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A TAVASZ

Jön a tavasz!, mondom, és a kutyám 
reménykedve rohan a kapuhoz.

Váratlan. Olyan képtelenül az, 
hogy visszamenőleg alig tudom 
elviselni a hiányát. Ami 
ugyanezt vetíti előre is, 
sajnos. Mert megkapaszkodni kevés 
még a szeretet is (bogozza ki, 
aki tudja): nem külső, bár valóság; 
nem virágzó fa a Batthyány téren.
De az évszak! Kutya nem, de hiszékeny 
vagyok, és beteg is minden tavasszal 
-  igazolt láz, idő -  nem, nem csalódás: 
a fénytörést nézem, el nem szalasztóm.

Zana Zoltán

LAPPANGÓ

...Az a néhány hét, amit vizsgálati fogságban töltöttem, elég tűrhetően elmúlt; a jóin
dulatú vizsgálóbíró gyorsított eljárást kezdeményezett, úgymond: minek húzni az 
időt, s kínozni az elkövetőt, ha a dolog ilyen egyértelmű... Viszonylag hamar átkerül
hettem a városi börtönbe, ahol a törvényszéki tárgyalásra vártam. Itt az igazgató már 
odáig elment, hogy -  felügyelet mellett ugyan -  naponta végezhettem sportgyakor
lataimat, s kezdtem visszaszerezni elfogadható közérzetem. (Teát persze -  otthon 
megszokott szellemfrissítőt -  nem kaptam, de nem is volt rá különösebb szükségem, 
csak akkor jutottam hozzá, amikor a többiek, de ennek ellenére megvoltam. Úgy lát
szik, szükséghelyzetben az ember másképpen nézi korábbi szenvedélyeit, rossz szoká
sait...) Nem kellett már tartani az unalomig hajszolt kihallgatásoktól, s ha nem esett 
volna bele ebbe az időszakba a tél egy keményebb darabja, semmi nagyobb panaszom 
nem lehetne. De így is eljött a tavasz. Sok változást ugyan nem ígért azzal, ahogy sze
les-nyirkos napjaival beköszöntött, viszont éreztem, hogy hamarosan felgyorsulnak 
körülöttem az események... Az ügyvédet hónapokig nem láttam. Egy napon -  a tár
gyalást megelőző nap délutánján -  azonban mégis betoppant, és -  sebtében -  taná
csokkal látott el. -  Próbáljon viselkedni, bármilyen nehezére esik is -  kezdte. -  Tanú
sítson megértést. Megbánást nem képes színlelni, nem kívánhatom; de ne rombolja
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le azokat a törekvéseket, melyekkel segítségére lehetnék. Akkor se, ha nem ért egyet 
velük. -  Hogy minél hamarabb szabaduljak tőle, mindent megígértem. -  Tehát meg 
vagyok értve -  mondta, s azzal elment. Védekezésemmel ellentétben -  mintegy for
dított arányban vele -  már kezdetben komolyan vettem letartóztatásomat s a vizsgá
lóbíró ténykedését. Ő mindjárt észre is vette rajtam, s egy alkalommal -  hogy négy- 
szemközt maradtunk -  elbeszélt egy igaz történetet (amit én nagyon jó l ismertem Albert 
C.-től) egy cseh férfiról, aki a falujából elment világot látni, szerencsét próbálni, s ne
gyedszázad elteltével visszatért asszonnyal, gyerekkel, s hogy megtréfálja anyját s hú
gát -  akiknek fogadójuk volt - ,  arra az éjszakára máshol szállásolta el családját, s egye
dül ment haza, de az anyja nem ismert rá. Mondta, hogy szobát bérelne, és -  nyilván 
a másnapi viszontlátás meglepetését fokozandó -  megmutatta a rengeteg pénzét. Az 
anyja meg a lánya azonban éjszaka agyonütötte és kirabolta a férfit, s a holttestet a 
folyóba dobták. Reggel beállított a fiú felesége és az unoka, s mindent fölfedtek. Az 
anya felkötötte magát, a lány kútba ugrott... Már annak idején rendkívüli hatással volt 
rám Meursault végkövetkeztetése -  amit egy algíri börtön zárkájának végső magányá
ban vont le - ,  hogy tudniillik az utas megérdemelte sorsát, mert sose kell játszani... 
Úgyhogy egyáltalán nem lepett meg, amikor a vizsgálóbíró -  anélkül, hogy kérdezett 
volna -  felajánlotta, hogy gondoskodik hivatalból kijelölt védelemről... Másnap aztán 
egy majdnem jóképű, már-már magasnak mondható férfi állított be hozzám; kissé 
göndör, hamvasszőke haja volt, telt teste, de nem túlzottan elhízott; szürke, mellig 
hasított gyapjúpulóvert viselt, alatta fekete selyem nyakkendőt. Fekete -  dobozra em
lékeztető -  kézitáskáját hosszú karjával lóbálta, s úgy közölte, hogy megkeresték őt, 
nyomozati anyagomat áttanulmányozta, és szeretné, ha elfogadnám védőügyvédemnek. 
Tudja, hogy nekem mindegy, ellenben ez a törvény, s meglátom: nem is olyan rossz. 
Azt feleltem neki, hogy jól van. Kipakolt az ágyamra, és -  papírjai közt lapozgatva -  
tájékoztatott a nyomozati munka eredményeiről. Miközben iratait rendezte, kijelen
tette, hogy az ügy kényes, éppen ezért szeretné, ha bizalommal lennék hozzá, s akkor 
minden lehető sikerülni fog. -  Először az érdekelne -  kezdte aggodalmasan - , hogyan 
tehetünk valakivel olyat, amit maga tett... azzal, akit szeretünk? Örülnék, ha segítsé
gemre lenne... -  Én azonban nem segíthettem; annyit mondtam, hogy az emberek 
tévedésben vannak akkor, amikor mindent meg akarnak érteni -  módszert s fárad
ságot nem kímélve - ,  mert feltételezik, hogy ezzel már a test és a lélek törvényein úrrá 
tudhatnak lenni. És csodálkoztam kicsit, mert neki tapasztalnia kellett, hogy sokan 
kifejezetten kívánják annak halálát, akit szeretnek. Az ügyvéd tett még egy kísérletet. 
Fölvetette: mi lenne, ha bizonyítanánk, hogy a kerületet aznap délelőtt azért jártam 
be, hogy figyelmeztessem az embereket; mint ahogyan az öngyilkos segélyhívásokat 
küld környezetébe. Tanúként megidézhetnénk a sekrestyést, s ő igazolná, hogy a 
disznóölőt ottfelejtette. Tudat alatt védekezve a bűn ellen. Azaz: nem véletlenül hagyta 
el a kést. -  Sajnálom, de ez nem igaz -  mondtam, mire a védő gyanúsan kezdett mé
regetni. Freud tanításai-lehet-valakiknek hasznosak; én azonban nem sokra tartom 
a pszichoanalízisnek e mutatványait; Jungét, Szondiét sem. Persze, nem szavatolhatok 
magamért, vagyis tévedhetek; de nem akartam senkit figyelmeztetni. A böllérkést 
azért felejtettem a templomban, mert letettem, amikor az egyik megrongált dombor
művet tüzetesen megvizsgáltam, hátha lehetne javítani rajta valamit. -  Nem lesz köny- 
nyű együttműködni magával -  jegyezte meg ő kiábrándultán, s fölnyalábolt papírjait 
táskájába gyömöszölte. Kezet se nyújtott, úgy hagyta el a cellám. De én csak örültem, 
hogy elment, s nem faggatózik tovább oly erőszakosan; amit már kissé meguntam a
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kihallgatások értetlenkedő kérdései során. És most felbukkant a cellámban is... Reggel
-  nem korábban, mint rendesen — két őr jött értem, hogy átvezetnek a tárgyalásra. 
Rabszállító mikrobusszal érkeztünk a bíróság udvarára. A hátsó lépcsőkön egy kis szo
bába kísértek; ott ültünk és várakoztunk. Kintről mindenféle neszek, székzörgések, 
beszédfoszlányok hallatszottak be; egy bírósági nap szertartásos kísérői, amiket én 
nem ismertem. A nyakigláb, bajuszos őrvezető elkéredzkedett, hogy megigyék a bü
fében egy kávét; mire zömök felettese elmosolyodott: -  Nem bánom, Quasimodo fiam!
