsné 
és csak szánalomra méltóbb. 

Július elején megszületett a gyerek. Balázsné úszott a «bigottság-
ban». Az arca egy láthatatlan hold sugárzását hordta, olyan sima és sze-
líd volt. Most már Bözsit is sajnálta. 

— Nagy sor az, ilyen fiatal s már bukott lány. Higyje el, doktor-
kám, úgy sajnálom, mintha a gyermekem volna. 

Délelőtt piskótát sütött s ebédnél egyszer csak kirukkolt az új elha-
tározásával. 

— Kimegyek a kórházba, viszek egy kis piskótát neki. Megnyug-
tatom felőle, hogy legalább én nem haragszom rá. Úgy sem nézi meg 
egy rokona sem, legalább legyen meg az a vigasza. 

Zoltánnak minden kétkedő erejét össze kellett szednie, hogy ki ne 
buggyanjanak a könnyei. Balázsné tarka szalvétába csomagolta a lek-
város piskóta-tekercset, betette a szatyorszerű retiküljébe s elbúcsúzott 
Zoltántól. 

— Nem volna jobb itthon maradni? — kérdezte Zoltán. 
— Nem, nem, legyen meg az a vigasza. Hisz az unokahugom ; 

aztán meg nálam is járt pórul — mondta mosolyogva Balázsné s menté-
ben egy megszokott mozdulattal leakasztotta a fogasról az esernyőjét. 

— Minek az esernyő? — kérdezte Zoltán s kimutatott az udvar 
foltnyi egére, melyről szinte lepattogzott a kék zománc, olyan hevesen 
forralta a nap. 

— Jó lesz a nap ellen — motyogta Balázsné s látszott rajta, hogy 
oda se vigyáz, sem az esernyőre, sem arra, amit Zoltánnak mond, csak 
az elhatározását szorongatja, mint nehéz, de gyönyörű zászlót. 

Későn és összeziláltan tért haza. A szeme különösen csillogott, szé-
gyenlősen is, haragosan is. 

— Képzelje el, lelkem, mit tettem — rogyott a szenesládára. — 
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Megvertem egy gyerekágyas asszonyt. Ezzel az esernyővel vertem meg 
— s borzadva emelte föl az esernyőjét, amely olyan volt, mint azelőtt. — 
Az uram az oka. Nem számítottam rá, hogy az is ott lesz. Minden jól 
ment volna, kibontottam a szalvétát, letettem a piskótát, még meg is 
cirógattam a haját, s a gyereknek is megcsiklandoztam a tokácskáját. 
De egyszer csak, uramfia, előkerül az a vén büdös. Háttal álltam neki 
s csak akkor ismert meg, amikor mellém jött. Fehér lett az, doktorkám, 
mint a fal. Majdnem elejtette a barackbefőttet, mert azt hozott neki. 
Látom én, hogy mind a ketten meg vannak neszülve. A lány is csak akkor 
ijedt meg ; fölül az ágyán, vörös és csak néz. Valami retteneteset látha-
tott meg rajtam. Én meg csak arra gondolok, megöregedtem s nem 
hozott nekem barackbefőttet. Meg akarom nyugtatni őket, hogy ne fél-
jenek. Látod, milyen jó neked, mondom a lánynak, most már piskótád 
is van, meg befőtted is. De az Isten tudja, hogy fakadt a számon a szó, a 
lány csak kapja maga elé a kezét. Én látom, hogy kapja, ebből értem 
meg, hogy ütni fogok. Nem is kell az esernyőmért nyúlnom, akkorra 
ott lóg a levegőben. A jó Isten tudja, mit tettem és mit kiáltoztam. Az 
uram állt, mint a cövek, akkor kapott el, amikor a gyereknek estem. 
Ápolónők jöttek és kivezettek. Még hallottam, hogy egy kövér gyerek-
ágyas asszony azt mondja : jól tette, elszerette az urát. 

Az elbeszélés újra fölzaklatta. Amikor besomfordált a konyha-
ajtón, szűkölt, mintha megbánta volna a tettét. De a visszahívott jelenet 
visszahozta belé az akkori indulatot, kétségbeesetten ordítozott, hogy 
ő addig fogja verni azt a cemendét, amíg az urát el nem engedi. Zoltán 
nézte ezt a tajtékzó asszonyt, eszébe jutott a piskótája s szeretett volna 
leborulni az ember-lélek rejtelmessége előtt. Szelíd szavakkal csiggatta, 
reménnyel pátyolgatta. Visszakapja az urát, hogyne kapná. Meddig 
tart ez? Egy-két hónapig, addig se. Addig beszélt neki, míg az asszony 
mellében pihegő gyengeséggé nem vált a fuvó indulat. 

— De minek is vittem esernyőt magammal? — ütötte fel Balázsné 
hirtelen, önmagán elámulva a fejét. — Hiszen sütött a nap. 

Bözsike kisfia nem érte meg a hetedik hajnalt, ott aludt el a kór-
házi bölcsőágyban, mintha érezte volna, hogy ezen az ágyon túl nincs 
mit keresnie. Balázsnéban ez a halálhír föllobbantotta a reményt. Meg-
hallgatott engem az Isten, mondta s nem törődött vele, hogy mit mon-
dott. Komolyan kezdte hinni, hogy Bözsi és az ő párbajában az Isten 
az ő pártjára állt s ennek a támogatásnak a tudatában egyre vakmerőb-
ben ócsárolta a lányt. 

— Nyifka kis vakarcs gyerek volt — magyarázta Zoltánnak. — 
Olyan, mint egy kis majom. 

Most már nem ült az arcán az a «bigott» szelíd mosoly. Miért is? 
Hiszen a gyerek, aki őt erre a lemondó szelíd mosolyra kényszerítette, 
nincs már. Elvette tőle az Isten. 

S csakugyan, mintha az Isten is a Balázsné programmjához igazo-
dott volna. Egy hónap sem telt belé és Bözsi otthagyta Balázst. Amikor 
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a gyermekágyból fölkelt, szebb volt, mint valaha. Megnyúlt, a szeme 
hidegebb és gonoszabb lett, de mintha az a fényesség, amit eddig a szeme 
helyén viselt, szétjárt volna a testében : kitüzelt a bőre alól, mint szőlő-
héj alól a must. Balázst csak azért vette el a feleségétől, mert meg akarta 
mutatni, hogy el tudja venni s különben is járt neki, azért. Amikor a 
gyerek meghalt, nem tudott mit kezdeni többé ezzel az emberrel. Fele-
ségül nem vehette őt, keresni nem tudott, szeretőnek sánta volt. Bözsi-
nek egy aksziómája maradt a multból: «ezután okosabb leszek». Azt 
a pénzt, amit Balázs a gyerekre tett félre a felesége keresetéből, beleölte 
egy-váltás ruhába. S ezt az egy-váltás eleganciát s a tüzes bőrét 
elvitte sétáltatni. Szerencséje volt, mert már a harmadik kávéházban 
hozzászegődött valaki; egy hosszúfejű, hegyesállú ember, aki vasárnap 
kipuffogott vele a Bükkbe a motorbiciklijén. Sikerült kirándulás vo l t ; 
a biciklista megtartotta Bözsit. 

Balázsné nem irigyelte hajdani varrólányától a motorbiciklit s a 
kellemes kirándulást, sőt már már hálás volt neki, hogy ezt a csapást az 
urára mérte. Most már visszajön — repeste a szíve s noha fogadkozott, 
hogy így meg úgy, neki nem kell többet, újra állást vállalt s egy öltözet 
világos ruhát varrt magának. Az idő telt, Balázs azonban nem jelentkezett. 

— Szégyeli magát — magyarázta kelletlen zavart mosollyal s 
annyiszor, hogy végre Zoltán is elértette. Zoltán előtt szégyeli magát. 
Ő eléje odaborulna, de pironkodik gyalázata egyetlen férfitanuja előtt: 
ez a bizakodó gyanú vert fészket szegény Balázsnéban, de nem tudta, 
hogy értesse meg Zoltánnal, hogy mehet. Zoltánt régebben talán bosz-
szantotta volna ez a hálátlanság, most inkább meghatotta. Ő sajnálja, 
ő nem maradhat tovább, nagyszerű ajánlatot kapott, a tanulmány az 
első, bocsásson meg Balázsné, ő kiköltözik a Farkasrétre. Balázsné 
marasztalta, sírt, hálálkodott, de azért örült, hogy elment. Zoltán pedig 
örült, hogy egy szemer bosszúság sincs benne. Igen, ez az ügy sok 
időmbe került, magyarázta magának, de kaptam valamit érte, helyes 
álláspontot az emberekkel szemben. 

S abban, hogy Zoltán a Farkasrétre költözött s nem egy új kvár-
télyra (esetleg ép Szatórinéhoz, aki Zoltánnak köszönhette a vastag-
bajszút s úgy gondolta, Zoltán a talizmán, aki visszahozza neki a csél-
csap postást), jórésze volt ennek a helyes szempontnak. Hiszen ő irtózott 
a Farkasrét szerencsétleneitől. Amikor Bálint a télen egyszer megkér-
dezte, nem volna-e kedve az elmekórtanhoz, kerek nemet mondott, 
noha az a gondolat, hogy Bálint mellett lehet, csábította. 

A cethalbeli éjtszakát követő nap óta, amikor Bálint az ő szájszeg-
letbe ragasztott mosolyával azt mondta neki: «s ön akkor is és ma is 
visszautasított», alig hat-hétszer találkoztak. Néhányszor Gyula örvén, 
később egy szülés után megzavarodott nő miatt, akit Hódosról ajánlot-
tak a Zoltán figyelmébe, végül bizonyos tanulságos mikroszkópiai készít-
mények miatt. Ezeket a tanulságos készítményeket Bálint már akkor 
is fölajánlotta Zoltánnak, amikor a hódosi asszony miatt bentjárt, de 
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Zoltánnak csak két hónap mulva jutott eszébe a tanulmányi előny, 
amelyet belőlük húzhat, mikor egy vasárnap délelőtt nagyon egyedül 
találta magát a március végén hasadozó fa kérgei alatt. Tudta, hogy 
Bálint szereti őt. Sőt az volt a benyomása, hogy vár valamit tőle. Egy-
egy pillanatig elgondolkozva nézte s ilyenkor azt vallotta a szeme : no, 
most mindjárt mondasz valamit, amit csak te mondhatsz nekem. Zoltán 
örült is ennek a tiszteletnek, de feszélyezte is. Bálint öt-hatesztendős 
orvos volt, túl a harmincon, olvasott ember, az egész modern francia 
irodalom ott szorongott a tömött könyvszekrényében. Hízelgett Zoltán-
nak, hogy ez az ember nemcsak egyenrangúként bánt vele, de még 
mintha ő szorult volna rá. Dehát mit várt tőle s miben szorult rá? Zoltán 
nemcsak attól félt, hogy nem felel meg ennek a várakozásnak, hanem 
mástól is. Mintha ez a várakozás az ő együgyűségének, annak a szent 
bávaságnak szólna, melyet már a régiek is isteninek tekintettek. Zoltán 
megalázónak találta ezt a Parsifál-szerepet. De ha megalázónak találta 
is, szívesen inaskodott volna Bálint mellett. Talán ép azért inaskodott 
volna szívesen, hogy ezt a Parsifál-Zoltánt, aki Bálint szemében ült, 
onnét kimoshassa. Be szerette volna bizonyítani, hogy ez a Parsifál-
együgyűség époly bonyolult valami, mint a mosoly, amely Bálint szája-
szegébe biggyedt. 

Mégis, amikor Bálint arra célzott, hogy az elmekórtanban talán 
vihetné valamire, határozott nemet mondott. Amióta Gyula szkopola-
minos álmáról meggyőződött, nem lépett be abba a közös terembe, de 
valahányszor az elmekórtan szót hallotta, mintha egy ajtó csapódna ki, 
s az a madárház-ricsaj s az a ragadozó szag ütné szembe. S ennek a be-
nyomásnak az alján ott derengett a fenyegetés : ha belépsz közénk, itt 
maradsz. Egy szellemi fertőzéstől félt ; attól, hogy megkívánja az 
elmebajt. 

