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A kert felett különös, remegő sárga csík jelent meg. Hasadt, 
szélesedett és olyan üres, olyan kiábrándító színe volt, hogy az ember 
első pillanatban furcsán összeborzongott, amikor észrevette. A fák és 
a kerítések lassan kibontakoztak puha, meseszerű sötétségükből, a fehérre 
meszelt kapubálvány pillanatról pillanatra veszítette el csodálatos, föl-
döntúli ragyogását, a ház lassan házformájú lett, a kút ú j ra szivárgó és 
kopott zöld vasfej, a virágágyakat szegélyező kövek ú j ra színtelen, re-
pedezett kövek és a sóderes út újra a megszokott, a mindennapi út. Az 
asztalok és a székek hirtelen szomorúan derengeni kezdtek és a veranda 
felett égő villanykörte mintha magába szívta volna minden fényét, duz-
zadtan és álmosan virrasztott a pókhálók között. 

Hajnalodott. 
Már érződött hűvös, száraz íze. Szomjúság íz, gyenge, alig támadó 

szomjúság íz, olyan, amelyre még nem érdemes vizet inni. Az ember 
nem tud mit kezdeni vele, forgatja a fejét, nyel, kóstolgatja. Ilyen az 
íze a hajnalnak. 

Benn, a veranda mögötti szobában halkan sercegett a rádió. Éjjel-
ről felejtették úgy, nyitott varázsszemmel, zölden világító skálatáblával. 
Néha, néha roppant egyet. Még csend volt mindenütt. Az éterben is, 
a ház körül is. De már érződött, hogy az éjszaka legcsodálatosabb, haj-
nalelőtti puha varázsának vége. Minden lassan józan lesz, megszokott és 
hűvös. Most, szürkületkor indulnak rohamra az első csapatok, most mász-
nak fel álomtól duzzadt arccal a repülők az ülésekbe, az első hajnali ciga-
retták parazsa valószínűtlenül imbolyog a kifutók betonja felett. 

Odalenn, a kert aljában lámpák villantak, néhány koppanó reggeli 
hang, aztán halk trombitálás, indul az első villamos Pest felé. Négy tizenöt. 
A kocsi még üres ilyenkor. 

János felállt a földről, nekitámaszkodott az egyik fa meszes tör-
zsének és körülnézett. Torbágy felett még villogott valami kis csillag. 
A biai földeken köd úszott, errébb, Bálint alatt a dombok nedvesen csil-
logtak. Megsimította a homlokát, aztán a kert felé fülelt. Valaki öklen-
dezett. Előrehajolt, hogy lássa. Nem azért, mintha érdekelte volna, hogy 
ki az, de ennek az éjszakának minlen pici mozzanatát, minden figuráját 
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mélyen bele akarta vésni az emlékezetébe. Lohr, a trombitakészítő. G áll 
most a kádnál. Eres, nagy kezével belekapaszkodik az egyik barackfa 
ágába, néha megtörli a homlokát. Nem szól semmit. Berec, az ügyvéd, 
azt mondta: j a j a j a j . . . jahhahahajaj . . . Jó tíz percen keresztül. Lohr 
hallgat. Aztán nagy rohamokban, bugyborékolva hány. János összeráz-
kódott. 