-  Később megmagyarázta, hogy „a fiú” még új a szakmában. -  És fiatal szervezet, akár 
maga... -  Aztán megkérdezte, voltam-e már ilyen helyen. Mondtam, hogy nem; most 
vagyok először. -  No és reménykedik? -  Nem. -  Aztán miért? Mit követett el? -  Amikor 
megmondtam, az őrmester pajtáskodón bemutatkozott: -  Rocskár Lajos! -  S mindjárt 
ezután -  valóságos örömmel -  fölkiáltott: -  Hát ez lenne maga?! -  És a nadrágjából 
oldalt fityegő újságra mutatott. -  Jó tűrhetően megírták; majd drukkolok, bár ez nem 
szabályos... -  Vasárnapi lap volt a kezében; látszott ezen a kihajtott oldalon, hogy sokat 
forgatták; a nyomdafesték megkopott rajta, ételfoltos, piszkos lett, s ahogy kiterítette 
a váróterem asztalára, toll- és ceruzavonások jelezték az olvasói figyelemmel kitünte
tett részeket. A kiemelések egyikéből értesültem arról, hogy: az előkészületekről oly
annyira tudott mindenki a városnak e kerületében, hogy a temetőjáró asszonyok egyike-másika 
előre eltemette a „jó Goss művész urat”; Zsírosné egyenesen a harangozó Restárhoz ment, hogy 
szavát vegye: a z o n  a n e v e z e t e s  n a p o n ! -  délidőben — öt perccel hosszabban 
harangozzon, amire a harangozó a plébánián engedélyt kért és kapott, s csak azért „nem futotta” 
teljes ígéretére, mert nem akart lemaradni a tanító úr földi szenvedéseiről. Úgyhogy a parkba 
idejében érkezett, s míg P. telefonvonalra vadászott, volt szerencséje a vérző, haldokló férfit tá
masztani... -  És ez?! a templommal! csakugyan így volt?! -  kérdezte kísérőm, s rábökött 
egy bekezdésre, amin én gyakorlottan átfutottam... Nem tudom megmagyarázni, hogyan, 
de a Ház felé menet (úgy órával később) egyszerre bent találtam magam a templomban... Sehol 
egy lélek; a falak közt nyirkosság, a rózsaablakok fakó-tört fénye s néhány gyertya lángja a tágas 
szentélyben. A padsorok között egészében inkább sötét volt, mint félhomály... P. nézegette -  sorban
-  az Ószövetség reliefjeit; nyugodtnak érezte magát... Az Úristen töviskoronás Fiánál elidőzött; 
valaki igazi, otromba ácskapcsokkal ütötte át a málladozó domborműnek azokat a részleteit, ahol 
J. K. -  kezénél-lábánál -  a keresztfára szegeztetett... A robusztus oltárépítmény mögül váratlanul
a sekrestyés lépett elő, és segítségét ajánlotta. P. nem akart beszélgetni, ezért távozott.-----------
Alig értem a templomkert kovácsoltvas kapujához, amikor futó lépteket hallottam a hátam mögül. 
Ő loholt utánam, s hozta a kést, amit otthagytam. -  A magáié? -  kérdezte, hogy utolért. A disz- 
nóölőről a konyharuha letekeredett, s előtűnt a szerszám meztelen pengéje és markolata. -  Az 
enyém -  mondtam, és visszacsavartam a böllérkést a konyharuhába. S mert a sekrestyés nem moz
dult, még hozzátettem: -  Meg kell kegyelmeznem valakinek... -  Erre bizonytalanul elmosolyodott, 
s visszasietett a templomba... Az írásmű szerzője kétségtelenül alapos munkát végzett; 
nem csekély fáradságába telt, míg utánajárhatott adatainak; de hiszen D. mindenről 
idejében gondoskodott. Telefonhívás érkezett a kisvárosi lap szerkesztőségébe a „szenny és 
mocsok kerületéből” -  így határozta meg utcai helyzetét az Ismeretlen Hang - , s délután fél egyre 
„valami munkatársat" invitált a Házhoz-pontos forgatókönyvét adva a várható eseménynek... 
A szépirodalmat nem tartom túl sokra, ezért aztán nem nagyon akartam volna tovább 
olvasni a novellát -  rólam volt szó, és Róla, és valahogy mégis untatott (később rájöt
tem, miért) - ,  de Rocskár őszinte érdeklődését honorálni akartam. Az egész ember 
olyan volt, mint egy csintalan gyerek. Minden kérdésénél: -  Na és ez?! -  egyre azt 
vártam, hogy fölugrik, önfeledten csapkodni kezd tenyerével, hogy valóságos ujjon-
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gásban tör ki egy-egy helyeslésem után... -  És még ezt nézze meg! -  bökött éppen az 
írás elejére (s akkor elolvastam a címet: A P. f i ú  b ű n e s e t e  a z  . .  . i  v á r o s l a 
k ó v a l ). E hasáb mentén -  egész végig -  kérdő- és felkiáltójelek sorakoztak, szubjektív 
megjegyzések, indulatszavak, amiket az olvasó -  nyilván Rocskár Lajos -  fűzött a szer
ző által elmondottakhoz. Egy helyen különösen összezsúfolódtak e megkülönböztető 
jegyek, mondhatnám: mintegy az egész szövegrész rovására. Csaknem ellenszegülve, 
feleselve...---------- Annak a napnak az előestéjén (hogy G. Amold szívébe döfte volna a kést)
-  P. megmondta apjának, hogy „reggel egyedül kell kezdenie”, mert halaszthatatlan dolga van...
Először beugrott Bazsó kocsmájába. B . - a  „nagy munka előtt”-m eg akarta kínálni pálinkával; 
azzal, amit karácsony s szilveszter közeledtén -  „Istvánokra, Jánosokra, Mindenekre” -  szerzett 
be. P. azonban a kínálást nem fogadta el -  Tiszta fejre van szükségem -  mondta. Néhányan az 
ismerősök közül odamentek hozzá; kezét megszorították, megtapogatták a hátát; magukhoz ölelték. 
Egyikük szégyellős-kurta „szerencsét!” kívánt. Volt, aki ezután távozott. A maradottak vissza
mentek asztalukhoz, vagy a pulthoz álltak. P. legalább egy teljes órát ücsörgött a kocsmában; 
előtte a bepólyált hosszú kés... Akadt vendég, aki megkérdezte tőle: -  Mi ez, cimbora? -  P. meg
mondta. Más engedélyt kért arra, hogy a munkaeszközt megnézhesse. Ő kicsomagolta, az illető 
erre tréfálkozni kezdett: —Jeha! Csinos kis jószág! Nem szeretném, ha szembejönne velem az esti 
ideán. . . -A z  ügyeletes járőr csak ennyit kérdezett: -  Ez lenne az, Petarkám ? - E z -  mondta neki 
P., és a disznóólét visszatekerte a konyharuhába. -  Jobb helye lenne annak egy erős marhabőr 
tokban -  sandított feléjük Maczák, a szíjgyártó törpe f ia ---------- Tíz körül léptem ki az utcára
-  mondta a Házban P. -  Majd összevissza kóboroltam------------Ami a tényeket illeti...
egészében nincs ellenük kifogásom, viszont különösnek találtam, hogy Vizy Dóra úgy 
adta elő a történetet, mintha a Házban tényleg találkoztunk volna. Holott nem ismer
tem őt, ezelőtt nem láttam... Amikor visszaadtam az őrnek az újságot, arra a kérdésére, 
hogy elégedett vagyok-e? -  azt mondtam, hogy igen. De az árnyalat miatt még kiegé
szítettem, hogy a képzelt valóság mindig szegény a valódi valósághoz képest. -  De azért 
elég érdekes volt, nem? -  nyugtázta Rocskár, és sietett zubbonyába gyűrni a papírt, 
mert megérkezett alávetettje... Nemsokára elhaltak a kinti halk zörejek, s kisvártatva 
bevezettek az ülésterembe. Nekem úgy tetszett, hogy sokan vannak. Ellenben a tanuló 
őr -  aki a sarkamat taposta (oly szorosan haladt mögöttem) -  csendesen ezt mondta 
fülembe: -  Úgy látszik, nem nagyon kíváncsiak magára. -  Nem válaszoltam semmit, 
viszont a vádlottak rekeszéhez kormányzó őrmester -  bizonyos meglepettséggel hang
jában (legalább nekem úgy tűnt, hogy korántsem olyan fényes ez a barátságos hang)
-  társának véleményét megerősítette: -  Talán jobb is... -  Es némi kiábrándultságot 
éreztem, s ugyanakkor egyetértettem... A teremben kellemes meleg volt; ezek szerint 
a hivatalokban még fütenek. Ültem kísérőim között, és nézelődtem. Hamarosan elé
gedetten állapítottam meg, hogy mégis elegen vannak -  s előző érzésem már nem 
érdekelt. Az egyik embercsoportban fölfigyeltem egy különös arcú, svédszőke, hu
szonéves nőre. Az első sorban ült, hátra-hátrafordult, s egy hosszú hajú (lányos) vala
kinek magyarázott. Többször rám pillantott, aztán már nem is vette le rólam tekinte
tét; sőt felállt, és -  megigazítva rövid, világoskék kosztümjének szoknyáját -  elindult 
felénk. Olyan nő benyomását tette rám, mint akinek fölösleges az arca, mert a testével 
beszél el mindent magáról, s kétséget kizáróan: tökéletesen. -  Ott jön, ni! ő  az -  mond
ta Rocskár, s könyökével diszkréten oldalba bökött. -  Kicsoda? -  kérdeztem. -  Az új- 
ságíró-kisasszonyka. -  És a korombeli újságírónő meg is érkezett. Egészen közel lépett 
a korláthoz, tíz évvel mindjárt többnek látszott. A köpcös őr megilletődve köszöntötte, 
sután kezet akart csókolni, de Vizy kisasszony visszahúzta a kezét. A szép időt dicsérték
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mindketten, majd Rocskár bemutatta őrtársát; aztán magasztalni kezdte a kisasszony
ka írásművészetét. Megmutatta rongyos újságját, de ennek V. nem tulajdonított nagy 
jelentőséget. Elmosolyodott, s mondta, hogy nincs ok aggodalomra, s elnézést kért, 
de hát „a művészi szabadság, érti, ugye!?”. Ám sem ezeket, sem előző szavait nem ér
tettem. -Azért nem haragszik! -  Nem-válaszoltam. -  Akkor jó —mondta. -  Egyébként 
csak holnap vagy holnapután hallgatnak meg, s a maguk oldalán, nem a vádén. -  
Megköszöntem neki, mire ő barátságosan intett, s kísérőimnek kezet nyújtva -  bic
centve kurtán -  tűsarkain helyére tipegett... Nem messze tőlünk ketten beszélgettek. 
Nem túl hangosan, sőt inkább amolyan diszkrét-bennfentes csevegés volt ez, mintsem 
a tárgyalóterem fülének szánt diskurzus; de olykor egészen világosan kivehettem az 
ünnepélyes hát előadását. Amikor épp fölfigyeltem rá, kellemes basszusán a „különc” 
szóval ínyenckedett. -  ...de lehetséges, hogy szerencsétlen volt. -  S profilján hirtelen 
lebiggyedt szájának sarka, s rárajzolódott az arcra valami kétségbevonhatatlan mosoly.