Amikor Bálint kevéssel a szigorlatai után közölte, hogy a medikus-
hely üres s ha mégis meggondolta magát, jöhet, belesápadt az ajánlatba. 
Ugyanaz a félelem lepte meg, ami az elmekórtani klinikán a Frőhlich 
sztereotipiája előtt. Anyagi és tanulmányi érvek nyügözték, Bálintot 
sem akarta megsérteni és mégis egyetlen elszánt «nem» volt a lelke. Ha 
nem megyek, bennem marad a tébolyda örvény-szuggesztiója, beszélte 
rá magát. De azért nem ment. Itt van Balázsné, nem mehetek. Azt az 
«álevangéliumi érzésárt», amellyel Balázsnét eleinte elárasztotta, némi 
önigazolás is duzzasztotta : én nem mehettem, itt fontosabb dolgom volt. 

A piskóta és az esernyő párbaja azonban váratlant csavart a 
tébolyda-iszonyán. Büszke volt rá, hogy legyőzte azt az «ál-evangéliumi 
érzés-ár»-t. Visszaemlékezett a pillanatra, amikor Balázsné a retiküljébe 
csavarta a piskótát s meghatottan rebegte : legalább legyen meg az a 
vigasza. Ő akkor legyőzte a könnyeit és kételkedett a piskótában. Észre-
vette a piskóta mögött az esernyőt. S amikor Balázsné hazajött, úgy 
fogadta, ahogy elengedte, sőt talán több szeretettel, hisz közben szeren-
csétlenül járt : ő is meglátta az esernyőt a piskóta mögött. 
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— Igen, én vagy a piskótát láttam eddig, vagy az esernyőt s mindig 
megszakadt bennem valami, amikor a piskóta mögött fölkelt az esernyő. 
Ez volt az én bűnöm az emberekkel szemben. Most találtam rá a helyes 
álláspontra. 

Roppant vágy fogta el, hogy a piskóta és az esernyő viszonyát 
végkép megértse, nemcsak a Balázsné lelkében, de mindenkiében. Nagy 
szilárdságot várt ettől a megismeréstől. Eddig egy oktalan rajongás-
gyűlölet viharban hánykódtam. Elvont szélsőségeket láttam az ember 
helyén s az érzéseim is egyrétűek voltak. Ez az új álláspont: az egyen-
letes derű. 

Minél hamarabb és minél több embert akart megismerni, minél 
többet és minél szerencsétlenebbet. A farkasréti tarka ház új fényben 
izzott föl. Csodálatos hely, ahol lelkek kibomlott szőttese árulja el a 
lélek szövésmódját. 

— Elhoztam ide a részvétemet és a kíváncsiságomat, — ezekkel 
a szavakkal állított be Bálinthoz egy szeptember délelőtt. 

Bálint rámosolygott s megszorította a kezét. 
— Senki sem kerülheti el a sorsát, — mondta vidáman. 
Zoltán azonban csalódott, ha azt hitte, hogy az ő helyes álláspontja 

egy-kettőre gyümölcsözni fog. Ha nem is vallotta be, ott settenkedett 
benne egy képtelen remény, hogy az ő kígyóbűvölő szempontja lecsilla-
pítja a háborgókat s szólásra bírja a némákat; szóval, hogy az ő kór-
házba lépése pillanatától fogva bűvös rendező folyamat indul meg a 
tarkaházban, ahogy a mágnesrúd érintésére az acélban is hosszirányban 
rendeződnek az összekavart molekulák. A molekulák azonban meg sem 
moccantak arra a hírre, hogy Zoltán új szempontja bevonult közéjük. 
A rácsos ablakok alatti fák sárga köpenyegük után a foszlott ingüket is 
letolták s a rács mögül még ugyanazok a vigyorgó és kétségbeesett arcok 
meredtek el a fák aszott, vénasszonyos pőresége fölött, mint amikor 
Zoltán beköltözött a maga másodemeleti ágy-szekrényes odujába. 

Először is ez a szempont egyáltalán nem volt új, sőt a lehető leg-
közönségesebb, hiszen nemcsak az egyszerű emberek, de a kutyáink is 
tudják, hogy az ember jó is rossz is, sőt a csikók is ismerik azt a szeszé-
lyességet, mellyel a kockacukor és a vasvilla váltakozik az ember kezé-
ben. Ami körülbelül ugyanaz, mint piskóta és esernyő váltakozása. 
Nem is az esernyő és piskóta együttlátása volt az értékes Zoltán állás-
pontjában, hanem az a bonyolult, egyensulyozottabb emberek iránti érzés, 
melynek ez az «esernyő-piskóta»-tan csak külső burka volt. Zoltán eddig 
is gondolkozott az emberek felől, de csak most fordult igazán feléjük, 
Eddig folyton sietett valahová s elmosódva látta csak őket, mint vonat-
ról a töltés alatt ácsorgókat. Most nem volt többé hová sietnie, ráért, 
nézelődhetett. Kíváncsiság és részvét, így fejezte ki ő a ráérésnek ezt 
az állapotát. 

Csakhogy hiába volt a kíváncsiság és a részvét, nem hogy fel-
oldódott volna az emberekkel szemben, sőt még jobban összezavarodott 
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előttük. A helyes álláspont nem talált rá a helyes viselkedésre. Balázs-
néval szemben könnyű volt a helyzete. Balázsné fölfelé nézett rá, bízott 
benne s ezelőtt a tisztelet és bizalom előtt nem kellett a viselkedésére 
vigyáznia. Ebben a tarka házban azonban ő is csak egy fehérköpönyeges 
volt. Az orvosok előtt jelentéktelen fehérköpönyeges, aki örüljön, ha 
medikus létére doktor úrnak szólítják. Az ápolónők előtt a legkisebb 
fehérköpönyeges, akit perfid szavakkal is megböködhetnek, hisz annyi 
helye sincs itt, mint nekik, de azért vigyázzunk, mert mégis beárulhat. 
A betegek előtt pedig a rettenetes fehérköpönyeges, rettenetes, akár a 
főorvos, aki szövetkezett a rokonokkal és idecsukta őket a fehér rácsok 
mögé, ebbe a piszkos gyülevészbe. 

Zoltán mindezen emberek iránt szelíd és türelmes akart lenni, de 
ezek fütyültek a szelídségére, a szempontjára és a bonyolult érzésére. 
S talán ez a «fütyülök rád»-légkör az, melyben az ember leghamarabb 
esik kétségbe a helyes szempontja és az egyensúlyozott érzései fölött. 

A kórház főorvosa komoly, figyelmes szemű öregúr volt, valaki a 
tanár és a diplomata közt, szívósan hallgatag és ravaszul beszéltető. 
Nem hitt a tudományban, melynek magántanára volt s nem hitt a 
kórházban, amelyet vezetett. Talán ép ez volt az érdeme. Azért állí-
tották ide, hogy őrizze azokat, akiket a családjuk nem birt tovább őrzeni. 
A részvétre nem maradt ereje, de nem is zavarta a betegeit fölösleges 
piszkálgatással. A gyárak új és új gyógyszer-különlegességeket küldtek 
neki s pénzért írt cikkeket, melyek ezeknek a készítményeknek a csoda-
hatását harangozták be. Ő ezeket a készítményeket sosem próbáltatta ki, 
ha valamelyik orvosának kedve szottyant rá, hektoliter-szám fecsken-
dezhette a betegek bőre alá, farába, vagy gerinccsatornájába. Az ifjúság-
nak ki kell forrnia magát és a betegeken úgy sem lehet segíteni. A lánya 
a Sorbonnera járt s ő vigyázott rá, hogy a magángyakorlata bőségesen 
fedezze a kék farkincájú Sorbonne-sipka alatt feszengő igényeket, de 
azontúl nem stréberkedett s szívesen és finoman csúsztatta át orvosai 
kezére a megúnt betegeit. Hetente egyszer végigsétált a kórtermeken, 
minden betegre rávesztegetett egy-egy percet, elpottyantott néhány 
gépies, csillapító szót, aztán visszahúzódott az irodájába s aláírta az 
aláirandókat. A kétes kórisméjű új beteget ő maga hallgatta ki. Meg-
kérdezte hány éves, van-e családja, hogy érzi magát s úgy futtában azt 
is : tudja-e, miért hozták ide? Erre a beteg vagy hallgatott, vagy élcelő-
dött, vagy vádaskodott. A felelet természete szerint még egy, esetleg 
két kérdést tett fel, egészen naív kérdéseket, mint hogy a felesége úgy-e 
nem szerette magát, vagy épen azt, hogy a családja úgy-e bálványozta 
magát. Az egy-két kérdés után a diagnózis nem volt többé kétes s az 
alorvos és a segédorvosok is belenyugodtak. Nemcsak alantasi alázatból 
nyugodtak bele, de mert maguk is úgy gondolták, hogy az öreg a fején 
találta a szöget. Még Bálint is tisztelettel nyilatkozott ezekről a kérdé-
sekről, pedig ő tízszer annyi könyvet olvasott el, mint a főorvos s húsz 
évvel lábolt előbbre a tudományba. Az öreg csodálatos szimattal vá-
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lasztja ki a tíz kérdése közül a helyzethez illőt, magyarázta Zoltánnak. 
Már a kérdése is diagnózis és voltakép csak a mi számunkra demonstrálja 
a válaszokkal az esetet. 

Zoltánnal ez a főorvos egyetlen egyszer barátságosan kezet fogott, 
tudomásul vette, hogy ő is itt van, mint az íróasztalon a telefon, az 
ablak alatt a juhar s a kapuban a portás. Ő maga csak az alorvossal állt 
szóba, nem Bálinttal, hanem a mindenkori alorvossal. 

A többi kartárs még kevésbbé volt szivélyes. Bálinton kívül két 
segédorvos bojtárkodott a tarka házban. Megjelenésre és jellemre alig 
lehetett két különbözőbb embert elgondolni, mégis volt köztük némi 
hasonlóság, talán az, hogy mind a ketten a főorvoshoz iparkodtak hason-
lítani. Mindeniküknek, de még Bálintnak az arcán is volt valami a 
tehetetlenségnek abból a diszkréciójából, melyet Zoltán a főorvosi arc 
visszfényének nevezett. Később rájött, hogy ez a főorvosi visszfény nem 
a főorvos egyéniségének a visszfénye, hanem magának az elmekórtan-
nak a géniusza. A főorvost ez a géniusz hosszú évtizedek alatt annyira 
átjárta, megszállta, hogy mihelyt a kórházba lépett nem is ember volt 
már, inkább ennek a géniusznak a góleme. Akármit gondolt a két segéd-
orvos a principálisáról, ha jó elmeorvosok akartak lenni, magukra kel-
lett erőltetniök ezt a gólemet s így a főorvos akaratlanul is az ideál-
juk lett. 

Persze a két gólemecske még messze volt a tökéletességtől. Hrabán 
segédorvosnak még az orvostudományba vetett hitét kellett kiforrnia, 
hogy jó elmególem legyen, Sironkai segédorvosnak pedig bizonyos szél-
hámos-nyugtalanságot. Hrabán segédorvos egy diósgyőri munkásnak 
volt a fia s áhitatosan hitt azokban a készítményekben, amelyeket a 
gyárak beküldtek. Hinnie kellett bennük, mert ő a diósgyőri munkás-
házból szakadatlan nélkülözés és magolás árán tört be ebbe a komoly 
palotába, ahol őt az apjánál tekintélyesebb altisztek is doktor úrnak 
szólították. De hitt benne azért is, mert korlátolt és kötelességtudó 
ember volt, akinek szüksége van a hitre, hogy komoly dolgot csinál. 
Mongol szemű emberke volt, száraz bőre a csontjaira száradt, rideg 
fontossággal kongatta a lépteit a kőkockás folyosókon, a betegekkel 
sohsem elegyedett szóba, de alkoholba mártott vattával mosta le az 
injekciók helyét s vigyázott rá, hogy a tűk be ne rozsdásodjanak. Ő volt 
az, aki Balázst a villanykörtés kádba ültette. 