Iszonyú éjszaka volt. A hullámzó, teli tálak emléke és a csapkodó 
szavak foszlányai rettenetes súlyként ültek a gyomrában. Tányérok, 
tányérok és tányérok, zsír, húslében elázott zöldségek romjai, fekete sül-
tek, lerágott csontok forgói, morzsák és mondatok törmelékei villogtak 
előtte. Rosszul érezte magát. A kád, odalenn. . . Az orvosék kitettek 
magukért. Szinte kísérteties volt a lakoma, nyomasztó bőségével, amely 
most valami süket mozdulatlanságba fulladt. Vajjon mit ünnepeltünk? 
Megpróbált kutatni az emlékezetében, de gyomra hullámzott. A fron-
tok körül, Európában, ma is, minden nap, minden perccel méterről mé-
terre közelednek. Már harmadszor rohanja meg ez a kép. Nehézütegek, 
szekerek, katonák jönnek előre, egyre előbbre, Bálint felé, a ház, a kert, 
az asztalok f e l é . . . Mi lesz velünk ? Mi lesz velem ? „Fehér abrosz, vörös 
bor van a kantin asztalán, s a kantinos kisasszony.. ." Külön kádat állí-
tottak az udvar végébe, ha a vendégek rosszul lesznek. . . A mellékhely-
ség messze van, a sötétben amíg odabotorkál va l ak i . . . Háború. Még 
semmi sem látszik, semmi sem hallatszik, de valami, valami szörnyűség 
már beette magát a csontjainkba. Az ember vergődik a saját fiatalságá-
nak súlya alatt, álmok és villanások zökkentik előre egyik napról a má-
sikra. Menekül. Este lefekszik és folytatja a mesét, amíg el nem alszik. 
Különös országok hadseregeit vezeti, vagy lányokkal sétál a háromszöge-
lési pont felé, az erdőben. A bálinti fiúk oda „járnak". A háromszögelés-
hez. Tegnap délután kiment, megnézte. Most már pontosan tudja majd, 
esténként, ha lazán szőtt éber-álmában arra jár, hogyan kell menni. Nyu-
gatról erős a meredek, arra csípősszagú bokrok ülnek a lejtőn, aztán 
néhány fenyőfa jön, kövek, fehérek mint a csontok, puha, hosszúszálú 
füvek, olyanok, mint a frissenmosott haj, végül a szögelés korhadt 
falábai. 

Fekvő testek nyomait is kereste a fűben. ölelés. Szép szó. Odaadja 
magát. Persze, a könyvek. Irodalom. A regényekben mindig így van, 
ilyen egyszerűen. De a könyvek hazudnak. Semmi nem igaz, a fiatalság 
nehéz és kegyetlen és a fiúknak néha olyan szaguk van, mint az öreg 
Sántha bácsi csődörének, amelyet láncokkal kötöttek be az istállóba. 
Ennyi minden és még körül, a hadseregek is, amelyek fojto-
gató gyűrűjüket egyre szűkítik körülöttünk. A halál nagyon egyszerű, 
— ha csakugyan létezik — tiszta és érthető, mint egy elsőfokú egyenlet. 
De e z . . . a háromszögelés, az esték és néha az ember úgy érzi, hogy 
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valahol, valamikor már ugyan ez megtörtént vele, pontosan így, néha 
csak egy mozdulat, egy szó emlékeztet, bele lehet bolondulni. És 
a hazugságok, ez a rettenetes hazugság tenger, amely körülvesz, elborít. 
Hazudnak a könyvek, hazudnak a mesék, hazudik minden rend, hazudik 
maga a természet is és talán hazugság minden mozdulatunk, minden 
szavunk. 

— Tours és Blois . . . — hallotta most az orvos hangját. — Mind 
a kettő a Loire mellett van. Ha átkelnek, Bourges irányában, holnap-
után már ott is kész a harapófogó. Fel egészen Chartres-Fointainebleau 
vonaláig. . . 

— Fointainebleau — szólalt meg lassan Berec. — Igen, Fon-
tainebleau. . . 

— Ott is páncélosok csatáznak — jelentette ki orrhangon Elekes, 
a tanár. Undorítóan mondta. Ügy, mintha azt mondaná: Perzsák és 
rómaiak csatáznak, holnapra a lap aljáig „lesz feladva". A perzsák és 
a rómaiak vére már nem érdekes, hiszen olyan régen volt. Ez már törté-
nelemkönyv. A lap aljáig. De azok az emberek, akik most acélsisakban, 
hajlott háttal rohannak előre, a harapófogón belül és kívül, Tourstól 
Fontainebleauig, ez valami egészen más, ez valami iszonyú. A vérük elke-
veredik a sárral, a bloisi és a chartresi utak sarával, ó ez benne van az 
ember gyomrában, az agyában, a hétköznapokban.. . 

— Milyen szépek ezek a nevek — mondta Berec. — Én szerelmese 
vagyok a neveknek. Troyes, Reims, Chalons, St. E t ienne . . . Mondjunk 
neveket és hallgassuk a csengésüket, hagyjuk egy kicsit szétterülni a han-
gulatukat. 

— Durance . . . — szólalt meg Elekes és nagyot ásított. Jobb volna 
már lefeküdni. Ilyenkor, hajnal után az emberben olyan furcsa szomjúság 
terül szét, a gondolatok lassúak és símák. 