-  Inkább az -  fordult vissza a szélesebb háthoz. -  Ez a szerencsétlen flótás a fejébe 
vette, hogy nem adja meg nekünk a tiszteletet; s nem állt fel. Még felszólításra sem, 
úgyhogy az elnök asszony -  egy igen erélyes matróna -  utasította a teremszolgákat s 
-őröket, hogy a pofa alól emeljék ki a széket. Erre az lefeküdt a kutrica padlózatára, 
és óriási botrány lett. -  Persze, ettől még elítélték -  szólalt meg a hallgatósága. -  Oly
annyira, öregem, hogy ki is végezték! -  S a mesélő kollegiálisán taszított egyet a má
sikon, mire az egyensúlyát vesztette, s az arcát mutatta megbillenve. Igen, a védő volt 
az; nemrégen érkezhetett, s mielőtt jelentkezett volna, belebotlott valamelyik bíróba.
-  És tudod, mi az egészben a legjobb? Az, hogy egy évvel később fiatal szeretőjétől 
visszaszökött az eltüntetett anyuci, akinek halálára -  corpus delicti ide, corpus delicti 
oda — a körülmények, a tanúk által előadott s egybehangzó tények alapján -  a vád 
hajthatatlanságára -  az ítéletet meghozták... -  A nyakigláb Q. Rocskár Lajosra pillan
tott, s tekintetével -  bólintva arra a kettőre -  mintha azt kérdezte volna: „Hát ez meg 
mi...?” Az őrmester -  meglehet -  nevelői kötelességének érezte, hogy válaszoljon. -  
Az se akármi, amit mi csinálunk, Quasikám; de bírónak semmi pénzért nem mennék...
-  Valami érdes torok krákogni kezdett, s mintha kis fakalapáccsal kopogtattak volna 
valahol. Mint valami árverésen. Az ügyvéd szapora léptekkel elhaladt előttünk, az 
egész tárgyalóteremben jövés-menés támadt. A védő -  miután letette dossziéit -  hoz
zám sietett, üdvözölt, figyelmeztetett megállapodásunkra. -  Álljanak fel! -  hangzott 
valamerről, és mindenki engedelmeskedett. Én szintén felálltam. Az egyik oldalajtó 
szárnyai megnyíltak, s begördítettek rajta egy kamerát, amitjupiterlámpás világosítók 
hada kísért. Izgalom támadt mindenfelé; előbb az égből pottyant vagy a föld alól kinőtt 
elnökség került szalagra, majd az ügyész, aztán az ülnökök, a megidézettek s a kí
váncsiskodók következtek. Mindez nem tartott sokáig, s amikor leültek a bírák, a te
levíziósok tapintatosan visszavonultak. Közben azért még néhány kockát rögzítettek 
a zsurnalistaseregletről, végül az operatőr -  a forgatáshoz meggörbedve valamelyest
-  felém fordult gépével, s mintha búcsút venne (a vádlottak padjától jelképesen, s tő
lem ténylegesen), kihátrált az ülésteremből. Hirtelen előtűnt két rádiós stáb is; mag
netofonokkal, mikrofonokkal. Az egyik az ügyészhez vonult, a riporter valamit kér
dezett, s noha az emberek elcsendesedtek, nem hallatszott beszélgetésükből semmi. 
Az ügyész egyszer csak felém mutatott, ebből következtettem, hogy -  talán? -  rólam 
van szó, s valahogy ettől kezdődően már némiképp feszültebben figyeltem mindenre, 
és elégedettségféle töltött el, mert kézenfekvő volt, hogy itt ma minden G.-ért és értem 
kezdődik. Hogy ez már a végjáték, s ebben tagadhatatlan az érdekeltségünk... Egy
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negyven körüli, kontyos, filigrán nő -  aki a pulpitus közepén foglalt helyet -  bejelen
tette (többször s mind erélyesebben, mert hangosabb lett a teremben), hogy a „I\..-ügy 
tárgyalása ezennel megkezdődik”. Fölhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy tartóz
kodjék a bíróság munkájának hátráltatásától, az ugyanis -  mint mindig -  az igazsá
gosság szellemében lát ezennel is feladatához, de nem tűri, hogy függetlenségére nyo
mást gyakoroljanak, s mindezek érvényesítése érdekében kész a legszigorúbb intéz
kedéseket „megtétetni”. -  Szükség esetén kiüríttetem a tárgyalótermet -  mondta. Né
hány tisztázó kérdés után -  amit még egymáshoz intéztek: a bírák, az ügyész és védőm
-  az ülésvezető jelentette, hogy -  az ügyismertetést s vádbeszédet követően -  előbb a 
vád tanúit hallgatják meg, s hogy majd sorban szólítják a többi megidézettet -  így a 
védelem tanúit is... Az „ügy” ismertetése során (ami elé személyes formaságokat ik
tattak) -  az ülnökség s a hallgatóság betekinthetett történetünkbe -  (mi tagadás: a vizs
gálóbíró s emberei kimerítő anyagot helyeztek a vádhatóság kezébe, közvetve a bíró
ságéba) -  nekem mindössze annyi teendőm maradt, hogy helyeseljek, kiegészítsek...
-  ahogy az ügyvéd meghagyta. V. kisasszony és a többi vidéki újságíró elmélyüllen 
jegyzetelt, egykedvűen vetették papírra azokat a mondatokat, melyekből majd ke
nyérrevalójukat formálják, s közömbösen, nagyvonalúan a világ tudomására hozzák 
bűnös tettemet... Ez a bevezetés sokáig tartott, úgyhogy belefáradtam. Nemkülönben 
untatott az ügyész vádbeszéde, ezért figyelmem el-elkalandozott. Nem azért, mert 
annyira nem érdekelt, hogy mit mondanak, hanem egyszerűen csak valahogy elegem 
volt. Inkább arra a szerencsétlen férfira gondoltam, arra, hogy milyen rosszul van ki
találva ez a felállás. Es hogy mintegy meghatározza a törvényszék működését. Ráadásn I 
még a televízió is itt van, milliók láthatnak bennünket, s közben a lényegből mégsem 
tudhatnak meg semmit. Az a szerencsétlen ember az egész ceremóniában élesen meg
látta, hogy minek kalapot emelni annak, akinek nem jár tisztelet. Merthogy nem az. 
igazság oldalán áll -  igaz, beszél róla - ,  hanem ajogén: ugyanis azért van. Szóval mind
ez arra világít rá, hogy a bíróság a külvilág figyelmét magára akarja vonni, hogy te
kintélyesnek, nélkülözhetetlennek mutatkozhassék. Holott az igazi bíróságnak ép- 
penhogy a tárgyalóterem hallgatósága, főképpen pedig a vádlott felé kéne fordulnia, 
s komoly érdeklődéssel meghajolnia, tökéletes figyelemmel, szeretettel, valamiféle 
egyezségre törekvést sugározva magából. Rossz filmeken és regényekben szokott ilyes
mi történni, melyekben mindig a legjobb időben érkezik a törvényesség kezéhez az 
utolsó adu, amely mintha valósággal a lapok leosztásával kerülne a tárgyalóterem já
tékasztalára. Nem ritka, hogy épp a koronatanút hallgatják meg, s erről derül ki az
után, hogy hamarosan föl kell váltania azt a másikat ott, a vádlottak padjában, s mégis: 
igazán az ember ilyenkor a legkevésbé sem lelkesedik. A valóság mindig más... Öreg 
filozófus ismerősöm mondogatta, hogy a bíróságon nem elégszenek meg a hellén igaz
sággal, mert ami arra történik, az az erő függvénye, s ha nem ért is egyet azzal -  mint 
moralista - ,  hogy a bíráktól nem várható, hogy megértsék a vádlott helyzetét, hogy 
beleéljék magukat... nem vitathatja, hogy a jog közelében az ember nem érzékelheti 
a szeretetet, amiből sorsára nézvést erőt. meríthetne. -  A bíróság nem azon igyekszik, 
hogy a vádlott számára is megfelelő ítéletet hozzon... -  Ahogy fölnéztem, az első sorok 
közeli szélén feltűnt Clear alakja, egy tolókocsi mögött állt, s a rokkantszéken épp az 

ősz, agg Sevan Teodor. Harmadév alatt nagyon lesoványodva. De betegen is eljött, 
C.-vel együtt, aki fejét most leszegte, amikor összetalálkozott tekintetünk. Itt vannak, 
s én szívesen odamennék hozzájuk, de nem tehetem; még csak nem is inthetek, mert 
már így is túlságosan fárasztó figyelem fordul felém. Észrevettem előttük Báron von



1094 • Zana Zoltán: Lappangó

J. Kolskit és barátomat, Herbertet, és apámat. Meglepetten tapasztaltam, hogy nem 
vagyok irányukban a gondolt mértékben közönyös... De vissza kellett zökkennem reá
lis környezetembe, mert az elnök megköszönte az ügyész beszédét, és -  hogy előre
haladt az idő -  félbeszakította a tárgyalást, s szünetet rendelt el... -  Ebéd után kerül 
sor a vád tanúinak meghallgatására -  jelentették be. Észbe sem kaptam, kísérőim már 
el is fuvaroztak a börtönbe, de nem ettem, hanem ehelyett jógalégzést végeztem -  már 
amennyire az egy cellában lehetséges; páros, majd váltott orrlikú légzéseket, s ettől 
valósággal felüdültem. Újjászületve értem vissza a tárgyalóterembe, a testület elé. 