Sironkai segédorvos viszont egyáltalában nem hitt a tudományban, 
sőt talán a kelletén túl nem hitt benne, viszont vakon hitt a tulajdon 
hivatottságában s türelmetlenkedett, hogy már harmincéves s még 
mindig nincs neve. Hórihorgas, sovány, szőke fiatalember volt, aki ha 
kint járt a világban, hamar megzavarodott, de ha visszatért a falak 
közé, nem győzött csodálkozni, hogy ilyen embernek, mint ő, megint 
nem sikerült bámulatba ejtenie az embereket. Hol ebbe, hol abba kapott 
bele. Mindig talált egy hálásabb témát, mint az, amellyel épen foglal-
kozott. Ő ezt eszmebőségnek nevezte s egyelőre szabadjára hagyta a 
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bőségét, abban a meggyőződésben, hogy ha egyszer igazán ráfekszik 
a munkára s kissé letér a szolid alapról, rögtön nagy tudós lesz. S csak-
ugyan azok közé tartozott, akik elhandabandázzák az ifjúságukat, de 
negyvenéves korukban váratlanul túlkiáltják magukat és a kortársai-
kat, gyorsan kifőzött elméletekkel harsognak az ambiciójuk köré fel-
tünést s attól fogva époly féktelenül önérzetesek, mint amilyen zavaro-
dottak voltak fiatal korukban. 

Bálintot, aki az alorvosságban elébehágott, gyűlölte s Hrabánt 
is beszervezte a gyűlöletébe. Hrabán a Sironkai-elméletek és a könyvből 
tanult elméletek közt semmiféle minőségi különbséget sem talált s 
ép azért azon volt, hogy e születő elméletekkel jóban legyen. Ők ketten 
Zoltánt «a Bálint kreációjának» nevezték s ha tehették, nem vették 
igénybe, sőt ahányszor elmentek mellette, csodálkoztak, hogy ez is itt 
van. S ha elkerülhetetlen volt, olyan fölösudvariasan kérték meg egy-
egy kórtörténet átküldésére, mintha az utcán szólítottak volna meg 
valakit, hogy ugyan kérem, szaladjon be abba a tarka házba s hozza 
le Girsikné kórtörténetét az emeletről. 

Zoltán nem akarta a rosszindulatú fagyosságukat észrevenni, 
megszólította őket s az egyszavas válaszaik alapján tovább faggatózott. 
De mihelyt magára maradt, reszketett a felháborodástól és az erkölcsi 
kimerüléstől s csakhamar fölvetette a kérdést, érdemes-e a helyes emberi 
álláspontot rájuk is kiterjeszteni, ha ez az önsanyargatás benne annyi 
rosszérzést ébreszt? 

Mit volt mit tennie, vissza kellett húzódnia Bálint emeletére. 
A könnyű nőbetegek osztálya lett az ő fellegvára. Sajnos, az állás-
pontjával itt sem tudott mit kezdeni. Bálint sokat beszélgetett vele, 
de sohasem a betegekről. Szabadjára hagyta, tegyen amit akar, de nem 
tanította, még a vizitekre sem vitte magával. Az új betegeket egy külön 
kis szobában hallgatta ki s ha Zoltán e kihallgatások alatt lépett be, 
abbahagyta a vallatást, kopogtatott, hallgatózott s máskorra halasz-
totta a lelkivizsgálatot. Különös szemérmesség volt ez. Úgy szégyelte 
magát orvosi munkája közben, ahogy mások ölelkezés közben szégyen-
keznek. Zoltán nem értette ezt a szemérmességét. A módszerét rej-
tegeti? Vagy azt a titkot, amit a betegeiből kiszed? 

Bizonyos, hogy Bálint többet tudott a betegeiről, mint a kar-
társai. Olyan kérdésekkel bökte meg őket néha Zoltán jelenlétében is, 
melyeket Zoltán nem értett, de a beteg annál jobban érthetett. Egyik 
jelentősen elvigyorodott s a másik megrántotta a vállát s még maka-
csabb lett homlokán a hosszanti redő. A többi orvos annak az egyhangú 
zsandárgyűlöletnek, könnyű bizalmaskodásnak s oktalan bizalomnak 
a légkörében járt, melyet az elmebetegek éreznek az orvosaik iránt. 
Bálint körül sokkal hevesebbek és személyesebbek voltak az indulatok. 
Nemcsak a rájuk vigyázó fehér köpenyegnek szólt, hanem a köztük 
álló beszédtárgynak, a kisszobából hozott emlékeiknek. Akárhogy 
volt is, Bálint hozzáfért ahhoz, ami itt hozzá férhető volt s Zoltán 
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ép ennek a hozzáférkőzésnek a módját szerette volna eltanulni. De az 
alorvos elhárította őt. 

— Nincs módszer. Ereszkedjék szóba a betegekkel s majd kialakul 
a módszere. Ezt nem lehet tanítani, ahogy a barátkozást, vagy a sajnál-
kozás módszerét sem lehet. Kolléga úr azzal állított be : elhoztam a 
kiváncsiságomat és a részvétemet. Ennyi elég is. Legföljebb az elfogódott-
ságát kell leküzdenie. Könyvek és felfogások persze vannak. De ez 
csak akkor ér valamit, ha már megtanult beszélni velük, köztük él, 
egy lesz köztük. 

Zoltán azonban feltünő nehezen tanult meg beszélni velük. A nők 
osztálya még visszataszítóbb volt, mint a férfiaké. Az a madárház-
ricsaj még veszettebb, a bomlottság még rendezetlenebb. Azonfelül 
egy különös idegen hangulat, amit a férfiak közt nem érzett. Itt a női 
lét leplezte le vágyait és szorongásait s mintha a téboly megnövelte 
volna a férfi, nő ellentétet, vagy csak a tébolyon át derült volna ki 
ennek az ellentétnek a takart feneketlensége. A férfiak esztelenségei 
mögött önmaga felbomlott lelkét sejtette meg. De a nőkben másféle 
logikum bomlott föl, mint az övé s ez a távolság a kétféle észjárás közt 
eleinte nagyobbnak tünt fel, mint a józan ész s a téboly távolsága. 

Itt minden lélek úgy torzult el, ahogy Veres Magda, vagy Bözsike, 
vagy a lebujbeli lány abban a pillanatban. Legalább is minden mozdulat, 
még a kéztördelés is arra az idegen igényre árulkodott, amelyre az a 
kacaj. Az asszonyi szerelem rothadozott itt, mint nyármelegben a garma-
dába rakott gyümölcs és ez a rothadásszag majdnem érzékelhető volt. 

Zoltánt ez a körülötte rothadó nőiség zavarta. Hiába mondta 
magának, mért zavarodsz meg, hiszen bolondok. Ép ez volt a leg-
meghökkentőbb : nem tudott különbséget tenni bolondok és nem bolon-
dok közt. Ezek neki mind emberek voltak. Ha a hajdani színésznő a 
tenyerét fordította felé és az ujjait meresztve visítozta : irtózom tőled, 
vagy a lassú testű imbecilis lány csípte el a köpenyét, hogy otromba 
szavakkal hebegje el neki együgyű csábítását: épúgy megzavarodott, 
mintha az utcán történik vele ugyanez. A «bolondok» szó nem vonhatta 
el őt az emberhez szóló emberérzés elől. Szégyelte volna, ha úgy áll 
elébük, mint bolondok elé. Ugyanaz az érzés volt ez, amely a koldusok 
előtt is megzavarta. Önkénytelen szégyenkezés, hogy az úr-koldus 
játékba belement. 

Nem nekem való, hiába, nem nekem való, tört ki néhány hónap 
után. Ugyanaz a káosz, ami az első nap. Ha legalább a diagnózisokat 
érteném. De én csak Girsik nénit, Keller Ilonkát, Nagy Jolánt s a 
személyükhöz tartozó millió jelet látom. Mihelyt csoportosítok, minden 
összefut. Miféle boszorkányság ez, amit még Hrabán segédorvos mongol 
szeme is meglát, csak én nem. Lenn a súlyos betegek közt még csak 
eltájékozódom. Itt a paralizis. Van bénulás, reflex hiány. Ezt felismerem ; 
de a többit, ahol az agy ép, csak az elme beteg, itt nem látom a betegség-
aklok válaszfalát. Ez ilyen, ez olyan, nem hasonlítanak annyira, mint 
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amennyire bármely két ember hasonlít s mind a kettőt ugyanazon az 
oldalon könyvelik el. Mi a közös bennük azon kívül, hogy a rokonaik 
többé nem birnak velük? Szemfényvesztés ez? Hallgatólagos csalás, 
amelyben minden orvos benne van? Vagy én vagyok vak? 

Beletemetkezett a könyvekbe, megtanult száz tünetet, amelyik 
az egyik betegségnél van meg s százat, amelyik a másiknál. S odaállt 
a beteg elé s talált rajta tíz tünetet ebből a csoportból, tizet a másikból 
s nyolcvanat, amelyik sem ebbe, sem abba a csoportba nem tartozott 
s ez a nyolcvan volt a legfontosabb. 

Ha kiment a városba, leste az embereket s ezeken is talált tüne-
teket. A katalógusszag időnként az egyetemre is becsalta. A kollégái 
és a tanárok is telistele tünetekkel. Végre is ezek a tünetek nem olyanok, 
mint a kiütés, hogy a beteg emberen vannak s az ép emberen nincsenek. 
Átnőnek a kerítésléc alatt, mint szeszélyes indák, melyek az épből 
szívják a nedvet s a betegben hajtják bizarr virágaikat. Hátha az ő 
zavarának van igaza s nem szabad úgy állni elébük, mint bolondok elé. 
Hátha ép azért nem gyógyul meg itt senki, mert orvosok és bolondok 
vannak, s nem emberek és emberek. 

Az első beteg, akivel ezt az ember és ember közti hangot eltalálta, 
egy különszobás úri nő volt. Ez az úri nő azzal gyanúsította az urát, 
hogy megakarta mérgezni őt és a kéthetes gyermekét, csakhogy vígan 
élhesse világát a nagyobbik fia német kisasszonyával. A házi orvost 
azzal gyanúsította, hogy összejátszott az urával, a kórház főorvosát, 
hogy pénzért itt tartja őt, a rendőrfőkapitányt, hogy nincs bátorsága 
őt a nagybefolyású cinkosok közül kiszabadítani. A diagnózis paranoia 
volt. A beteg már két éve sínylődött a kórházban s többször kisérelt 
meg öngyilkosságot. 

Zoltán mindig önkénytelen tisztelettel lépett be ennek az úri-
asszonynak a szobájába, aki Jászai Mari pózában állt az ablaknál, 
majdnem férfihangon beszélt s a világmegvetés pátosza zúgott a szavaiba. 
Alig volt túl a harmincon s a haja már őszes-tarka s a jobbszája szeglete 
beszédközben le-lerándult. Zoltán sohasem látott keserűbbet, mint ez a 
féloldalas szájrándítás. Tudta, hogy nem szabadulhat innét, az ápolók 
és az orvosok nem lopják ki a könyörgő leveleit s a kormányzó nem 
mozdítja el miatta a főorvost. Királynői méltósággal hordta az igazság-
talanságot s ha fehér köpeny tünt fel a «cellájá»-ban; az ablak alatti 
juharokat nézte s a mennybolt kék végtelenségét. De szenvedélye át-
áttört az erőszakolt nyugalmon. Doktor úr, még mindig nem adta ki 
a parancsot, kérdezte Bálintot s jelentősen nézett a szemébe, mint aki 
megérti őt. Injekció-adásnál borzalmas mosollyal: Mi ez? Cián? Tudta, 
hogy nem cián s talán azt is, hogy ciáninjekciók nincsenek, de érez-
tetnie kellett, hogy beléjük lát. 

Zoltán a különszobák előtti folyosón ép egy bőbeszédű aggkori-
elmezavart anyóka panaszait győzte türelemmel, amikor észrevette, 
hogy a paranoiás figyeli őt. 
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— Ilyen fiatal s már beállt a bandába? zendült fel hirtelen Gom-
bosné hangja, mely olyan volt, mint a megölt és visszajáró királyok 
szellem hangja. — Mennyit kap? 

— Én nem vagyok orvos, csak orvostanhallgató s nem kapok 
fizetést, csak ellátást, — válaszolta Zoltán, minden színlelés nélkül, 
tisztességtudóan. 

— Úgy? És ezekhez jön tanulni. Sokat koplalt gyerekkorában, 
most ide jön, mert pénzt akar keresni. S elég erőt érez ahhoz, hogy a 
magzatok szájából kitépje az anyamellet s a törvény elől elrejtse a 
méregkeverőt? 