A kapúnál búcsúzkodtak. Az orvos felállt, karonfogta feleségét és 
mosolygott. Ferde, alig permetező napfény feküdt már a falak mentén. 
Valahol szekér zörgött. A nyíló vaskapú megcsikordult aztán becsapó-
dott. Azt mondta: nyári reggel. 

— Aki Diósd felé jön, indulás! — kiáltotta Luteráné. — Me-
gyünk ! 

A kapú újra kinyílt, az emberek egymás után másztak fel Lute-
ráék teherautójára. A teherautó oldalain téglapor sárgállott. Luteráék-
nak téglagyáruk van. 

Egy lánc csattant, valaki viszontlátást kiáltott és az autó elindult. 
Pár pillanat — gondolta János — és vége ennek az éjszakának is. 

Vajjon mire volt jó ? Zsebébe nyult, elővette a noteszát 1944 jú l ius . . . 
Megkereste a napot, egy kicsit gondolkodott, aztán beírta: Hajnal. Visz-
szalapozott. Felül: Mulatság a doktoréknál. Aztán: szürkebarát, gyön-
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gyöző poharak. Egy versfoszlány, három sor, kettő rímelt. Szeretett 
volna részegen verset írni, de izzadt és már rosszul érezte magát. Nem 
ment. Te fehér nyugalom, halvány remegő . . . Ez volt az utolsó sor. 
Alatta: Papp Aranka. 

Odament a kúthoz, a karjára eresztette a vizet. 
— Álmos vagy, mi? — kiáltott feléje az orvos. 
Akkor lépett ki Papp Aranka az udvarra. Világoskék ruhában 

volt, tűzpiros övvel. A száját picit dacosan előrebiggyesztette, szürkés 
szemeivel végignézett az asztalokon. A selyemharisnya vonala szinte 
zengve futot t végig a lábán. Szép lába volt, formás és felette minden 
lépésre suhanva lebbent a szoknya. 

Kétszer táncolt vele az éjszaka. Pontosan tizenhét szót váltottak, 
Aranka dúdolt tánc közben, mindig mást dúdolt, mint amit a lemez 
játszott. Az illata beleivódott a kezeibe, a szája körül bujkált, a lehelle-
tének íze ott maradt a nyelve körül. Félt tőle. És félt az estétől a három-
szögelésnél. Minden olyan egyforma. 

Visszament a fához, újra nekitámaszkodott. Látta, hogy a lány 
részeg. Hirtelen izgatott lett. Aztán elhúzta a száját. Gerecs, a pilóta fel-
állt az asztaltól és kitárta a karját . 

— Meg kell kapaszkodni, drága. Na, ki jön a házamba? 
— Én — mondta Aranka és leült az egyik székre. — Megnézzük 

a cicáikat? 
— Jön? Fél óra alatt lenn vagyunk a repülőtéren. 
Az orvoshoz fordult. 
— Ideadja a kocsit, ugye, Jóska bácsi? 
Az orvos a feleségére pillantott, aztán kelletlenül mondta. 
— Vidd c s a k . . . De siessetek vissza. 
Az asszony most észrevette Jánost. 
— Elviszitek magatokkal Jánoskát is jó, olyan szomorúan álldo-

gál itt, m i n t h a . . . — egy kicsit keresgélt valami hasonlat után, aztán 
fáradtan megtörölte a homlokát. — Menj fiam, legalább kiszellőzöd a 
fejed. 

— Gyere — intett neki Gerecs és Arankát nézte. — Tudsz ve-
zetni ? 

— Tudok — morogta János. 
— Na, majd egy darabon odaadom neked. 
Kimentek a kapú elé. A kis árok mentén, a vékonytörzsű fák leve-

lei mozdulatlanul feszültek az ég határtalan kékjében. Ők is azt mondták: 
nyári reggel. Aztán egy pillanatig: vasárnap. 

— Még éjszaka van — mondta János. 
Aranka nem értette. A falnak támaszkodott és nézte az eget. Nem 
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tudott utánanyúlni a szavaknak, elgurultak az agyában, mint a higany. 
Gerecs nem figyelt oda. Fütyült. 