Mindenki -  akit láttam addig -  a helyén várakozott, sőt még néhány új arcot is fölfe
deztem -  legfelül, a leghátsó sorokban: feltűnt Nadány plébános és D. (akit a vádha
tóság idézett meg, s nem értettem, miért, bár lehet, hogy még jobb is...) -  és ott volt 
Bazsó és a Terasz tulajdonosnője, s észrevettem közös barátunknak, M.-nek özvegyét 
(G. húgát), a színház első művészét. Helyén várakozott C. és S.; Teodor már feküdt 
kerekekre szerelt székében... Az ülésvezető—bizonyára megvolt rá minden oka—előbb 
összefoglalta röviden a délelőtt bírósági történéseit. Olykor tőlem kérdezett, s legvégül 
még egyszer hallani akarta, hogy -  ugye? -  G.-be a parkban világos nappal s váratlanul 
döftem a gyilkos szerszámot, miközben sétáltunk, mire én mondtam, hogy igen. Az
után a tárgyalás is megkezdődött valahára. Elsőként az ügyész kapott szót, s mindjárt 
nekem szegezte kérdését: -  Azzal a határozott céllal indult-e a gyilkosság napján Goss 
művész úrhoz, hogy őt megölje? -  Erre a kérdésre -  számára kielégítően — aligha tud
tam volna válaszolni, mert nemegyszer magammal vittem már előtte is a disznóölőt. 
Ellenben az, hogy épp akkor döftem -  baráti beszélgetés közben -  szívébe a kést, mind
össze afféle törvényszerűvéletlenen múlott. Vagyis az idő és csakis az... mert nadrágzsebem 
kilyukadt ugyan, ám hosszú flanelingem nem engedte, hogy a penge hideg vasa com
bomat előbb érintse. De erről minek beszélni?... A „határozott céllal” zavart meg, de a 
szándékot értettem, hát úgy feleltem. Azért mentem, hogy egyezségünknek eleget te
gyek. Akkor az ügyész gonoszkodva azt mondta, hogy ilyen választ várt, s hogy kö
szöni, egyelőre neki ennyi elég. És leült, s én nem tudtam volna megmondani, hogy 
ez a merci tényleg elégedett volt-e vagy csalódott (amin ugyanakkor nem csodálkoz
tam). Minthogy a védőnek nem volt kérdése, s más nem érdeklődött épp irántam, 
mindjárt szólították az első tanút, G. Arnold házvezetőnőjét. Rögtön kérdezték, hogy 
milyennek ismert engem, s mondta, hogy nem is tudja, de Goss művész úr nem ba
rátkozott bárkivel, mert nehéz ember volt: „Egyszer még a Danka doktor urat is (»ott 
van, kérem!« -  mondta, s D.-re mutatott), már elnézést, de tényleg kidobta.” Egyéb
ként: nem lehetett a modorunkra kifogása, de hiszen „a vádlott... Popol doktor úr is 
tanult ember, még ha orvosi oklevelét otthagyta is, s elszegődött hentes és mészáros 
apja mellé, de az úgyszintén munka, nemde!...”. Erre szórványos nevetés hallatszott.
-  Nem hallott-e valami furcsát, miközben teendőit a művész úrnál ellátta? -  tudakol
ták. -  Az olyan bizalmas állásban, mint a magáé, értékes értesülésekhez juthat az em
ber, akaratlanul is hallva ezt-azt a vendégek bizalmas beszélgetéseiből. A néhai Goss 
úr pedig igen mozgalmas életet élő művész volt. -  A házvezetőnő nem akart rosszat 
mondani, de ő már az elején tudta, hogy nem lesz jó  vége annak, hogy a Házba járok.
-  Én csak annyit tapasztaltam, hogy ijesztően egyformák voltak, s a tanár úr ikercsil
lagnak emlegette. (A házvezetőnő nyilván barátságunk kettőscsillag-rendszeréről ka
pott el véleden mondattöredékeket, s annak értelmezésével szolgált most a bíróság
nak.) Minthogy több kérdést nem akartak neki föltenni, tanúskodásából elbocsátották. 
Az ülésvezető összedugta fejét az ügyésszel, majd hamarost M. özvegyét-Arnold hú
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gát -  szólították. Amalie királynői pompával vonult a tanúk rekeszéhez, amit a bírák 
közvetlen közelében helyeztek el. Ahhoz, hogy bejuthasson arra a -  halandó embe
rektől elkerített -  területre (melyet egy kis kapu zárt le az alkalmi törvényszéki láto
gatók elől) -  el kellett haladnia mellettünk. A. -  mellénk érve -  megállt előttem, s me
rőn szemembe nézett. Mintha közvetlen előadás előtt lenne, ki volt készítve, ajka me- 
tálrúzzsal húzva; nagyon mutatósnak láttam, de nekem mindig jobban tetszett, ha fe
hérben volt -  ám a maga negyvenegy éves természetességében. Lehúzta kezéről fehér 
kesztyűjét, és puhán megérintette a fényesre koptatott mahagónikorlátot. Aztán egy 
készséges -  rajongó tekintetű -  férfi előzékenyen az ajtóhoz sietett, s Amalie -  fejét 
finoman meghajtva, megköszönve a hódolói gesztust—bement a tanúk helyére, s állva 
várta a kérdéseket. Az elnök mindjárt megjegyezte, hogy helyesebb lenne, ha a tanú 
helyet foglalna, abban a hószínű, földig érő ruhában, amiről neki az idős férjét -  II. 
Ferencet- gyászoló leány Stuart Máriajut eszébe, meg aztán erről a ruhakölteményről 
nemigen lehet eldönteni, hogy gyászruha lenne-e, s a fekete fátyolt hiányolja. A. azon
ban hajthatatlan maradt, nem engedte, hogy megtörjék akaratát. -  Úgy határoztam, 
hogy állva várom a bíróság kérdéseit -  mondta ellentmondást nem tűrőn, s az aggá
lyoskodó szavakat visszautasította. Az ügyész azzal kezdte, hogy bátyja egészségi -  
mentális -  állapotáról érdeklődött. Amalie elmondta, hogy Arnold tökéletesen egész
séges volt, annak ellenére állítja ezt határozottan, hogy Arnold (dél-amerikai turné
járól megérkezve) egyre gyakrabban panaszolta -  látogatásai alkalmával - ,  hogy „nem 
tudni, meddig mehet még a vigyorgás a világnak e borzasztó és mind nehezebben 
viselhető unalmára”. Kérdezték, hogy G. valóban olyan illúziótlanul szemlélte-e az 
emberi életet, s A. mondta, hogy szerinte fivére mindent megtett, ami tőle telhető volt, 
és kimerítette lehetőségeit. Gyakran beszélt neki -  kettőnkkel kapcsolatban -  a ván
dorló állatfajok sajátos, felfoghatadan szokásáról, természetében rejlő tévedéséről; ar
ról, hogy esetenként elégtelenül megtervezett energiakészletekkel kelnek útra -  még
is! — Mert egyik ösztönükre elfelejti őket az életösztön — magyarázta Amalie-nak. Semmi 
kétsége, hogy valamiféle fajjobbító szándék löki egymáshoz -  minden ellenkező lát
szattal szemben -  az ilyen embereket, az a gyilkos beleegyezés, ami nem más, mint 
végzetes belátás a génekbe, ahogy G. okoskodott -  nem mint természettudós, hanem 
úgy, mint szellemi lény. Utoljára arról érdeklődtek A.-tól, hogy mikor ismert meg. 
Mondta, hogy még ura, M. mutatott be neki, halála előtt, úgy, mint olyan embert,,aki 
ebben az általános elveszettségben -  talán hivatása miatt? -  szívből kísérti Istent, s köz
ben még állandóan vér mossa mindennapjainak partjait. Mondták, hogy a védelemé 
lehet a tanú, de^z ügyvédnek nem volt kérdeznivalója, s M. özvegyét az ülésteremből 
kikísérték... Amalie után D.-t hívták tanúskodásra. Majdhogynem egykedvűen vála- 
szolgatott az ügyész kérdéseire (nem nagyon zavarta G. házvezetőnőjének kompro
mittáló fecsegése). Egyetlenegyszer se nézett nyíltan a vádlottak padja felé -  mintha 
nem is ismert volna; ellenben egy cseppet se bántam. Éppen azt mondta, hogy a vád
lott filozófiája érdekes volt számára, de csak mint szigorú elmélet. (Ugyanezt hallva 
S. vagy barátom, H. szájából -  alighanem keserűséget éreztem volna, a halott G.-ről 
nem is beszélve...) -  És mi a vádlott elméletének lényege? -  érdeklődött az ügyész. D. 