— Még nem tudom, hogy itt maradok-e asszonyom. Nem sze-
retnék ártani s félek, hogy itt akaratlanul is ártani fogok. 

— Akaratlanul? Azt hiszi ezek akaratlanul ártanak? Üt az óra, 
amikor én fogok beszélni s akkor az egész világ látni fogja, mit csináltak 
ezek akaratlanul. Eh, különben ön is tudja, tette hozzá azzal a kicsinylő 
mosollyal, melyet a nagy magányosok tartogatnak az apró gazembe-
reknek. 

— Nem, én nem ismerem az ön történetét, mondta Zoltán s egy 
hang felrikkantott benne : most megszólaltatom. De ugyanakkor el is 
röstelte magát: szabad-e hazudnom neki? Hiszen akkor nem csak 
bolondnak, de bolonddá is tartom őt. — Én csak azt tudom, ami a 
kórtörténetben áll, de úgy hiszem onnan ép a lényeges hiányzik. 

— A lényeges? hahotázott fel Gombosné s ez a hahota egy seb-
zett farkas ordítása volt. Azt elhiszem, hogy a lényeges hiányzik. Minden 
benne van, csak a méreg hiányzik. Méreg az anyamell helyett. Mit szól 
ehhez kis doktorinas? Van kedve tovább inaskodni? 

— Megmérgezték a gyermekét? kérdezte Zoltán egy szemrebbe-
nés nélkül. Elébe akarta rakni: azt állítja, hogy megmérgezték. De az az 
«azt állítja» becsapta volna a válasz előtt az ajtót. Elárulta volna, hogy 
akármit mond, ő úgy sem hisz neki. S nem csak hogy nem tette, elébe, 
de ő maga is elfogulatlan iparkodott lenni. 

— Hogy megmérgezték-e? sóhajtotta keserűn eltünődve, de a 
sóhaja is harsogott. Mért vették le a mellemről. Nem igaz, hogy nem 
volt tejem.. . Nem igaz, hogy nem volt tejem. De persze az én mellembe 
nem lehetett mérget önteni. . . S minden ellágyulás nélkül, szinte 
vadul: — A gyerek sírt és napról-napra aszott. Megaszott, mint a 
szilva. S én nem mertem meglátni, ami a szemem előtt volt. De hát 
mért sírt ez a gyerek? Kikelek az ágyból, kilopózom a konyhába s ott 
látom őket. Őt és a fiam kisasszonyát. A kisasszony a tejes üveget tartja 
s az uram maga, ő maga, önti belé a mérget. Előbb a folyadékot, aztán 
a port. Pár pillanatig hallgatott, majd megráncigálta egyik fürtjét: — 
Látja ezt? Itt van a hiba, nevetett keserűn a gyanakvó emberek ször-
nyű hangsúlyozásával. 

Zoltán elértette. Az ősz hajára s a férje ledérségére célzott. 
— A mesterségesen táplált csecsemő tejét vizzel és cukorral 
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higítják, jegyezte meg Zoltán óvatosan, de egyszerűn. Befelé azonban 
reszketett, valami olyat várt, hogy ez az asszony tüstént belátja annak 
a pillanatnak a tévedését, most itt a szeme láttára szalad vissza az 
esztendőkön át fölhúzott rugó. — Nem lehet, hogy az a folyadék víz 
volt s az a por cukor? 

— Az asszony egy percig megütődve meredt rá, nyilván nem a téve-
dés lehetőségén, hanem Zoltán gonoszságán ütődött meg. Fölhorkant. 

— Víz és cukor? Úgy látom, doktor úr is a «víz és cukor szövet-
ség»-be tartozik? Ilyen fiatal és ilyen elvetemült? Ki beszélte rá, hogy 
ezt mondja nekem? Ugy-e ő? Ki más, mint ő? Az óceán légyköpés a 
gonoszság tengere mellett. Egy pillanatra elhallgatott, aztán mint aki 
gyereket oktat ki, csinje jelentőségéről: Tudja mit követtek el ellenem? 
Behoztak ide egy kis fiút, az én meggyilkolt gyermekem helyett: itt 
a gyermeked ! . . . De hát mért félnek tőlem? Nem elég, hogy rács 
mögött tartanak? Az én szívemben is meg akarják ölni az igazságot? 
Hohó, elébb engem s csak velem az igazságot, hóhér urak. 

A kitörés megszakadt, Gombosnét a látogatóba hívták. Jó félóra 
telt el, Zoltán ép a folyóson állt, egy új beteg beutaló lapját adta át 
Bálintnak. Piperkőc, lóbálódzó járású fiatal ember ment el mellettük. 
Hangos, mézédeset köszönt Bálintnak. 

— Alázatos szolgája, kedves alorvos úr, alázatos szolgája. — 
Igy s a második alázatos szolgája még édesebb volt, mint az első. 

— Ki ez? kérdezte Zoltán különös szimattal. 
— A paranoiás ura, Gombos. Nagyvállalkozó, utcát burkol. Sza-

bad idejében nőcsábász. 
Csakugyan, csontos arcán az élet piros máza csillogott s a piros 

máz körül a borotvált szakái sötétkékje, az az édes szinelegy, mellyel 
a borbélyok, a kölnivíz és az ifjúság összjátéka büvöli el az asszonyokat. 
Kék szemeiben bizalmas mosoly, ez a mosoly szinte belédkarol, kedves 
barátomnak nevez, s fölajánlja : ugyan osztozz meg velem mindazon, 
amitől én így tudok mosolyogni. Nem is kellett beszélnie, ez a mosoly 
előtte járt, édes cinkosságba keveredett az asszonyok vágyaival, a száj 
már minden rizikó nélkül fecseghetett. Legalább öt-hat évvel volt 
fiatalabb, mint Gombosné s épúgy lehetett volna kereskedősegéd, mint 
uralkodó herceg. Kilépett a látogatóból s már el is felejtette a felesége 
keserű szavait. 

— A paranoia néha okosabb, mint az orvosok, jegyezte meg 
Zoltán s a bohó ifjú vígkongású léptein áthallotta a kora ősz asszony 
patetikus keserűségét. — Az a méreg, amelyről Gombosné beszélt, 
benne van ennek az embernek a jellemében. A tejben talán nem volt 
benn, de a jellemében benne van. Aki így köszön, így is öl. S elbeszélte 
az előbbi jelenetet. 

— Ön persze azt hitte, mosolyodott el Bálint, hogy felvilágosí-
tása a mesterséges táplálásról egyszeriben visszacsavarja a paranoia 
srófját. Az ember eleinte optimista. 
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Zoltán elvörösödött, Bálint átlátott rajta. Kakaskodva csat-
tant fel. 

— S mért ne lehetne annak a pillanatnak a tévedését kikorri-
gálni? Nem természetes az a tévedés? Láttuk ezt a férfit s most gon-
dolja e l : ez az asszony bent fekszik a hálószobában. Ez az asszony egy 
Jászai Mari-lélek, arra született, hogy Shakespeare mellőzött és engesz-
telhetetlen királyasszonyait szavalja. Ez a tacskó pedig kint legyes-
kedik a konyhán, s ő odabent talán a kisasszonya csiklandozott kaca-
gását is hallja. Nem annyi ez, mintha gyilkolnák őt? Őt és a gyermekét, 
aki mellette fekszik. Képzelje el ennek a sértett léleknek az elhagyott-
ságát. S akkor jön az a por és az a folyadék a konyhán. Téboly ez a 
gyanú? Gondolja meg : tíz nappal a szülés után. Ha rögtön kirobbanna, 
vádaskodna, mint az átlagasszonyok, talán még meg lehetne őt győzni. 
Megkóstolná, vagy megkóstolnák előtte a port. De ő nem átlagasszony. 
Hetekig pólyázgatja magában ezt az új szörnyű csecsemőt, amely 
gyorsabban nő, mint az a másik csecsemő a gyerekkocsiban. S még mindig 
nem szól. Csak elbiggyeszti az ajkát s keserű célzásokba villantja meg 
a gyanúját. «Még mindig nem sikerült?» vagy «Eh, nem vagytok elég 
ügyesek». S azok homályos bűntudattal találgatják, mit jelentenek a 
célzásai. S örülnek, hogy a célzásoknak nincs értelmük. Orvoshoz sza-
ladnak : Gyere, értelmetlenek a célzásai. Ő talán meg szeretne halni, 
de hisz a csecsemőjének készült az a tej. Máris fogy, aszik a kicsike 
s lám a nagyobbik fiát sem eresztik be hozzá. S egyik látogatójának, 
talán ép egy volt barátnőjének meggyónja a titkát s könyörög, mentse 
meg a gyermekét. A lánykori barátnő fűt-fát ígér, közben reszket az 
ijedtségtől s már az előszobában összesúg a férjjel, akinek a piros-
zománcú arca régesrég elbüvölte. S attól fogva Gombosnét azon a ke-
gyetlen szón át nézik s ebből a szóból épúgy nem szabadulhat ki, mint 
a bőréből, vagy a teste szagából. Behozzák ide s itt megkérdik, tudja 
mért hozták be? Hogyne tudná. Vagy ő bolond, vagy az ura gyilkos 
s az urának bizonyára így kényelmesebb. De reméli, hogy az orvosok, 
akik fölesküdtek a humanistára, segítenek rajta s a bosszúja mellé 
állnak. Hiába reménykedik ; a kérdés mögött a kész cella vár s ő a 
válaszával már be is sétált ebbe a cellába, amely virágcseréppel van 
teli, de a rostélya makacsabb, mint a börtönök rostélyai. Paranoia, 
mondjuk mi s azt hisszük, mindent megmondtunk. De mi ez a paranoia? 
Természetes tévedés, amelyet nem engedtek helyreigazítani. Ha most 
kérdik meg, mért van itt, hallgat. S ha megszólal, cinkossággal vádolja 
az egész emberiséget. De nem vagyunk-e valamennyien cinkosok, ha 
nem is méregkeverésben és a bűn eltusolásában, de közönyben és rossz-
indulatban. 

Bálint az ő szokásos mosolyával nézte a tüzelő fiút s a szemébe 
megint kikönyökölt az a Parsifál-Zoltán, akit Zoltán annyira nem 
szenvedhetett. 

— Igen, ez az első számú vádbeszéd az őrültek háza ellen. Ezt 
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minden jóérzésű orvos elmondja, hacsak magában is. De kérdés, hogy 
Gombosné tévedése valódi tévedés-e? Olyan, amelyet be lehet látni, 
vagy olyan, amelyben egy képtelen és kormányozhatatlan indulat tépi 
el zsilipeit. Igen, a Jászai Mari-lelkű ott fekszik az ágyban, s tudja, 
hogy ez a két tacskó összeszűrte a levet. Mellőzött királyné ő, igazi 
Shakespeare királynő. De ez a Jászai Mari még sem Jászai Mari. Nem 
szavalhatja ki magából ezt a megvetést, ezt az undort, ezt a felháboro-
dást. Neki az élet borzalmas ürügye kell, hogy szavalhasson és gyanú-
síthasson. S már azért megy ki a konyhába, hogy ott meglássa a mér-
get. Ő is tudja, hogy az a folyadék víz s az a por cukor, de a pillanatnyi 
látszat már rést ütött az ítélő erőn s a táguló résen átzúg a határtalan 
szenvedély. Sikerült megvádolnia az urát, ahogy sikerül megvádolnia 
a világot is, melyet épúgy gyűlöl a tulajdon keserűségéért, mint az urát. 

— S nincs igaza? Ha így van is, nincs igaza? kiáltotta Zoltán 
s ennek a kiáltásnak az artézi csövén át rég eltemetettnek hitt mély-
ségekből újra felszökött mindaz a sérelem, ami Lajcsi «körmölni»-je, 
az abéab-nóta s az «Oroszék tüze» óta össze gyült benne. — A vád nem 
igaz, de a sérelem igaz. Az ura ellen is és a világ ellen is igaz. S nem 
érthető, ha ez a nagy lélek, melyet az iskolázatlan értelem csak 
dadogva szolgál, nem ismervén a moralisták általános vádjait, személy 
szerint akar vádolni s konkrét rágalmakon át támad meg mindnyájun-
kat. Nem vagyunk-e felelősek mindnyájan az ő tévedéséért? 

— Mindenki felelős mindenkiért — felelte csendesen Bálint. — 
Ezt nem én mondtam, egy nagy orosz mondta s ez a legmagasabbra 
jutott emberi gondolat. 