— Üljetek be — intett. Aztán fütyült tovább. 
János bemászott hátra. A kocsi szaga ismerős jóízű volt, benzin és 

fémszag, az ülés puha tapintású. Studebaker. Kellemes szó. 
Gerecs indított. Az abroncsok ropogtak, zsongtak és a házak valami 

furcsa szédületben siklottak el mellettük. 
— Hat kis puha cicakölyök — mondta Gerecs. — Ott születtek 

a kishangár sarkában. Repülő cicák lesznek. Élvezet őket nézni. Már 
kinyílt a szemük. 

— Olyan kíváncsi vagyok — nevetett Aranka. — Meg fogom őket 
csókolni. Szabad? 

A Kamaraerdő alatt ereszkedtek le. A sorompónál várni kellett. 
Csak valami mértéket találnék, ami szerint mérni lehet a dolgo-

kat. Hol vannak itt a határok, álom és valóság, szomorúság és öröm, fáj-
dalom és nyugalom között — gondolta János. — Talán a háború. A há-
ború, amely feltartóztathatatlanul közeledik, megvonja a vonalakat, meg-
méri az értékeket, leszűri a tanulságokat. Schizofrénia és ez a minder-
wertigs-micsoda, versek, a soha semmi el nem érésének a keserűsége. 
I t t van Papp Aranka. Ha akarom, csupa szépség és ha akarom hús és 
vér, fájdalom. A háború majd megnyitja őt is, a háború majd megtisz-
t í t j a a szemeit. Már Bloisnál tart és Kolomeánál, jön lassan Nis felől 
is f e l f e l é . . . Őrült vagyok. Vagy ez mindig így volt mindenkivel? 

Megérkeztek. A repülőkaszárnya falai fehéren csillogtak a nap-
ban, a szélzsák groteszk hurkája méltóságteljesen lebegett a kifutó szélén. 

— Tarkák? — kérdezte Aranka. 
— Három tarka, egy fekete, két fehér. Megfelel? 
— Igen — mondta Aranka és megint nevetett. 
A sokablakos rádióépület mellett mentek el. A fehér sóder csikor-

gott a lábuk alatt. 
— . . . Földvár, légoltalom vigyázz! 
Csend. Alltak mozdulatlanul. Aztán Aranka tettetett síránkozással 

megszólalt. 
— A fene' . . . — mondta Gerecs. Aztán Jánosra nézett. Most elő-

ször, mióta Bálintról elindultak. — Vissza kell mennetek. 
— Te nem jössz? — kérdezte Aranka. 
— Nem. 
Visszasiettek a kocsihoz. János torkát fémesízű izgalom szorította. 
— Tud vezetni? — nézett rá Aranka. 
— Egész jól megy. 
— A doktor fiai tanították? 
— Igen. 
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— A doktor fiai buták. Na, hadd l á s s u k . . . 
János beült. Csak semmi izgalom, mondta magának. Aranka is 

bemászott, egészen közel szorult hozzá, ka r j á t a támlára tette. Most 
megint érezte az illatát, amely furcsán keveredett az autó szagával. Igen, 
még mindig éjszaka van. Rálépett az önindítóra. A motor halkan duru-
zsolni kezdett. Csak nyugodtan. Kuplung, sebességváltót be elsőbe, kup-
lungot lassan fel, gáz. Visszafordultak a bálinti útra. Kuplung, második. 
A kocsi megrándult. 

— N a . . . — mondta a lány. 
János érezte a nyakán a lehelletét. A búza hullámzott mellettük. 

Az út csodálatosan, puhán emelkedett. Mégegyszer váltani, harmadik. 
Lent, Budaörsön megszólaltak a szirénák. Aranka dúdolt. 

Vaj jon miért irtózik úgy az irodalom a technikától? — gondolta 
János. Hiszen olyan szép ez, a zsongó motor, ez a jóleső bizsergés a kor-
mányon, az elmaradó búzatáblák. Vezetek. Az irodalom semmit sem tud 
megoldani, semmit sem tud meggyógyítani. A rohanás, a gép, olyan 
mint a bor. Csak nem lesz tőle rosszul az ember. 

— Pipacs — mondta Aranka. — Stop! Akarok egyet! 
János megállította a kocsit. A fény játékát nézte a hűtőn. A lány 

kiszállt. Bement egy kicsit a táblába, lehajolt, aztán visszafordult. 
A pipacsot hajába tűzte. 