azt mondta, hogy nehéz lenne egy-két mondatban összefoglalni. (Alig hihető, hogy a 
kérdések fölkészületlenül érték, D. mégis zavaros félválaszokat adott; nyilván nem ér
tette belőlünk a lényeget!) -Talán nem is helyénvaló elméletnek nevezni. Inkább csap
dának mondanám... Mindannyian ismerjük a kettősmalom-játékot, amit úgy három 
évezrede az egyiptomi fáraók korában dolgoztak ki. Abban van az a bizonyos csíki-
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csuki, amiben az ember már védtelen, mert olyan helyzetbe kerül, hogy a játék tulaj
don tervében emésztődik fel. -  Nem lehetne kicsit érthetőbben? -  mutatta ügyetlenül 
az okvetctlenkedőt az ügyész. -  A lényeg -  mondta D. - ,  hogy az embernek nincs joga 
a győzelemre -  és ha ez így van, akkor -  hozzájárulással -  bárki, aki hajlik a beleegye
zésre, megölhető. Ebben az elgondolásban ugyan létezik felelősség, mely ide-oda ván
dorol, de nincs bűn és bűnösség. És a felelősséget is ketten -  vagy akár többen -  viszik 
el, kölcsönösen osztoznak benne. -  Tisztelt Bíróság! -  vágott a vád D. szavába. -  A 
vádlott tettének súlyosságát, társadalmi veszélyességét muszáj-e egy percig is bizony
gatnom? Aligha kétséges az ép, egészséges elme előtt, hogy őrülttel vagy elvetemült, 
aljas gonosztevővel állunk szemben. Az orvosi szakértői vizsgálatok az előbbit kizárt
nak állapították meg. Ezeket a vizsgálatokat az állam finanszírozta, merthogy -  hiva
talból -  mentséget keresett a vádlott e megmagyarázhatatlan cselekedetére. Akinek 
viszont nincs panasza saját egészségére, sőt a rendkívüli kollégium megállapításaival 
a legmesszebbmenőkig egyetértett. Úgyhogy marad az a verzió, mely szerint közönséges 
elvetemültséggel van itt és most dolgunk, amit csak súlyosbít a vádlott veszélyes intel
ligenciája, elméleti felkészültsége, hideg, agyafúrt, visszataszító gondolkodása s ment
hetetlenül sivár érzelemvilága. Amikor majd visszavonul a bíróság -  noha még csak 
az elején vagyunk munkánknak - ,  gondoljanak intő szavaimra. -  Az ügyész szúrós 
szemmel nézett felém, mintha máris elkésett volna azzal, hogy végezzen velem, aztán 
leült asztala mögé. Ezután szót kért a védő, s azt tudakolta a tanútól, hogy milyen 
viszonyban volt velem. Danka doktor kicsit habozott, majd mondta, hogy fiatalságom 
dacára tisztelt, de ugyanakkor félt tőlem, akárcsak G.-től. -  És most, hogy ott ül, nem 
tél...? -  kérdezte az ügyvéd. S a tanú azt felelte, hogy nem; nem fél... A védelem meg
köszönte a lehetőséget, s én nem értettem, hogy ez az egész mire ment ki. Dankával 
végeztek, a helyére ment, s a hallgatóság tudomására hozták, hogy a délután folyamán 
már csak két tanú meghallgatására telik az időből, s majd a védelem tanúi következ
nek, de előbb tíz perc szünetet rendeltek el. Rocskár érdeklődött, hogy nem akarok-e 
kimenni „a szükség miatt”, mire társával együtt elvezetett... A tárgyalás folytatódott, 
először Restár Andrást, a harangozót szólították. A védő megkérdezte tőle, hogy va
lóban tudott-e arról, hogy a hegedűművész ellen készülődik valami. -  Ki nem tudta? 
-  válaszolt jóhiszeműen a tanú, s a közönség nevetni kezdett. -  A Goss művész úrnak, 
kérem szépen, úgy tetszett menni a disznóölő elé, mint ahogyan Krisztus Urunknak 
megköveztetése elébe. -  Mondta, hogy „erről van szó, kérem szépen”, és én mindent 
megtettem azért, hogy e találkozás végzetes legyen, s hogy még az utolsó kiáltás jogát 
is elvetem magamtól, hogy pusztulásomban megszégyenítőn egyedül maradjak. -  S 
kérem szépen -  a tanúnak elcsuklott a hangja - ,  amikor visszatért és bocsánatot kért 
a tanár úrtól, amiért megszúrta, a haldokló megcsókolta neki a kezét. -  Erre csend 
lett, és sokan visszahőköltek a tárgyalóteremben. (Én nem emlékeztem arra, amit a 
tanú mondott; de hát amellett, hogy nem nagyon szeretek emlékezni, az a helyzet is 
eleve olyan volt...) Még kérdezték tőle, hova mentem, miután ő a templomi harang- 
toronyból leszaladt hozzánk, s hogy meddig voltam távol. -  Hova!? -  nézett megüt
közve a tanú. -  Mentőkért!... És az egyik lába ott, a másik itt... -  Restár Andrást elen
gedték, és ö .  századost idézték vallomástételre. Mindjárt kérték, hogy emlékezzék ar
ra a napra, és ö .  mondta, milyen huzavona volt náluk, mielőtt még előzetesen letar
tóztattak volna, mert olyan képtelenségnek találta az egészet mindenki. -  Ott tartotta 
karján (Joss Arnold holttestét... -  A védő kérésére beavatta a bíróságot és a jelenlevőket 
.1 részletekbe. Egy Foro nevezetű hadnagyra hivatkozott, aki telefonhívásom után -
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mikor végre sikerült megkapni a gyilkosságiakat -  így kommentálta bejelentésem fe
lettesének: -  Főnök! Az a gyanúm, hogy már megint marháskodnak velünk. -  O. meg
hallgatásával hamar végeztek, a folytatást másnapra utalták. Az ügyvéd azzal búcsúzott 
tőlem, hogy kellemesen csalódott bennem. Ezen meglepődtem, mert én semmit nem 
tettem sem azért, hogy kedvében járjak, sem azért, hogy csalódásban részesítsem. 
Mondta, hogy úgy viselkedtem, mint egy igazi vádlott. Persze, nem tudtam, hogy ezt 
most bizakodása számláján valami követel tételnek tekinti-e, vagy épp leereszkedőn vál
lon vereget. Meg akartam kérdezni, hogy ő szintén igazi védőügyvéd-e (ami részemről 
mindegy, nem én választottam, de elfogadtam) -  ám akkor eszembe jutott, hogy hi
szen nekem itt a törvény, a jog helyén -  az igazság nevében nincs lehetőségem, esélyem 
komoly válaszra. Meg aztán ugyan -  kívüle -  a sok tudós, művész, tanár és minden 
rendű-rangú, foglalkozású ember nem hamisságosan viseli-e mesterségének nevét; 
merthogy „az” igazi csak kivételes képességeket illet -  még az unalmas tehetség is csu
pán elnevezteti magát, cím és rang mögé bújik, s ott pöffeszkedik, hogy nagyobbnak 
lássék, s nemkülönben azért, hogy -  valakinek képzelve ekképpen magát -  tartozhas
son valamilyen körülhatárolható szűkebb élettérbe, világba, körbe; és én -  vajon -  
igazi hentes és mészáros vagyok-e?... Úgyhogy inkább nem kérdeztem... Ezután kísé
rőim elszállítottak. A kocsihoz menet, a folyosón -  egy félreeső sarokban -  valaki a 
gyerekképű zsurnalisztának (irattömb a kezében, fényképezőgép a vállán) azt bizony
gatta, hogy „nem sokáig élnek meg belőle” -  és rám nézett „egy-két nap, és elfelej
tődik, mint a többi eset...”. Nem kívánkoztam esetté lenni! Ezen gondolkodtam cel
lámban, és most az egyszer a tornához se volt nagy kedvem. Hosszúnak ígérkezett az 
éjszaka. Gyakran kinéztem a tenyérnyi ablakon a rácsos, közönyös csillagokra, s egy
szerre belém nyilallt, hogy egy éve még Gdanskban voltunk C.-vel; ott fordítottam -  
hotelszobában, lerobbant ágyunkban (szótár segítségével) -  egy szomszédos országbeli 
költő sorait, valahogy nagyon aktuálisnak éreztem közülük az egyiket, valami ilyesmi 
volt: a Pokol valósága is csak a Pokolban értelmezhető. Ilyen nehezen még sose virradt 
meg... Reggel ugyanúgy emlékek nélkül érkeztem vissza a törvényszékre, mint aho
gyan kora este idekerültem, a cellába; anélkül, hogy igazán tudtam volna azokról, akik 
miattam a bíróságon megjelentek, hogy tudtam volna az udvart s az életnedvektől 
duzzadó ezüstnyárfákat, melyek az épületet s udvarának tágas betonteknőjét szegé
lyezik -  nem hallottam a tavaszi bokrok madarainak szünetlen berepüléseit, megfe
ledkeztem járművek csikorgó fékezéséről, gyalogos-úrvezető összeröffenésekről, nem 
hallatszott le börtönöm mélységeibe az emberi testek távoli suhanása. Mintha érzék
szerveim megváltoztak volna, mintha világgal szembeni érzékenységüket felváltotta 
volna valami -  addig is ismert, de valahogy mégsem ható -  tompaság, vakság és siket- 
ség. S hajnalban már a közöny s kétkedés felemás érzéseivel keltem... A tárgyalóte
remben a védő azzal fogadott, hogy Sevan Teodor, a filozófusprofesszor ágyban fek
szik (elesettségből származó kétoldali tüdőgyulladás és rárakódó sok évtized) -  magas 
láz kényszeríti arra, hogy a személyes tanúskodástól távol maradjon, de este elküldött 
egy ügyvédért, s hiteles vallomást hagyott, amit fel fognak olvasni. -  Ezt még nekem 
át kell futnom -  szabadkozott, s helyére ment... A tárgyalást amolyan női malőr, bo
nyodalom előzte meg: az elnöknő kézitáskája lefordult az asztalról, s szanaszét gurul
tak belőle apróságai, úgyhogy azokat kellett a legrejtettebb zugokból előpiszkálni, 
összekeresni. -  Ez nem jó  jel -  mondta Rocskár Lajos az újoncnak. -  Elég kellemetlen 
-  osztotta véleményét a másik őr. Ők tudják... A védelem következő tanúja Nadány 
plébános volt, szaporán el is foglalta helyét a bíróság szomszédságában. Az ügyvéd
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arra kérte, hogy előbb néhány szóval beszéljen a családomról, majd azzal összefüg