Egy pillanatig szótlanul nézték egymást. S elrohant alóluk a 
folyosó, elporlott körülük a kórház s az emberiség mondhatatlan nyo-
mora töltötte be a teret. Aztán megint itt volt a kórház és megint itt 
volt a folyosó, még a beutaló levél is, amelyet Zoltán az elébb nyujtott 
át. Köznapi szavakon át kellett vissza csúszniok a végtelenből a pil-
lanatba. 

— Jól teszi — mondta Bálint, ha a betegek pártjára áll, csak így 
lehet velük s így ismerheti meg a tévedéseik természetét. Ismeri Freudet? 
Erőszakolt, de a beteglélek sok alapvető tévedésére jött rá. Meg kell 
őt emésztenie, vitatkoznia kell vele. Ebéd után felküldöm az egész 
sorozatot. 

Másnap Gombosné megint megállt Zoltán mellett. Mély megvetés 
és a megvetésbe mesterségesen csöppent leereszkedés kavargott az 
arcán. Azt mondta ez az arc : én most megpróbálok három emberi szót 
váltani veled. Úgy szólok hozzád, mintha nem lennél gazember, pedig 
tudom, hogy az vagy. Ki akarlak próbálni, szíves leszek. De készen 
tartom a villámaimat s ha bebizonyosul, amit úgyis tudok, leütök rád 
s por vagy előttem. 

— Doktor úr azt állítja, hogy nem tartozik ezek közé? — Szólalt 
meg kissé vontatottan, gőgös szégyenkezéssel. 
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— Nem, én nem vagyok orvos ; orvostanhallgató vagyok s nem 
tudok róla, hogy nagyságos asszony ellen itt összeesküdtek volna. 

— Nem tud róla? . . . Különben jó, maga nem tud róla. Én el-
hiszem, hogy nem tud . . . Nézze csak, itt van ez a levél. A kormányzó 
úrhoz szól. Kénytelen vagyok hozzá fordulni. Ő talán fölötte áll annak 
a kampánynak, amely ellenem folyik. 

Zoltán sohasem látott megindítóbbat, mint az a mozdulat, amellyel 
Gombosné a szenvedélyes ceruzabetűkkel összefirkált boritékot átnyuj-
totta neki. Ha agyrém volt is az összeesküvés, ez az asszony hitt benne. 
Az ő szemében Zoltán a körülzáró ember-falanksz egyik közkatonája 
volt, akiben az emberiség talán mégis felülkerül. Sosem látott ennyi 
reményt és ennyi reménytelenséget egy arcon, egy pillanatban. 

Az ilyen leveleket el szokták venni; ha érdekes, a kórtörténetbe 
kerül, ha unalmas, a papírkosárba. Zoltán nem vette el, nem volt szíve 
megcsalni ezt a tragikus reményt. 

— Én nem vehetem át ezt a levelet, nem szabad átvennem s nem 
is tolhatom fel magamat az orvosok bírójául. Kérem, lássa be ezt, 
nagyon szeretnék segíteni önön, de nem így. 

Zoltán hangját megremegtette a fölszökő meghatottság. De Gom-
bosné arca visszakeményedett. Rövid, szaggatott szavakra volt szük-
sége, hogy megvetését elpattogja. 

— Kém. Rongy inas. Perfid cseléd . . . Volnék szép s ne lenne ez 
(s itt megcibálta a haját,) le tudnálak kenyerezni. Persze én nem vagyok 
Stuart Mária. 

Elfordult s nem volt többé Zoltánhoz szava. Ha Zoltán a szobá-
jába lépett, úgy állt az ablak kéksége előtt, mint új Iphigénia, aki az 
elhagyatottság keserű tengerét kémleli. 

Zoltánt azonban fölvillanyozta ez a két beszélgetés. Eltalálta a 
helyes hangnemet. Nem azt, amely az orvosok szerint helyes, hanem 
azt, amely közben ő nem érezte bohócnak magát. Ezt a hangnemet nem 
találhatta volna el, ha Gombosné meg nem győzi őt a maga lényegbeli 
igazáról. Gombosné esete kifejtette a tébolyt misztikus burkaiból s a 
helyén egy alapjában jogos indulat maradt, mely a pillanatnyi tévedés 
lékén át kizúdult s attól fogva téboly a neve. Igaza volt Bálintnak. 
Itt nem a vád a kóros, hanem az indulat, melynek ilyen vádak kellenek. 
Minden elmebaj mögött ott settenkedik a végzetes hajlandóság, mint 
ketrecében a fenevad. Maradjon nyitva a ketrecajtó, a fenevad kitör. 
S ezek a hajlandóságok nem egy egyéniséghez kötöttek, hanem egyete-
mesek. Talán minden emberben ott szunnyad minden más ember 
elmebaja. 

Visszaemlékezett az ő nagy költeményére, melybe János bátyja 
elkergetése után az emberi gonoszságot akarta belefaragni. «Senki se 
véd, magadat kell védened ember. Az élet nagy pöre . . .» Nem ez a 
téboly a Gombosné Nagy Költeménye? És mi volt a «hajtógyűrű», 
melybe Ládon a Jóska bűne miatt szorították és mi az a másik hajtó-
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gyűrű, melyben Sonkon tanárok és diákok fogtak össze ellene. Cinkos-
sággal vádolta meg Zádort is. Kevesebb jogon, mint őt elébb Gombosné. 
Az emberek apró tettei, melyeket ők súlytalannak vélnek, a másik 
ember köré súlyos kövekként hullanak s gyanakvással és félelemmel 
torlaszolják el. Csanádi Gábor és Gombos nem voltak képesek arra a 
gonoszságra, hogy hajtógyűrűt indítsanak Zoltán és Gombosné ellen, 
de a tetteik s a beléjük fűződő hasonló tettek szörnyű gyűrűbe kapcsolód-
tak, melyet csak a szerencse törhetett fel. Igen, elmebajos az, akinek 
nem volt szerencséje. Nem segített neki az élet a «végzetes hajlandóság» 
fékentartásában. 

Más betegek ügye nem volt oly átlátszó, mint Gombosnéé. A leg-
többnél már csak gyanítani lehetett, mi volt a végzetes hajlandóság 
s rég elveszett a tévedés nyoma, amelyen át a hajlandóság elszabadult. 
Talán nem is a pillanat felhúzott ajtaján szabadult el, hanem lassan 
ásta át magát a börtönfalon, mint Jávorka Ádám, a híres kurucvezér. 
Zoltán azonban megrögzött abban a feltevésben, hogy ezek a betegek 
az ő tulajdon lelkének a sötétebbik virágzása. Ő a misztikus gyökér 
s ezek mind az ő hajtásai, nincs olyan beteg, aki ne az ő egyik korszaká-
nak a tévedését fokozta volna abszurdummá. Elvetette a kórtörténetek 
diagnózisait s a saját multja, vagy a rokonai életének egy korszaka lett 
a kórisme. Már a férfi-nő ellentét sem bántotta annyira. Ánnyi az egész, 
mintha ugyanazt a témát durból-mollba ültetik : az áttét csak jobban 
rávilágít arra, ami a témában változhatatlan. 

Egy leány, aki valaha orvostanhallgatónő volt, elbukott, gyermeke 
született s néhány év mulva idekerült. Ez a leány első naptól fogva 
rácsimpaszkodott Zoltánra : buzdító szónoklatokkal ostromolta, kor-
holta, sőt szembe is köpte. Azt állította, hogy ő Szendrei Júlia s nem tűr 
meg maga mellett csak lángelméket. — Atyus, förmedt rá reggelente, még 
mindig nem találtad föl a dementia praecox szérumát (ez volt az ő diag-
nózisa). Mért hagyod elpusztulni ezt a töménytelen tébést. Az ártatlan 
menyasszonyok kiköpik a vörös vérsejtjeiket s te itt lebzselsz és töltöd 
a hasad. Máskor diadalmasan ragyogó tekintettel fogadta ő t : — Hallom, 
hogy miniszter leszel. Vigy magaddal titkárnődnek. Én a kutyád leszek 
s megvédlek az anarchisták ellen. Rendelkezz velem, Colbert. — De nem 
ragaszkodott az ötleteihez, mintha ő maga is tudta volna, hogy ez csak 
játék s szívesen vállalta Széchenyiné szerepét is, sőt szerelmi ellágyulá-
saiban akár Pompadourt is. A lényeges az volt, hogy ő csak «lángészt tűr 
meg maga mellett» s bosszúságában, imádatában, szembeköpésében is 
ez volt a titkos motívum. Az én Damjanich-Hindenburg korom mollban, 
állapította meg Zoltán. Ugyanaz az ambició és erotika-játék, csakhogy 
ő lemondott a megtartott látszatról (ezért örült) s női társulékonysága 
minket is bevesz a játékába. 

Egy cseléd, aki azzal rágalmazta meg magát, hogy lemészárolta 
a gazdáit, közben azonban kuplékat dudolt s váltig erősítgette, hogy ő 
nem cselédnek született, hiszen az apja gróf volt, Gyulára emlékeztette. 
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Horváth Laci sem birta a szanatóriumi költséget s itt helyezte el az 
édesanyját. Szegényke, már köhécselt is, szemealja két piros viasz-
rózsát virágzott. Nem sok ideje lehetett hátra, de azért álló nap pityer-
gett, vagy a mellére szorított kézzel vádaskodott. Angyalarca meg-
szikkadt, karjai elasztak s szinte átvilágított testén az éktelen harag. 
Mindenkit vádolt. Az ura Szibériában megházasodott, a fia sosem 
értette meg őt s ő bolond volt, hogy nem értékesítette a fiatalságát. 
Akármilyen kevés külső hasonlóság támogatta is, Zoltánt az ő állapota 
a Balázsnéra emlékeztette a Bözsike-kaland előtt. Még a nedveknek és a 
villanykádnak is megtalálta a párját. Egy kerekképű, szelidszemű, 
mosolyogva hallucináló nő Zádorra emlékeztette, egy másik az anyjára, 
egy rendbontó epilepsziás Ferire. De Gyula, Balázs, Zádor, az anyja és 
Feri is mind őrá, Boda Zoltánra hasonlítottak. Legalább is volt egy-egy 
pillanat az életében, amikor egy Gyula-élet, egy Balázs-élet, vagy egy 
Zádor-élet ágazhatott volna le az ő életéről. 

Persze minden eset új vonásokkal különbözött attól, amelyhez 
Zoltán visszavezette. Gyula, Balázs, sőt már Gombosné is napról-napra 
hajtották az új ágakat, amint új és új betegek öntötték el a kórtermeket. 
Minden ág különbözött mindeniktől, de mindenik hasonlított is min-
denikhöz. 

Boldog néhány hónap volt ez. Zoltán úgy érezte, hogy sikerült 
tájékozódnia. Aztán megint összefutott minden. Esetek, amelyeket 
eleinte túl egyszerűen értelmezett, bonyolódtak. Rájött, hogy minden 
eset feneketlen s minden motívum új motívumokba szalad szét. Meg-
erősítette ebben Freud is. Freud rendszerét nem szerette, bántották az 
árkon-bokron áterőszakolt sémák. De mégis Freud tanította meg rá, 
hogy lehet a legfelületesebb tünetet is az emberiélek aljáig bogozni 
vissza. Minden szavunk és minden mozdulatunk gyökere ebben az 
irdatlan sűrűben vész el s annál jobban elvész, minél mélyebbre követjük. 