János kinyitotta a kocsi a j t a j á t . 
— Szép vagyok? — kérdezte a lány. 
Részeg — gondolta János, aztán furcsa, fátyolos hangon meg-

szólalt : 
— Igen. 
Aranka mozdulatlanul állt a búzatábla szélén. 
— Csókolj meg — mondta. 
Fémes íz ült a szájában, az izgalom szétáradó, nehéz íze. A keze 

remegve lecsúszott a kormányról. Amikor kihajolt, még nem gondolt 
semmit. Rálépett a hágcsó gumizott, recés szélére. A búza és a por mámo-
ros, tobzódó nyári illata megcsapta az arcát. Az út felett kis szél lebe-
gett. Talán m o s t . . . — villant aztán végig az agyán. 

Olyan szaga volt, mint tánc közben. A csók nedves és borízű volt. 
A könyvekben i l y e n k o r . . . ó, hogy hazudnak az írók! 
Erősen szorította magához a lányt. Talán majd . . . Az övéhez nyult, 

hátrahajlította. Érezte a selyem forró puhaságát. Milyen nyirkosak az 
ujjaim. 

Az öv nem akart kinyílni. Aranka már félig térdelt, amikor hir-
telen rádöbbent arra, hogy mi történik. A csuklójánál kapta el Jánost. 
A f iú még küzdött. Tud ta : hiába. Már az első pillanattól fogva tudta. 
Hiszen semmi sem sikerül, gondolta nagyon nyugodtan és úgy figyelte 
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a lány lihegését. Csak a kedvező pillanatot várta, amikor már elenged-
heti. Miért nem szól? A nap, úgy érezte, most zúgva, őrjítően záporoz 
le rájuk. Biztosan forró a h a j a m . . . 

Akkor már majdnem két perce szóltak a gépágyúk Budaörs felől. 
Egyik nyolcas sorozat a másik után ment, az égen kis, ritkás felhő-
csomók jelentek meg. 

János még mindig átölelve tartotta a lányt, az agyában valami 
nyugodt hang beszélt: 

— Most kezdik az Ilka majornál, most feljebb a fényszórótelep-
nél, ezek már a vasút menti nehéz á g y ú k . . . Csínos kis tűz. 

— Eresszen el Őrült. 
Azonnal, szelíden elengedte. Két pofont kapott. Semmi, csak egy 

kicsit égetett. 
— Menjen! R ö g t ö n . . . 
Nem is kérdezte, beszáll-e. Engedelmesen a kocsihoz ment, indí-

tott. Aranka megfordult és elindult, át a búzatáblán. Dübörögtek az 
ütegek. 

— Minden olyan természetesnek tűnik — gondolta. — Istenem, 
háború van. Kicsit túlságosan is sokat akartam egyszerre. Bocsánatot 
kell kérnem. Bocsánatot fogok tőletek kérni, katonák, Chartres és Foin-
tainebleau alatt, akik feküsztök a sárban és valószínűleg nem gondol-
tok semmire, még szeretőtökre sem, a chalonsi, wellsi, londoni és 
münsteri lányokra, bocsánatot kell kérnem, mert önző voltam, amikor 
ti fáradtan és kitágult szemmel bámultok a sötétbe. Férfiak vagytok és 
otthagytátok a lányokat, még Glasgowban is és Sankt Pöltenben is és 
talán még sem vagytok olyan szomorúak mint én. Ez az, amiért szé-
gyenlem magam. 

A második váltásnál nagyot rántott a kocsi. Meg kéne állni — 
gondolta. — A porfelhő . . . 

Amikor a kéttestű vadászgép először rohant el felette, nem is 
csodálkozott. Persze, a p o r . . . Levette a gázt, beszaladt az útról a búzába. 
Hosszú fénycsíkok nyíltak a levegőben. 

— Foszfor — gondolta és kinyitotta a kocsi a j ta ját . 
Aranka futva ment a bálinti torony felé. Előtte és mögötte szét-

hajolt és zörögve csapott össze a búza. A festett, nagyszemű Szent 
Antalnál megállt, szívére szorította a kezét, f u j t egy kicsit. Aztán, 
mielőtt tovább indult, még lenézett az országútra. 

Lent, a búzatábla szélén nagy, áttetsző lángokkal égett a sötétkék 
Studebaker. 
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