gésben sorsom fontosabb állomásairól. A zökkenőt követő engedettebb percekben el
mondta, hogy régideje ismer bennünket, s hogy ide jutottam, ezen nem kell csodál
kozni, mert nekem emberkeként kellett megtudni, mi az, édesanya nélkül maradni, 
s távol az édesapától. Az ügyész itt megakasztotta, s ravaszkodva azt akarta „megtud
ni”, hogy -  ugyebár -  a tanú arra gondol, hogy a vádlott étlapja hosszú börtönbün
tetését töltötte akkoriban, mert megölte tulajdon hitvesét, gyermeke édesanyját. A vé
dő valami perrendtartási hibára hivatkozott, de az ülésvezető ennek ellenére — s arte 
legis -  kínálta fel a válaszadás lehetőségét. A plébános megismételte, hogy közelről 
ismerte családomat, és—szabadulása után -  beszélt apámmal, s nem hisz törvény előtű 
bűnösségében, jóllehet az Úr előtt mindannyian bűnösök vagyunk. Apám a tárgyalá
son szintén hevesen tagadta, hogy az a -  forradalmi... időkből megtartott — fegyver az 
ő kezétől sült volna el. Védőm kifejezte reményét, hogy a bíróság világosan fölismeri 
a mélyből fölsejlő árnyalatokat, s hogy nem marad irántuk érzéketlen. Az ügyész 
ugyanakkor szükségesnek látta megjegyezni, hogy előtte viszont az egyre világosabb, 
hogy nem esett messze az alma a fájától... Az ügyvéd tiltakozott, amit helyben is hagy
tak, merthogy a vádlott apja letöltötte büntetését, s példás magaviseleté méltánylásával 
hamarabb szabadult, megbűnhődött, s még a leggonoszabb törvényszék sem büntet 
ugyanazért még egyszer, nemhogy ez, melynek vezéreszméje a humanizmus, az egész 
emberiséget átölelő -  s épp ezért: elfogultan elfogulatlan — igazságosság. A tanú egyéb 
kérdésekre is válaszolt, közben éreztem, hogy meg-megemelkedik bennem valami, 
de mindjárt helyrerázódtam, mert -  szakmai ártalom? -  Nadány plébános szívével 
kerítette körül gondolatait, de aligha lehet oly mértékben elmarasztalható, mint azok, 
akiknél viszont az ész támogatja a szív általános tartalmait, ami annál veszélyesebb, 
mert feltartóztathatatlanul közelít az eszméhez, mely aztán közrefogja, meghatározza, 
elmerevíti s mintegy kiszolgáltatja az embert. A vád megkérdezte, hogy volt-e valami
lyen félreérthetetlen jele G. halálba készülődésének, mire a plébános mondta, hogy 
annyira nem ismerte a néhait, nem volt istenhívő, de amikor legutoljára összefutott 
vele, Arnold említette, hogy törvényét maga választotta, aminek értelmét csak később 
fogta fel, ugyanis előbb valami természetellenesre gondolt, de aztán rádöbbent, hogy 
Goss hegedűművész úr annyira bízott a vádlottban, hogy egyenesen hitt a minden 
nappal kapott haladékban, s a vádlott vigyázott, hogy a tanár úr hihessen. -  Eszébe 
se jutott -  mondta N. - ,  hogy nem képviseli igazán az érdekeit. -  A tanú olybá vette, 
hogy ebben a szerencsédenségben minden a másikon múlik, az egyik fölkínálta a meg
hatalmazást, a másik elfogadta. Egy újabb kérdésre kifejezte meggyőződését, hogy az 
olyan ember, mint G. -  tudata védelmében, elemi szabadságára apellálva -  nem fog 
kezébe revolvert... nem iszik méregpoharat etc., s állította, hogy valamilyen megálla
podásnak feltétlenül lennie kell a háttérben... -  Am ez csak teória, plébános úr! -  pat
togott helyén az ügyész. -  Nem bánom -  mondta, s metsző pillantást vetett felém. -  
Nem mintha a végső megítélés szempontjából jelentősége lenne. Lássuk! a védelem 
föl tud-e mutatni akármilyen írásos bizonyítékot efféle megállapodásról! -  És fölényes 
gesztussal -  kezét előrelökve -  értésemre adta, hogy tőlem vár feleletet. Engem már 
régóta bosszantott, hogy jóformán kirekesztettek a dolgok menetéből, s ezért kaptam 
a kínálkozó alkalmon, s igen epésen válaszoltam. Azzal kezdtem, hogy ő -  meg a tanú 
is -  tévedésben van! Szó sincs itt semmiféle megállapodásról, sokkal inkább beleegye
zésről. Egy megállapodás egyébként -  még a legköznapibb esetekben sem -  nem attól 
megállapodás, hogy formálisan aláírtak-e valamit vagy sem; hogy egyáltalán rögzítet
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tek-e valamit valamilyen nyomorúságos papíron. Minden megállapodás egyetlen hi
telesítője, hogy megtartják. Azonban a beleegyezés nem alacsonyodhatik le az ilyesféle 
dokumentumok siralmas lárvaperspektívájára. Mert a magasztosságban köttetik, s fü
tyül hiábavaló formaságokra. -  A vád fenyegetően fogadta magyarázatomat: -  Lát
hatják, a vádlott nem rendelkezik ilyen haszontalan papirossal! -  gúnyolódott, s láttam, 
hogy erre a védőügyvéd tenyerébe temette arcát. (Mintha szemrehányó tekintetével 
ezt sugallta volna: „Ember! Magának fejébe szállt a dicsőség!...”) Nadány plébános 
meghallgatásával végeztek, s Cleart szólították. C. most Báron vonj. K. társaságában 
érkezett (K. professzor olyan fél éve csapja neki a szelet -  úgy hírlik, össze fognak há
zasodni...). Miközben ezen gondolkoztam, azon kaptam magam, hogy az ügyész kér
dését hallom már -  s nem a védőét. Az érdekelte, hogy a tanú miért szakított a vád
lottal? -  Félt a vádlottól, kisasszony? -  Az ügyvéd erre tiltakozott, mire ekképp módo
sult a vád kérdése: -  De veszélyes filozófiájának volt-e szakításukhoz valami köze? -  
Újabb tiltakozás hangzott el, mert ki állapított itt meg eddig veszélyes filozófiát? -  de 
az ülésvezető azt mondta G.-nek, hogy csak válaszoljon, s egyidejűleg az ülnök urak 
és mások is: töröljék emlékezetükből az ügyész úr minősítését. -  P... mindent olyan 
komolyan vesz -  kezdte bizonytalanul C. -  És ez nem bűn! Ugye?... Egyszer, hogy ezt 
kifogásoltam -  legalábbis valamiben valamit - ,  megmagyarázta: tisztában van azzal, 
hogy minden túlzás ellenszenves, és minden sajnálatos -  egyben -  nevetséges. -  Mond
ta, hogy én már korábban tudhattam, mint ő, hogy szakítunk, s azt, hogy C. más, én 
mindig elfogadtam, eszem ágában sem volt ilyesmivel terhelni kapcsolatunkat. -  És 
erre nem is volt semmi szükség, s talán neki sincs más véleménye erről. — Egyszerre 
nehezteltem C.-re, hogy intimitásokat fecseg ki ilyen kíváncsiskodónak, de valami új
szerű tiszteletet éreztem iránta, hogy ebben a megalázó helyzetben mértékletes tudott 
lenni (ismeretségünk kezdetén hebehurgya teremtés volt...). Minthogy több kérdés 
nem volt hozzá, Cleart elbocsátották. Ezután az történt, hogy a tárgyalótermen végig
nyargalt egy hivatalsegéd vagy szolga, s egyenesen a bírói emelvényhez tartott egy 
papírszelettel. Erre-arra pusmogni kezdett a nagyérdemű, s fokozatosan felbolydult 
az ülésterem. A kontyos filigrán magához rendelte a vád és védelem képviselőit. Da
rabig tanácskoztak, aztán odasétált hozzám -  igen elgondolkodva -  az ügyvéd, s mond
ta, hogy van egy rossz híre számomra. -  A barátját, idejövet, a Sugár úti gyalogátke
lőnél elgázolta egy tehergépkocsi. Viola Herbert életveszélyben van -  toldotta meg „a 
hírt”. Keveset még sopánkodott, hogy H. volt a főtanú, lényegében, ha egyáltalán he
lyénvaló a szóhasználat, és hogy ilyesmi is csak errefelé fordulhat elő... Persze a tanú- 
kihallgatás folytatódott, Bazsóra került sor. Rendes volt, hogy megint eljött, mert neki 
ez még külön áldozattal jár, hiszen a kocsmát be kellett zárni. De láttam Etelt is, a 
Terasz írvörös hajú tulajdonosnőjét, náluk ittam utolsó szabad teámat. A kerületben 
tett sétám közben úgy vettem észre, hogy kiszáradt a torkom. Betértem hozzájuk. A 
felszolgáló lányok -  a hatalmas gyilok láttán -  bolondozni kezdtek, mindenféle félre
érthető célzásokat tettek, de én siettem, mert Arnold már várt. -  Aztán olyan pontos 
légy, mint az a Clear nevű gyönyörűség! -  szólt utánam egyikük, s kellemes mezzo
szopránja az ajtó fölötti csengettyűk csengésével összekeveredett... B.-t kérdezték, mi
óta ismer engem; azt felelte, hogy akkor még a porban játszottunk... A védő kérte, 
hogy beszéljen arról, mit tart felőlem. Erre Bazsó azt felelte, hogy már kisgyerekként 
irigyelte tőlem a barátomat, H.-t (nem is tudtam) -  de kikerültem körükből, más is
kolákat jártunk ki, de azt, ami az ember gyerekkorában történik, nem könnyű elfe
lejteni. -  Igazi jellem, akinek szavai összhangban vannak tetteivel. Csakhogy mindig
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rugalmasan értelmezve a dolgokat. Olyan férfi, akit nehéz megítélni, mert amikor be
szél vagy csinál valamit, nem közönségesen... és mégis. Ráadásul, ha kétköznapi dol
gokról van szó, nagyon magának való, visszahúzódó, szerény és szófukar. Es mindig 
mer veszíteni! Aztán meg -  komolyabb kérdésekben -  hirtelen áradni kezd, érthetet
lenül, mint egy folyam, mely -  hordalékaival -  megmagyarázhatatlanul magával ra
gadja az embert. En tudom: nem lehet nem figyelni rá! Az ember tehetetlen azzal 
szemben, ami lényege. -  Mondta még, hogy nagyon bonyolult dolog a közelembe fér