De ha újra összekuszálódott is Zoltán előtt minden, amit tudásnak 
hitt, viszonya a betegekhez egyre természetesebb lett. Belátta, hogy 
nem gyógyíthatja meg még ezeket az emeleti könnyű betegeket sem, 
akik azért voltak könnyűek, mert megtűrték magukon a ruhát s még 
nem fojtottak meg senkit. Ki is gyógyíthatná meg őket. Egy isten, aki 
újra peregteti az életüket s új multat avaroz a jelenük alatt. Hisz ezek 
esztendőkön át hurcolták «egészségesen» az elmebajukat s amikorra 
idedugták őket, épúgy nem lehetett segíteni rajtuk, mint bizonyos idő 
multán a léket kapott hajón. Az embereket sem lehet kigyógyítani a 
természetükből s ezeknek az elmebaj a természetük. Mit tehet ő? Alkal-
mazkodnia kell ehhez a természethez. Aki Gyulához hasonlított, azzal 
úgy beszélt, ahogy Gyulával kellett volna beszélni s aki az anyjához, 
mint az anyjával. Most értette meg Bálintot: «Meg kell tanulnia beszélni 
velük, egynek kell lennie köztük». Igen, ő egy lesz köztük. Már is egy 
köztük. Hogy borzadt volna ettől a gondolattól másfél éve s most úgy 
érezte, hogy ez a legcsodálatosabb szerzetesi fogadalom. 
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Naplót vezetett, melyben az elmebetegségekre vonatkozó általános 
gondolatait írta be s egy kartotékát, melyben minden betegnek megvolt 
a törzslapja. Ezen a törzslapon különös följegyzések álltak. «Ez is csak 
az ampullákat hajigálná szét, de ha lefognák, talán ölne is.» «Úgy kötődik 
velem, mint én Izsákkal.» «Még ma is a farakás korát éli, egész vékonyka 
réteg rajt a felnőttek élete.» 

— Mi itt ápolók vagyunk — mondta Bálintnak — s nem orvosok. 
A lélekbe nem lehet erőszakosan nyúlni be, mint a hasüregbe. Vagy ha 
lehet, a műtét nagyobb baj, mint a betegség. De ha óvatosak vagyunk, 
időnkint segíthetünk. 

Bálint az utóbbi hónapokban már szívesebben vitatkozott Zoltán-
nal. Korrigálta a véleményeit s meg-megkérdezte : No, mit szól ehhez 
a beteghez? Úgy találta, hogy Zoltán is eljutott ahhoz a rezignációhoz, 
amely nélkül itt nincs miről beszélni s ahhoz a felebaráti állásponthoz, 
amely nélkül itt nincs mit keresni. 

— Reménytelen és érdemes a munkánk — felelte. Ez ugyanaz a 
mondat volt, ami a főorvos viselkedésében is ott bujkált; de Zoltán úgy 
találta, hogy itt az «érdemesnek» más a hangsúlya s ez a hangsúly az 
elmekórtan másik géniusza. 

Egy nap Zoltán akkor lépett a vizsgálóba, amikor Bálint ép végzett 
az új beteg kikérdezésével. Ez a beteg húsz év körüli urilány volt. Csi-
noska nő, de sötétbarna, idő előtt fonnyadt bőre s arca hegyes vonalai 
eredendő csüggedtségre árulkodtak. Ez a csüggedtség olyan nőkön lát-
ható, akik felnőnek s nem voltak szerelmesek, nincs határozott bajuk, 
de életkedvük sincs, okosak s pontosan végzik a munkájukat; az egye-
temen elsők, ha hivatalt vállalnak, megbízhatók, mégis minden szorgal-
muk és mozgékonyságuk ellenére is kicsúsznak az élők közül, magukon 
hordják a száműzetést, mint láthatatlan csigaházat. Ott ült a széken 
Bálinttal szemben s egy pillanatra eleresztette magát. Elrévedve ült, 
mint aki kikapcsolta a fejéből a gondolkozást. Ez volt Zoltán első benyo-
mása, de ez a benyomás csak egy pillanatig tartott, a lány felugrott, 
vagy inkább föltámolyodott s vonásai különös, izgatott s mégis bárgyú 
vigyorba szaladtak szét. Egyik kezével Bálint nyakkendőjét sodorgatta ; 
a másikat, mint a részegek, a feje fölé emelte s egy félbehagyott csettin-
tést mímelt vele. 

— Olyan jól mulattunk — hebegte különös berugott, rekedt han-
gon. — Nem is hiszik. Nekem volt a legtöbb udvarlóm. Borzasztó, 
mennyi udvarlóm volt. Tudja a pezsgő . . . Mit is akartam mondani? 
Ma olyan különös vagyok. Be vagyok csicsentve. Csics-csics-csicsentve 
— Bálint arcába cuppantott és fölvihogott. Que cherchez vous ici, ma 
chére — fordult Zoltán felé. — Vagy nem ma chére? Ma az nőnemű s 
te ma még férfi vagy. Ma még férfi, de holnap tudod, mi vagy? Papucs-
hős, pa-pucs, barátom. Puccs. A házasság puccs. Puccs, amely pa-pává 
tesz. Tue la femme, barátom. Én kitűnően beszélek franciául. Láttál 
már balettozni? Márki, te még nem baletteztél velem? — Kipördült a 
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vizsgáló közepére s olyanféle mozdulatokkal kellette magát, amilyennel 
a mulatók hölgyikéi libegnek a rendes házilányok képzeletében. Reked-
tes hangon, a csíkos kórházi ruháját tépdesve, dudolta : Jöjj velem 
Cithelébe . . . Aztán visszaesett a székbe. — Hű, micsoda forróság ! — 
sóhajtotta s tétován körülnézett. Egy pillanatra megint olyan csüggedt 
volt az arca, mint mikor Zoltán belépett. 

— Ritka az ilyen tiszta eset — jegyezte meg Bálint. — Mánia. 
Mintha csak a Moravcsik tankönyvéből lépne ki. 

— Mánia — kötött bele Zoltán. — Mi az? Szó, amely azt jelenti, 
hogy talán már egy zsúron is feltűnne az elevensége. Ámbár talán fel 
sem tűnne. Én is voltam mániás és nagyszerű fiúnak találtak. Mi az a 
mánia? Öröm, vagy boldogtalanság? 

— Kóros öröm. 
— Lehet, hogy kóros öröm, de lehet, hogy akkora boldogtalanság, 

amekkorát már csak ilyen abszurd jókedvvel lehet túlrikkantani. 
— Lám, lám. 
— Ez a kóros elevenség csak rárétegzett hangulat. Elég megpisz-

kálni s ott a boldogtalanság. Be fogom bizonyítani, a magam példáján 
fogom bebizonyítani. 

Vacsora után Zoltán bekopogtatott Bálinthoz, egy kölcsönkért 
könyvet vitt vissza neki, Dosztojevszkij Emlékiratait a holtak házából. 

— Nos, hogy tetszett? — kérdezte Bálint. 
— Még semmit sem olvastam Dosztojevszkijtől, ez volt az első. 

Hallatlan, mellbetaszító csodára vártam. Elolvastam és nincs benne 
csoda. Csalódtam, de a csalódásom csak egy napig tartott. Azóta mind-
jobban bámulom ennek a könyvnek a szenzációtlanságát. Tudja, mit 
bámulok? Azt a börtönbeli priccset, amelyen ennek a könyvnek az írója 
ült. Ugyanúgy lógatja rajta a lábát, mint a többi rab ; mégis trón, erkölcsi 
trón. Ért engemet? . . . Ez az ember nem méltatlankodik, hogy Szibé-
riába került. Úgy veszi a körülötte lézengő gyilkosokat, csempészeket 
és tolvajokat, mint a többi gyilkost, csempészt és tolvajt, aki véletlenül 
nem került Szibériába. Azt írja, kint a világban ugyanolyan a jó és rossz 
emberek aránya, mint itt a börtönben. Maga az orosz nép is tudja, hogy 
a bűn szerencsétlenség s a rabok szerencsétlenek. Minden elmeorvosnak 
el kellene olvasnia ezt a könyvet. Ön nem gondolja, hogy a bűn és elme-
baj lényegében ugyanaz? Nem, nem úgy, ahogy a jogászok pedzik, hogy 
a bűn betegség. Ez ostobaság. A kettő ugyanaz. 

— Van valami hasonlóság — mosolyodott el Bálint. — Az elme-
bajosok önfeledt bűnösök s a bűnösök ravasz és kicsinyes elmebajosok. 
Egyik sem bír azzal, ami benne van s mind a kettő kárt tesz magában. 
A bűnös azt hiszi, hogy ő lesz az az egyetlen egy, aki nem tesz kárt. Az 
elmebajos nem is törődik ezzel. Bűn és elmebaj a társadalom ellenére 
megvalósult vágy, csak a megvalósítás módja különböző. Mégis az embe-
reknek igazuk van, ha azt bűnnek, ezt elmebajnak nevezik. Kár a külön-
böző dolgokat összekeverni. 
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— Ezt a könyvet azonban nem kár ilyen szempontból elolvasni. 
Ön mondta : egynek kell lenni köztük. Dosztojevszkij egy volt köztük. 
Emlékszik arra az utálatos lengyel politikai fogolyra? Nem győz 
finnyáskodni, krákogni, irtózni : hogy került ő ilyen szemenszedett 
latrok közé. Ilyenek a mi elmeorvosaink. 

Zoltán menni akart, de Bálint megfogta a karját. 
— Hogy is vagyunk azzal a mánia-elmélettel? Azt igérte, hogy 

bebizonyít nekem valamit. — Biztatóan, majdnem testvérien nézett a 
szemébe. 

Zoltán alatt megfordult a föld, az alorvosi szoba bútorai egymásba 
rohantak, mint a kerék pergő küllői. Egy pillanatig úgy volt, hogy ki-
rohan. Aztán nagy nyugalom, elszánt öröm : igen, megvan hozzá az ereje. 

Kiültek az alorvosi szoba erkélyére, az augusztus-ég csillagtékoz-
lása alá. A Svábhegy elnyúlt hátán váromladékként kuksolt az épülő 
zárda. A juharok nesze s a tücsökszó, mint két összehangolt tenger fonta 
körül az elsötétült házat. A földszint nyitott ablakán egy-egy nehéz 
beteg tagolatlan ordítása szabadult bele az álmát kereső nyáréjtszakába. 

— Az ember néha kacag, amikor a haját szeretné tépni — kezdte 
Zoltán — és mániás lesz, mielőtt öngyilkosságot követne el. Ez a lány, 
lehet, hogy nemcsak boldogtalan, de önmaga szemében életképtelen is. 
Mániája tragikus próbálkozása a «féktelen nő» szerepével. Próbálkozás, 
amelytől berugott tartósabban, mint amennyire szesztől be lehet rugni. 
Egy nap talán fölébred, szótlanul ül s a kezét tördeli. Mondom, én 
magam is voltam mániás . . . — s elbeszélte a Bástya korlátja és az 
újpesti híd korlátja közé eső négy hónap történetét. Nem harapott vissza 
semmit, a lebuj csődjét sem. Amíg beszélt, mintha liszteszsákok csúsztak 
volna le a melléről, percről-percre megkönnyebbedett. Bálint cigarettá-
zott s nagy-elvétve szólt közbe. 

Az elbeszélés soká tartott s utána csak a hunyorgó csillagok marad-
tak s a csönd, amely azt súgta : emberek, én vagyok a barátság és az 
utánozhatatlan ölelkezés. 

— Ezen esetleg lehetne segíteni — jegyezte meg Bálint tétován 
s érzett a hangján, hogy nem ezt óhajtja mondani. 

— Minek? — döbbent meg Zoltán. — Ez a korlát nem véletlen. 
Nem, nem, ez sorsszerű. Millió tény futott össze, hogy ez az érthetetlen 
lakat rámkovácsolódjék. És ez a millió tény jobban hozzám tartozik, 
mint az egészség látszata. 

— Vigyázni kell. A lélek fenevadjai alattomosak, minél inkább 
lakat alatt tartjuk őket, annál valószínűbb, hogy egy nap összeroppan-
tanak. Te különben azok közé tartozol, akik jelképekben látják az életet. 
Neked ez a csonkaság : sors, élethatár, Isten csókja. Elrendelés, amelyet 
tisztelni kell. 

Most először tegezte Zoltánt. Szája szeglete eleresztette a makacsul 
tartott mosolyt. S arcát elöntötte a gyógyíthatatlan szomorúság. 

— Talán jobb is, ha valaki egyetlen-egy, húsát tépő szörnyeteg-
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ben áll szemben a sorsával. Ez Prometheus és a keselyű isteni szim-
biózisa. A keselyű, aki Prometheusból lakmározik, Prometheus hal-
hatatlansága. Igy állítja be ezt André Gide egyik pompás bohósága is. 
Mit szóljak én? Nekem nincs keselyűm és nincs gyónni valóm, legalább 
is nem merek egyet választani ki a sok számbajövő keselyű közül. 
Igaz, hogy voltakép Prometheusnak is sok keselyűje vo l t . . . Én hívebb 
vagyok a mondához s te hívebb vagy az értelméhez. 