kőzni, s ugyanúgy megismerni engem, s megkedvelni. (Láttam rajta, hogy beszéd köz
ben sokat tépelődik.) Aztán folytatta, hogy viszont akinek ez sikerül, azzal olyan va
gyok, mintha testvérem lenne, s hogy lehet, ő meg én csak barátok vagyunk, de az 
ember beéri azzal, ami jutott neki. Az ügyész firtatni kezdte, hogy G. „testvére volt-e 
a vádlottnak?”. -  Értem, hogy mit akar... -  mondta rövid gondolkozás után Bazsó. -  
Biztos vagyok benne, hogy igen, de mindjárt helyesebb, ha úgy mondom: testvérek 
voltak. -  Vagyis maga szerint -  faggatózott tovább a vád -  a vádlott nem is követett el 
bűnt, amikor Goss hegedűművész urat megölte? -  B. mondta, hogy ehhez nem ért, 
őszintén nem is nagyon érdekli, hogy a dolgot minek nevezik. Annyit azonban tud, 
hogy nem lesz könnyű meglepetést szerezni nekem. -  Mi még itt, ő már nincs sehol 
— érvelt eléggé szenvtelenül. — Amióta visszajött a városba, majd újra elment néhány 
évre az egyetemre, ilyennek ismerem... -  És akkor az ülésvezető megszakította a tár
gyalást, Bazsó kicsit meglepődött, mert épp háttal állt mindennek, s valamit még mon
dani akart. De hát a bíróságnak fontos bejelentést kellett tennie: -  A kórház intenzív 
osztályáról szóltak a törvényszékre, hogy Viola Herbert, a védelem tanúja meghalt. -  
Bazsó, aki még mindig ott tétovázott a bíróság előtt, kétségbeesetten felém fordult, 
inteni”vagy szólni akart, mindenesetre elindított kezét szeméhez emelte, s szája széle 
idegesen rándult néhányat. Aztán gondolt egyet, sarkon fordult, s gyors léptekkel el
hagyta az üléstermet. Úgy éreztem, rögtön föl kell állnom, s utána kell mennem. De 
nem lehetett. Annak ellenére nem, hogy az ülést felfüggesztették, s a tanúk meghall
gatását délutánra halasztották... A börtönben nem volt kedvem se tornához, se evés
hez, Herbert járt az eszemben és B., s hozzá még ott volt az őrmesternél a friss kiadású 
Mutáns, s benne -  kifejezetten a számomra bekeretezve -  hogy ...a harmincéves vegyész
kutatófigyelmetlenül lépett az úttestre... és a többi, és a többi, ami már csak azért is felfog
hatatlan volt, mert Herbert jellemző vonásainak egyike -  ha ugyan nem az egyetlen 
jellemző—éppen afigyelem volt, annak szinte mániákus, szent formája. Étlen-szomjan, 
kimerültén vittek vissza a törvényszékre. Az ülésteremben kevesebben voltak, mint 
délelőtt. A tárgyalást azzal folytatták, hogy az ülésvezető -  a védő kérésére -  felolvas
tatta Sevan professzor írásos tanúvallomását, amit akadályoztatása miatt dr. F. Wolf 
ügyvéd úrhoz eljuttatott. A felolvasás elég körülményesen zajlott le, mert valaki min
dig tiltakozott vagy közbekérdezett -  rendszerint a vád oldaláról (márpedig a válasz
adásra egyedül illetékes nem volt jelen) - ,  de aztán valahogy mégis sikerült a kijelölt 
hivatalnoknak e  néhány oldalas szöveggel végeznie. Az idős ember üzenetéből meg
szégyenítő tisztaság, szeretet, bölcsesség sugárzott, s azokon a helyeken, ahol nevemet 
említi, egyenesen úgy éreztem, a mondatok nem szólhatnak rólam, mert méltatlan 
vagyok rájuk. Az egészet annak tudtam be, hogy S. T. már nagyon súlyos beteg, kissé 
érzelmes, és bizonyos voltam abban, hogy -  noha tanúságtétele nem igyekszik hiába 
mentegetni, mert ezzel épp a vádat támogatja -  mégis visszaüthet még az ügyész zá
róbeszédében, hiszen kirohanásait már kezdetekben tapasztalhattam. De olykor az 
ember úgy tesz a másikért, hogy nem is sejti, hogy éppen azzal használ, amivel árt
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néki... Teodor tanúvallomásának felolvasása után apámat szólították. Erős volt, nem 
árult el semmit abból, ami benne tombolt. Csak sokkal sápadtabb volt, mint tegnap. 
A védő első kérdése mindjárt úgy hangzott, hogy bűnösnek gondol-e engem, mire 
azt mondta, hogy nem. -  Ha nem a védelem tette volna fel, azt kellene mondanom, 
hogy arcátlanság... -  Mondta, hogy nem olyan okos, mint Sevan professzor, aki hoz
zám szólt, nem elég felkészült, tájékozott. Az érzések viszont ismerősek. S hogy én tu
dom, mit miért, s az sem kizárt, hogy éppen azt akarom, amiről a bíróság úgy véle
kedik, hogy a legkevésbé kívánatos. -  Mindig rejtély maradt nekem ez a gyerek. Ma
guk pedig most itt pár hét, egy-két nap alatt megfejtenék. -  Még arról beszélt, hogy 
egyszer már a törvény jóvoltából -  miként az szóba került -  el kellett halasztania hosszú 
időre szülői teendőit; igaz, hogy e szabadkozására én mindig csak elnézőn nevettem, 
de ő talán éppen most értett meg valamit azokból a nevetésekből. -  És maguk erre 
úgy vélik -  fakadt ki - ,  hogy nekem éppen róla kellene elítélőleg nyilatkozni, de leg
alábbis objektívnek lennem -  és nem másutt, mint a jog előtt!? -  Az ülésvezető elnézést 
kért, de „félbe kell szakítani a tanú vallomását”, s apámat helyreküldték, hogy hama
rosan folytatják. Erre azonban nem került sor. Ugyanis a bíróság -  rövid tanácskozás 
után -  úgy döntött, hogy ha a védelem nem ragaszkodik a hátralévő tanúk meghall
gatásához (például az imént érkezett Vizy kisasszonyéhoz), ha a védelem nem tartja 
annyira nélkülözhetedennek őket, és ha a vád és védelem képviselői -  a váratlan, is
mert zavaró körülmények ellenére -  készek beszédeik megtartására, akkor meggyor
síthatnák e végső processzust, és másfél óra múlva akár az ítélethirdetésig is eljutha
tunk. Az ügyvéd úgy találta, hogy a többi: fölösleges időhúzás; de megkérdezett azért 
engem, s én azt mondtam, hogy nem bánom, mert legalább abbahagyják. -  Akkor 
rendben -  mondta, s visszament megbeszélni. Nem sokkal ezután bejelentették, hogy 
a bíróság visszavonul, s az ülés majd a vád és védelem záróbeszédével folytatódik. En
gem a két őr a kis várószobába kísért, de előtte még a bajszos Quasi -  Rocskár utasí
tására -  elvezetett, hogy könnyítsék magamon. Apámnak volt egy barátja -  Joe-mnak 
szólította -  (nem oly régen temették), a forradalomban való részvételéért (újságot írt!)
-  ugyanúgy, mint még vagy ötszázat, ezret vagy többet -  teljesen igazságtalanul halálra 
ítélték. (Az égvilágon semmit sem követett el abból, amivel vádolták, csakhogy ő is 
részese volt -  Szendélek Csókja!, ahogy egy amerikai magyar író mondta -  egy nemzet 
megvilágosodásának.) Ez a Joe -  amikor apám is kiszabadult, s meglátogatott ben
nünket -  borozgatás közben mesélte, hogy neki az ítélethirdetést követően -  a sür
gősnek bizonyult siralomházi átszállítás után -  percenként kellett vizelnie. -  Semmi 
más nem történt bennem arra a szóra, hogy „halál!” -  csak az, hogy állandóan vizel
nem kellett tőle -  mondta, és nevetett, majd nagyokat hunyorgott, mintha a szemében 
fájna valami. Én viszont úgy gondolom, itt mindent kiizzadtam, csakhogy Joe valami
kor januárban-februárban került a dermesztőén hideg siralomházba, ahonnan azután
-  az utolsó pillanatban, váratlanul (nem akarta hinni) -  tíz évre egy fegyházba került 
(kegyelemből, nemzetközi diplomáciai közbenjárásra) -  s hát ottan nemigen izzadha
tott az ember. A törvényszék épületében azonban szakadatlanul fűtöttek, s hogy ez a 
Joe eszembe jutott, még örülhettem annak, hogy már tavasz van, és -  elszokva a jótól

* -  cellám elviselhető, nem szólva a tárgyalóteremről s a várószobáról, ahol a hőségtől 
elájul az ember. Szinte bódultán kerültem megint bíráim elé. Az ügyész beszédére 
eleinte még figyeltem. Azt készült bizonyítani könyörtelen logikával, hogy aljas módon 
követtem el tettemet, s az olyan veszélyes a társadalomra nézve, hogy nem lehet két
séges büntetésem. -  Borzadva gondolok arra a filozófiára -  kezdte érvelését - ,  amely
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lehetővé teszi, hogy embertársainkat nyugodtan leöldössük, csak azért, mert pillanat
nyi hangulatunkban hajiunk a nihilre; de aztán reménykedünk, hogy földerül. Az 
életnek ez a dinamika kölcsönzi valódi értékeit. A vádlott filozófiája viszont megveti 
ezt a szépséget, kizárólag a megmerevedett s nem a hús-vér emberrel számol, mert 
lényege a széppé avanzsáltatott holt állapot. -  Hangját megemelte, s mondta, hogy 
egész gondolkodásom életellenes. Mondhatná, hogy közveszélyes, de nem mondja, 
mert az én koponyámban olyan ép ész van, mint a bíróság bármely tagjának kopo
nyájában. Szíve szerint esetleg bolondokházát kívánhatna még fejemre, de itt, ebben 
az épületben, neki, a törvény szolgájának, a jog emberének meg kell hajolnia a józan 
ész diktálta érvek előtt. Az ítélet nem lehet más, mint halál. A mi esetünkben nemcsak 
egyszerű botlásról, tévedésről, felelőtlenségről van szó, hanem veszélyes, megalapo
zott elméletről, ami mögött magas képzettség és üres lélek működik. Megkérdezte a 
közönséget, hogy lenne-e valaki itt, a teremben, aki szavatolni merne a vádlottért? 