Egy pillanatra elhallgattak. Bálintból cseppekben oldódtak a 
szavak, mint jégcsapról a víz. 

— Talán a származásom, talán az volt a baj. Mennyire nem 
ismerik a zsidóságot. Csak a kifelé mutatott ragadozó arcát ismerik. 
Nagy ragadozók és kis ragadozók : ezek vagyunk kifelé. De mennyi 
bánat, érzékenység, gúnyos világfájdalom s hamvába-holt lelkesedés 
borong ennek a népnek a jobbjaiban. Shylock, az közismert. De ki 
írja meg a zsidó Hamletet? Nincs olyan bánatfolt fölvarrva, csak 
fajából kinőtt magyarra, valahogy így írja Ady. De ez a kinövés, hogy 
is mondjam . . . külső . . . A magyar, ha kinő a fajából, nagyobb lesz, 
mint a többiek s túllát a szomszédja kobakján. Egyedül van és átko-
zódik. Nálunk ez a kinövés más. Mi nem növünk túl, nálunk az atomok 
lázadnak föl. Ellenmondás ez a sodrással szembe, amelybe mint zsidók 
tehetetlenségünknél fogva belekerültünk. Önmegvetés és mégis büszke-
ség. Aszkéták, műgyüjtők, széplelkek, templomjárók leszünk s minél 
szebb lelkek s minél templomjáróbbak leszünk, annál zsidóbbak vagyunk. 
Adyban is van valami ilyen . . . a fölhajított kő . . ., de egy zsidó Adyban 
kevesebb lenne a harag és több a szomorúság. Hit és nihilizmus különös 
elegye : ez a fajából kinőtt zsidó . . . Most mozdul valami Európában. 
Itt voltak az oroszok és itt vannak a modern franciák. Gondoltam : 
új nagy keresztény áram önti el a világot, ez engem is fölvehet. Ez az új 
kereszténység majd megoszt bennünket és megoszt titeket is. És a két 
ellenséges seregből kiválnak és együtt maradnak mindazok, akik tör-
vényt ismernek az élet törvénye fölött. Húsz éves koromban áttértem 
és templomjáró lettem. Még imádkoztam is. Egyszerre ennek is vége 
volt. . . Lázadás volt az otthonom, a gyerekkorom ellen s tarthat-e 
soká egy lázadás? Mi maradt? A nihil és ez a tarka ház. Részvét és 
kíváncsiság, igen, ez bennem is van. Minél kevesebbet akarok vétkezni 
és handa-bandázni. Miért? magam sem tudom. Sok minden van bennem, 
de nincs meg az az egy, ami a sokat összefogja. 

A csillagok könnyes szemei még zavartabban hunyorogtak. 
A fölserkent szél a juhartenger pártjára állt, elnyomta a tücsöktenger 
zizzenésekből összefolyt neszét. A földszinti paralitikus, akiből tudatot, 
emléket, önuralmat, szerelmet, mindent kirágtak a mikroszkóp alatt 
látható karcsú állatok, belebődült az éjtszakába, amely neki egyre 
éjtszakább éjtszaka lett. A két barát hallgatott; ostoba nesz lett volna 
köztük a beszéd. 

Ez a vallomás és ez az együtt átvirrasztott éj végleg összehangolta 

Napkelet 15 



218 

Zoltánt a tarka házzal. Be-bekukkantott az egyetemre, sokat olvasott 
és sokat beszélgetett a betegeivel. Az «általános napló» vastag kötetté 
duzzadt s a kartotékában százával álltak a lapok. Zoltán megnyugo-
dott : a helyes emberi álláspont szerzetese lesz. Itt marad az őrültek 
házában, mint más korok szerzetesei a leprások telepén. 

Sajnos, a helyes emberi álláspont nem mindjárt a társadalom 
álláspontja is. Már pedig a kórház a társadalomé s kérdés, megfér-e 
két álláspont egy kórházban. Hrabán segédorvos úgy vélekedett, hogy 
nem. Sironkai segédorvos pedig még inkább úgy vélekedett. A leg-
nagyobb baj azonban az volt, hogy a főorvos is szakított évtizedes 
szokásaival. A mindenkori alorvos mellett Sironkait is megszólítással 
tüntette ki, még pedig nem úgy, mint mindenkori segédorvost, hanem 
mint Sironkait, a rendkívüli talentumot. Ha egy ilyen kiforrott úr 
fölborítja a házirendjét, annak nagy oka lehet s van-e nagyobb ok, 
mint annak a Sorbonne-sipkának a farkincája, amely alá ezen a nyáron 
Sironkai érdemei váratlanul odatolakodtak. A főorvos úr lánya abban 
a reményben utazott ki Párizsba, hogy a jövő vakációra Sironkai okvet-
lenül alorvos lesz. Ez a legkevesebb, amit a papája tehet ekkora tehet-
ségért. Ó, tesz ő még többet is, arról a Sorbonne-sipka épúgy meg volt 
győződve, mint Sironkai, vagy akár a főorvos úr. 

A régi kiforrt szokások fölborítása volt az első jele annak, hogy 
Bálint állása igen vékonyka kocsányon csüggő gyümölcs. Sőt talán 
egy szellőcske is elég, hogy letoccsantsa. Szellőcskék persze minden 
időben s mindenütt lengedeznek s ebben az esetben ép az volt a szellő, 
amit Zoltán helyes emberi álláspontnak keresztelt el. 

Az őrültek háza mindig vonzza az olyan embert, aki az utcán, 
iskolákban és színházban látható kuriózumokon már megszünt hüle-
dezni, de a hüledezés ösztöne benne van s új furcsaságokat követel 
a teremtéstől. Zoltán és Bálint szerzetes-magányának megvoltak a 
világi látogatói. Ezek a világi látogatók hetente egyszer, csütörtök 
délután ott csücsültek az alorvosi szobában, havonta egyszer a kór-
termeken is átsétáltak s a hét többi napjain büszkék voltak az elme-
kórházi kapcsolataikra. 

Horváth Lacit, a haldokló édesanyján kívül Kretzschmer akkori-
ban megjelent könyve csábította ki a Farkasrétre. Ez a könyv csodá-
latos összefüggést talált az elmebetegek testalkata és betegségük ter-
mészete közt. Horváth Lacit, aki szívesen használta a «szervezet vegyi 
logikája» s a «tulajdonságaink következetessége» szerű kifejezéseket, 
Kretzschmert a hormon-hittel s a hormon-hitet az «egész ember»-rel 
óhajtotta összeházasítani s ebből a szempontból nézegette a betegeket. 

Zoltán a Kretzschmer összefüggéseiben semmi különöset sem 
talált. Ha az elmebaj voltakép az ember «természete», világos, hogy 
a szervezet és az elmebaj közt ugyanaz az összefüggés, ami a szervezet 
és az ember természete közt. Vagyis bizonyos számú esetben követ-
keztethetünk a tejképből a szelídségre s a római arcélből a férfiasságra. 
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amint azt a férjhez adó lányok mamái is teszik, bizonyos számú esetben 
azonban nem, mert a természet fejlődése elválhat a test fejlődésétől, 
sőt azzal ellentétbe is kerülhet. Ugyanolyan alkatú emberek közt 
akadnak ostobák és lángelmék, szentek és gazemberek, dühösek és 
bárgyuk, bolondok és harmónikusok. Balzac pékkel, Dosztojevszkij 
rablógyilkossal téveszthető össze. Zoltán mindezt tudta, de azért 
szívesen felelgetett Laci kérdéseire. Érezte, hogy Lacinak erre a Kretz-
schmerre s ezekre a hormonokra okvetlenül szüksége van ; mért vitázzon 
ő az emberek pótolhatatlan illúzióival. 

Behr, azaz Bors Alfréd viszont Rousseauról írt könyvet. Ő Rousseau 
egész lelki életét, sőt a Contrat socialt is az «anyakomplexum»-ra óhaj-
totta visszavezetni s elmeorvosi szakvéleményt kért Warrensné lelki 
alkatáról s az Ermitage-beli ábrándozásokról. Fölvetette a kérdést, 
összefüggésbe hozható-e Rousseau botanikus szenvedélye ezzel az 
anyakomplexummal s vajjon megértik-e az ő gondolatmenetét az 
egyetem nagyfejűi is. Alfréd igen szubtilisan és tartózkodón fűzte a 
gondolatait, amellett a fejezetek fölé írt nagybetűkkel, római és arabs 
számokkal domborította ki műve kompozícióját. Minden oldalon 
legalább három idegen könyvből idézett s még a lapszámot is megjelölte ; 
még is félt, hogy e nagyfejűek zavarosnak minősítik őt. 

Alfréd már ledoktorált s maximum négy éven belül magántanár 
óhajtott lenni. Tartozott ezzel a körülményeinek is. Károly a gyár 
révén, melynek az autóit képviselte, Párisba került s vele költözött 
az öreg Behr is, aki ahhoz képest, hogy vén zsidó volt, bámulatos hamar 
megtanult franciául. Itt szaglászott, ott gagyogott s Zoltán, mikor az 
elmult nyáron kint járt, nem győzött csodálkozni. Született francia 
zsidó lett. 

Károly azonban nem egyedül költözött Párisba, hanem magával 
vitt egy hajdani varrólányt, aki épolyan csodálatosnak találta a Bükk-
hegységet, mint ő s Párisban különösen a szabónők megszekálása révén 
jött bele a franciába. Alfréd örült ennek a varrólánynak ; így Teri is 
belenyugodott, hogy egy entellektüel felesége legyen s állandóan ott 
hordta a retiküljében azt a jegygyűrűt, amelynek a párját Alfréd az 
ujján csillogtatta. Minden jól ment, csak az anyakomplexumot kellett 
helyesen kifejteni, mert Teri, ha már lemaradt az autó-szakmáról, 
legalább méltóságos asszony akart lenni s ebben Alfréd is egyet értett vele. 

A «csütörtöki ötös» (így nevezték el az alorvos szobájában összeülő 
baráti együttest) harmadik kültagja egy félbemaradt író volt, Bálint 
betege, aki azért járt ide, hogy a féloldali arcrángása és a gyermek-
és pubertász-emlékei közt az összefüggést kibogozzák neki. Úgy hitt 
a pszihoanalizisben, ahogy erdőszéli babonás asszonyok az ördögben 
és az erdei manókban. Az ő erdeje a tulajdon lelke volt. Végigjárt már 
vagy öt-hat pszihoanalitikust, mindenik kibogozott a multjából valami 
szörnyűséget, az egyik, hogy a nevelőnője annakidején elcsábította, 
a másik, hogy a bátyja halálát kívánja, a harmadik, hogy öt éves korá-

15* 
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ban féltékeny volt a mamájára. Kósa Andor mindent föltételezett az ő 
lelke erdejéről s azok a manók állandó reszketésben tartották. Ahonnét 
ennyi szörnyűség kijött, mi fog kijönni még? Nyilván még nagyobb 
szörnyűség, hiszen az arcrángása nem hogy elmult volna, de fokozódott. 

De akármilyen szörnyű cédulákat húzkodott is ki a pszihoanalizis 
papagálya az ő lelke ládájából, senki sem győzhette meg róla, hogy ez 
a lélek természeténél fogva rossz. Ő még ma is együtt él az édesanyjával 
s ép olyan tisztelettel csókol kezet neki, mint amikor ez a kéz volt az ő 
földi biztonságának a tartó-kocsánya. Otthagyta az ügyvédi irodáját, 
hogy író lehessen s otthagyta a pénzét hálából, hogy a barátnői elnézték 
az arcrángását. Ő alapjában jó ember volt és ha mégis ennyiféle dzsin 
lakott benne, azt kívülről rejtették belé. Kicsoda? A civilizáció. Köz-
vetve még az arcrángását is a civilizáció számlájára írta. A civilizációt 
el kell söpörni, ez volt az álláspontja. Nagy világfölfordulásról álmodott, 
amelyet hol Marx, hol az apokalipszis receptje szerint rendezett meg. 
Fejfájásos perceiben az apokalipszishoz húzott, az édesanyja vasárnapi 
madárteje után Marxhoz. De hogy mi lenne vele s az édesanyja madár-
tejével ebben a felfordulásban, nem tudta pontosan. A kéziratait egy 
idő óta visszakapta, újabban nem is voltak már kéziratai. Az édesanyja 
nyugdíján tengett s csak a lélek-ásatások érdekelték. 

Az öt férfi közt nem volt barátság, de megszokták egymást. A két 
kórházbeli ennek a csütörtöki összejövetelnek a búvár szivattyúján át 
sűrítve kapta a külvilág pletykáit és izgalmait, a «bejárók» pedig tisz-
telték azt a gazdag pszichológiai lelőhelyet, amelynek Bálint és Zoltán 
voltak a tulajdonosai. Csütörtök délutánra kihorgásztak egy-egy kövér 
beszédtárgyat; összedugták a fejüket, nyáron az alorvosi lakás erkélyén, 
télen a központi fűtés radiátora körül, közös bográcsba rakták a hozott 
pletykáikat s kavargatták, kotyvasztották, amíg egyetlen halászlébe 
nem főtt a sokféle ötlet. A bejárók olykor túlkorán állítottak be s vár-
niok kellett, amíg a kórházbeliek lerázzák a délutáni vizit vagy a sürgős 
betegfelvétel nyügét. De a házigazda távolléte nem zavarta őket, sőt 
ép ezt az időt szemelték ki rá, hogy a kórházbelieket is megcsipkedjék. 

Igy történt ez azon a februári délutánon is, melyen a «helyes állás-
pont» azt a végzetes pyrrhusi diadalát vívta ki. Bálint az irodában egy 
délután behozott beteg fölvételével veszkelődött, Zoltán pedig a súlyos 
paralitikusok sebeit kötözte a műtőben, amikor a portás jelenti, hogy 
a «három vendégúr már fönn van s várják a doktor urakat.» Zoltán be 
akart szólni Bálinthoz, ki is nyitotta az iroda ajtaját, de szólni már nem 
tudott. Az ő győri barátja, Szirmai állt a szoba közepén. Egy körszakállas, 
elváltozott Szirmai, de ugyanaz a pufók arc, ugyanazok a mélyre szaladt 
vakond szemek. Egyik kezével egy idősebb iparosféle ember vállát fogta, 
a másikkal bizonytalanul tapogatott maga elé, mint a vakok s a ripacsok 
álpáthoszával szavalt. Bálint szemben vele, az íróasztalnál ült és nézte, 
Sironkai oldalt egy másik asztalnál írt. Zoltánt annyira meghökkentette 
ez a kép, hogy visszaugrott az ajtóból. Maga sem tudta, miért ugrott 
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vissza. Azért-e, mert Szirmai vaksága megdöbbentette, azért-e, mert 
évek során egyre fokozódó ellenszenvvel gondolt volt tisztiiksolai barát-
jára vagy azért, mert volt ebben a jelenetben valami, ami mindezeken 
túl is megfélemlítette. A nyakában hallotta a szívverését s tétovázva 
ácsorgott az iroda ajtaja előtt. 

— Határtalan az én szerencsétlenségem, amint határtalan volt a 
hatalmam is — szavalta ott bent Szirmai olyan elváltozott hangon, 
amilyenre Zoltán nem is hitte őt képesnek. — Pier delle Vigne voltam 
s gyámoltalan, vak ember vagyok. Arrigo, Enzo és Manfred voltak a 
barátaim. Gyermekem, aki a kezemet tartod, nézz rám, mivé lett a csá-
szár hatalmasa. Ez a kéz, amely ma rád szorul, valamikor a római biro-
dalom gyeplőjét fogta. Szicilia, nem hallod többé a dalom. Én, aki 
Frigyessel énekeltem versenyt, csak nyögdicsélni tudok. 

Ki tudja miért, ez a szónoklat még jobban elrémítette Zoltánt. 
Olyan távolság volt e páthosz és Szirmai közt, amit a téboly sem hidal-
hatott át. Szeretett volna még maradni, de a portás a kapus fülke ablakán 
át figyelte őt, nem leskelődhetett a tulajdon irodájuk küszöbén. 

Odafönt a barátai közt sem tudott e különös jelenet szorongá-
sától szabadulni. A keze, amint a hamutartón babrált, reszketett. 
A «bejárók» a pszihoanalizis világnézeti hátteréről vitatkoztak. 

— A pszichoanalizist vak erkölcsellenes düh fűti — erősködött 
Laci.—Aláaknázza az erényeinkbe vetett hitet. Az apádnak, akit be-
csülsz, a halálát kívánod s szerelmes vagy az anyádba, akit szeretsz. 
Lehet, hogy ilyen árnyalat is settenkedik az érzéseinkben. A repülő-
gépben is benne van a zuhanás lehetősége, de azért a repülőgép repülő-
és nem zuhanógép. Az erény is erény, ha bűnt fed is. 

— De néha az erény bűnösebb, mint a bűn és a bűn erényesebb, 
mint az erény — csapott közbe Kósa. — Mit ér az olyan erényesség, 
amely alatt megrothad a lélek. A pszichoanalizis új, elbírható erkölcsöt 
készít elő. Persze, előbb a civilizációt kell eltakarítani. 

— Miféle világtörténelmi söprű lesz az, amely a civilizációt eltaka-
rítja s a pszichoanalizist meghagyja? — jegyezte meg finom mosollyal 
Behr. — A pszichoanalizis tulaj donképen keresztény tanítás. Helyezd 
az izgága ösztönökről a fékentartó morális erőkre a súlyt, ott vagyunk 
a középkor flagellánsainál. Minden lélek egy önkénytelen flagelláns. Az 
egyház ezt észre fogja venni. Már cseperednek is a tudósok, akik ezt a 
hangsúlyváltást kihasználják. Látjátok, ez a csodálatos az egyházban ; 
egy dühös zsidó előáll a maga váratlan és «romboló» fölfedezésével. Az 
egyház félrefricskázza a zsidót, lemosolyogja a dühét és megállapítja, 
hogy ő eleve ezt tanította. Nem így van? — fordult Zoltánhoz, aki föl-
kelt, az ablakhoz állt s idegesen dobolt az üvegtábla peremén. 

— A tények ép úgy nem tehetnek róla, hogy milyen hadseregbe 
sorozzák őket — vetette oda bosszankodva Zoltán — s miféle ügyért 
harcoltatják őket, mint a vitézúrrá előléptetett béresfiúk. A tények 
vannak, mint a fák és a kövek és nem erkölcsösek és nem erkölcstelenek. 
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De mindig lesznek emberek, akik azt kiáltják : a kövek és a fák is az én 
igazamat zengik. 

Ennél a kitörésnél toppant be Bálint. Szokatlanul eleven volt, lát-
szott, hogy valmin mulat. Odazöttyent a diványára, melyet a betegek-
től kapott diványpárnák tucatja tett süppedőssé és fölkacagott. 

— Mi vagyunk elmaradva a világtól? Ebben a percben hallgattam 
végig egy Pirandello-travesztiát. Magyarországon még nem is ismerik 
Pirandellót. Vidám öreg úr, aki parabolákat ír arról, hogy minden 
viszonylagos, az emberek nem egyéniségek, hanem szerepek és az igazság 
megismerhetetlen. Nos, ma délután három óra tájban betelefonál hozzám 
egy neves szemorvos. Különös beteg van nála. Délben az Andrássy-úton 
félrelökte a motorbicikli. Látszólag nem történt semmi baja, mentőket 
sem kellett hívni, rokona, aki ép arra járt, hazatámogatta. Otthon 
veszik észre, hogy nem lát. Kocsiba ültetik s fölviszik a neves szem-
orvos lakására. A szemének semmi baja, tulaj donképen lát, csak hiszté-
riás vakságról lehet szó. A beteg zavarosan fecseg, szét akarja loccsan-
tani a fejét és «valami Frigyest» emleget. Pontosan így telefonáltak, 
valami Frigyest, ez a legjobb az egészben. Kérdi, hogy beküldheti-e 
a beteget. Hát a beteg itt van, az a valami Frigyes pedig II. Frigyes 
császár a Hohenstaufen, ő maga pedig a császár tanácsadója ; Pier 
delle Vigne. Ez a Pier delle Vigne ifjú korában a császárral és a fiaival 
együtt írta az akkor divatos canzonékat s olyan kancellárféle volt. 
Frigyest azonban az öregség gyanakodóvá tette és Pier delle Vignét is 
bemártotta az udvari cselszövény. Megvádolták, hogy méreggel akarja 
a császár étvágyát javítani. A császár megvakíttatta. Pier delle Vigne 
elviselte volna a vakságot, de nem tudta elviselni a kegyvesztettséget. 
Amikor kísérője egy fal mellett vezette el, nekirohant a falnak, szét-
loccsantotta rajta a fejét. Nos, az én barátom a megvakíttatás és a falnak-
szaladás közti időt éli. A rokona, aki bekísérte, elmondja, hogy. a fiatal-
ember betűszedő, hónapok óta állásnélkül van s rengeteget olvas. Abban 
a pillanatban is olvasott, amikor a biciklis felbillentette. Itt a könyv, 
amit olvasott — s fölmutat egy történelmi anekdótagyüjteményt. — 
Csakugyan benne van Pier delle Vigne története is. A bicikli visszalökte 
a mi betűszedőnket a XIII . századba, ép abba az anekdotába, amelynek 
az olvasása közben megzavarta. S most itt áll ez a betűszedő-kancellár 
és szaval, szaval. Hivatkozik az érdemeire, gyalázza az udvart s keresi 
a falat, amelynek neki szaladjon. Kár volt visszaugranod, Zoltán, az ajtó-
ból, megtanulhattad volna, mi a különbség egy műkedvelő és egy őrült 
színjátszása közt. Mert ne feledjük el, hogy ez az én barátom műkedvelő, 
még pedig felsült műkedvelő. A napokban hozattam meg Pirandello 
néhány darabját, köztük IV. Henriket. Abban mindez megvan. Kissé 
komplikáltabban, de ugyanez. Olvasmány helyett ott karneváli jelmez, 
motorbicikli helyett ló, Piere delle Vigne helyett IV. Henrik. A hasonló-
ság annyira tökéletes, hogy az a IV. Henrik is csak szimulálja a bolondot 
s ez is. Attól félek, az jobb szinész volt, ez nagyobb világcsaló. Csak azt 
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szeretném tudni, hogy kerül ennek a betűszedőnek a kezébe egy Piran-
dello dráma. S mire kell neki ez a komédia. Gondolhatod, hogy Sironkai 
halálos komolyan vette ezt a mi Piere delle Vigneénket. Pedig micsoda 
téboly-giccs. Emlékszel Gombosnére, hogy szavalt az. Egy Jászai 
Mari! Kíváncsi vagyok a főorvosra. Ezt a csemegét neki tartogatom, 
ez lesz a tíz kérdés nagy próbája. «Tudja-e miért hozták ide?» «Idejut-
tatott az ármány, Frigyes hálája és a vas, amellyel kitolták a szemem.» 

(Folyt. köv.) Németh László. 

HAJNALI HARANGSZÓ. 

I. 
Most bontja büszke sátorát 
a nap-páva s a fákon át 
harangszó bolyg: kis árva, 
elűzte mostohája. 
Álmodva jár a fák során, 
mert sírni jött sután, 
de, hogy a réten röpködött, 
már tünni érzi a ködöt 
s száz vadvirágból dalt kötött 
ujja a lágy, sovány. 
Még félszemével sirdogált, 
de már dalolt egy madrigált 
mert szállni, szállni szép! 
Kék pillangók közt állt a tánc, 
felujjongott az eszterlánc, 
mert dalban égni szép. 
Majd egy kakuk hívó szavára 
besurrant az erdőbe, 
s bár elbujtatta sok mohos csertőke, 
hogy rá ne leljen gonosz mostohája: 
belefonódott szines galandként 
a fák hajába, 
s ott elenyészett.. . 
A virágok várták, hogy édes szava cseng, 
de nem válaszolt csak nővére: a csend. 

II. 
Én ifjúságom! te víg, csapongó, 
te Május rétjén elhallt harangszó, 
s ti dalteli évek, sok hajnali ének 
vajh hova szálltok, merre menétek . .. 
az élet, az erdő meglopta zenétek.. 
Ma már szívem, ha dalt kínál 
s halkan kipeng egy madrigál: 
nincs válasz rá, mely visszacseng: 
csak a csend. Simon Gyula. 