Kezével kétségbeesett mozdulatot tett, s körbehordozta tekintetét: -  Mert ha csak egy 
is akadna, akkor még százszorta rosszabb a helyzet, s százszorta indokoltabb egy ilyen 
ítélet. Hiszen akkor a vádlott máris megfertőzte gonoszságával egészséges közössé
günket, s ezért százszor kell kimondani, hogy igenis! halál, halál, halál!... ez az egyetlen 
igazságos büntetés. -  Ahogy várható volt, kitért Teodor tanúvallomására is. Mondta, 
hogy azon se csodálkozna, ha valaki... -  mert hallottuk: egyes tanúk, mint Sevan Te
odor, aki a szellemi leépülés „életkorral magyarázható természetes szakaszában elveti 
a sulykot, rontva a bíróság megítélését-az ilyen szörnyűségek elkövetőinek védelmére 
kelne. -  De -  és az ügyész elősétált asztala mögül -  hiszen csak nézzenek, s emlékez
zenek majd a vádlottra! csak rá kell nézni, s mindjárt látni, milyen elemien süt belőle 
a felsőbbrendűség. Nem nehéz belátni, hogy ennek hatása alól egy magatehetetlen, 
kiszolgáltatott aggastyán -  maga is volt valamikor fiatal!... nem kell nagy képesség ah
hoz, hogy belássuk: az idős filozófus sem volt képes kivonni magát a gonosz hatása 
alól. Más, kevésbé művelt tanúkról nem beszélek... -  Hallgattam, és konstatálnom kel
lett, hogy az embereknek nincs más lehetőségük ellenem, mint hogy megsemmisítse
nek. De ugyanakkor mintha mégsem rólam beszélt volna, hanem csak a hajam színé
ről, a ruhámról, legfeljebb még lábnyomaimról, és ez az azonosítási igyekezet hök
kentett meg, úgyhogy nem is érdekelt az ügyész beszéde. Egyszer csak apámról hal
lottam, s arra megint odafigyeltem: -  A vádlott ugyanis lelke mélyéig romlott -  har
sogta. -  És ebben mentségére hozhatnánk fel, hogy volt kitől örökölnie, azazhogy nem 
tehet egészen magáról. Az ilyen igyekezetei máskor méltányolni kellene, de most — el
lenkezőleg! -  kötelezően el kell vetni a legcsekélyebb jóindulat megnyilatkozását is. 
Ugyanis az élettapasztalat mutatja, hogy az efféle őrültségeket könnyen fölkaphatja a 
divat hulláma, s e hullámok a társadalom bizonytalan erőfeszítéseinek csatornáiban 
örvényekké fordulhatnak, erősödhetnek, aminek káosz, a rend bukása a vége. — Érez
tem, hogy fázom, bár a teremben meleg volt, de az ügyész beszéde alatt—amíg figyel
tem, majd nem figyeltem -  még jobban megizzadtam, csuromvizes lett az ingem és 
nadrágom, s szerettem volna, hogy minél hamarabb záruljon le ez az egész, de még 
csak ezután következik a védőbeszéd, s még az ügyész se hagyta abba. De azután már 
tényleg befejeződik ez a végtelenbe nyúló tárgyalás... Azzal készült helyére—abból gon
doltam, hogy mindjárt végezni fog —, hogy „az elkövetkező bíráskodás mikéntjéről 
szólt, hogy mi lesz akkor, ha legközelebb egy rablógyilkost kell elítélnie a bíróságnak, 
s akkor honnan szerzi -  kellő szigorához -  az erkölcsi alapot, ha ilyen veszélyes, meg
átalkodott bűnözőnél -  aki nem is bánja tettét -  enyhébb büntetéssel beéri. Szenve
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délyes hangon a holnap leendő gyilkosait akarta elrettenteni a rám kiszabandó ítélet
tel, mert már semmi kétsége, hogy így is épp eleget tettem azért, hogy korosztályom 
lelkét megmérgezzem, s a bíróságnak kötelessége, hogy kijózanítsa azokat, akiket még 
lehet. -  Fájdalmasan bár, de meg kell ismételnem, amit tudnak, s egyben kijelente
nem, hogy halálbüntetést ilyen szilárd meggyőződéssel még nem szorgalmaztam. Ün
nepélyesen megígérem, hogy ilyen ítélet után emelt fővel állok majd -  miként az hi
vatali kötelességem -  ott, azon a börtönudvaron, a kora reggeli kivégzésen. -  Leült, s 
csend telepedett az ülésteremre. Én azonban főleg a forróság miatt nem találtam he
lyem. A bírónő valamit lapozgatott maga előtt, aztán -  kisvártatva -  megkérdezte tő
lem (érdekelné őt, mert szeretne tisztán látni), „miért is rajongott egymásért Goss mű
vész úr s a vádlott”, s hogy milyen meggondolásból vállaltam én ezt a mártírságot, ami 
-  valószínűleg -  nincs, nem lesz arányban azzal az árral, amit majd fizetnem kell, de 
nem értettem, hogy hova szándékozik kilyukadni. Mondta, hogy az egész motivációra 
kíváncsi, s még az előtt, hogy a védelem megtartaná védőbeszédét. Kifejtettem neki, 
hogy amiről itt a bíróságnak voltaképpen tárgyalnia kéne, az nem egyéb, mint a pusz
ta, jelződén szeretet, amiben -  köztem s Arnold között -  szükségszerűen történt meg 
az, ami: erős és elesett akaratának egyesülése, s az, hogy szabadok lehettünk, az meg 
az igazságosság lényegét biztosító egyetértés, a kölcsönösségen alapuló beleegyezés 
következménye. Mondtam, hogy lehetőség és szükségszerű ellenkezhet az igazságos
sággal, de a mi kettőnk igazsága -  másokról nem beszélhetek -  közös meggondolá
sokban gyökerezik, s elveti az erősebbnek gyöngébbre gyakorolható minden kény
szerét. Lemondtunk ennek érvényesítéséről, hogy minél jelentéktelenebbre zsugo
rodjék felettünk a szükségszerűség hatalma, s mindennek helyébe annak a (kettős
ségnek) tudata lépett, hogy akartuk is meg nem is -  egy időben, egyszerre, vagyis nem 
automatikusan, elszenvedve valósítottuk meg az igazságosságban (az igazságban) a 
szükségszerűt, ami viszont kikerülhetetlenül maradt belőle e belátásban, az egyként 
szolgálja a hitet, bizalmat, együttérzést, s erősíti, előbbre mozdítja elszántságunkat, 
miközben nem kell magunknak letagadni a kés közelgő lépteit sem. Kérdezték, mit 
várok mégis, s azt válaszoltam, hogy tisztában vagyok azzal, hogy a földi tisztaság -  s 
az égi is -  véges, s végtére a jog emberei mondják meg, mi a bűn, ki a bűnös, s hogy 
mivel méretik a büntetés. Legutoljára arra voltak kíváncsiak, hogy mit szólok G. hú
gának tanúvallomásához, ahhoz, hogy néhai férje, M. szerint-én az Úristent kísérte
ném. Mondtam, hogy hatalom nélküli vagyok, s talán ezért lehet, hogy olykor isteni 
akaratúnak kell gondolni magam, olyanféle evidens megszorítással, hogy a minden
semmit kozmikus eredetűnek tekintem, s csupán szabad elfogadhatásig okszerűnek 
a szeretettel megszelídíthető semmit, a valami csíráját, amitől kiterebélyesedik a lát
hatatlan. Azzal, hogy elveszünk, épp azáltal létezünk. Csak érzékszerveink kikapcsolt 
receptorainak csendjében élünk. A hiány pillanata a miénk; a fölismerés -  egyetlen s 
egyetemes gazdagságunk. Amikor leültem, hirtelen rossz érzés fogott el -  mintha nem 
mondtam volna semmit. De aztán hamar megnyugodtam, mert hiszen se az ügyész, 
se a bírák, se a tárgyalóterem közönsége se minden... Az elnök ezután az iránt érdek
lődött, hogy az ügyvéd elkészült-e a védőbeszéddel, s hogy az idő rövidsége nem be
folyásolja-e érveinek hasznos kifejtését, s nem akadályozza-e a vádlott érdekeinek ma
radéktalan képviseletét az a sok apró zavaró tényező, amiket a bíróságnak meg kellett 
élnie az elmúlt órákban. De mindjárt esteledik, s a védelemnek is érdeke, hogy minél 
hamarabb befejeződjék ez a nap. A védőügyvéd mondta, hogy „természetesen!” kész 
van, s felállt. Meglehetősen álmosítón kezdte, s mindvégig érződött rajta valamiféle
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nyugtalanság, feszültség; az volt az érzésem, hogy szeretett volna megfelelni feladatá
nak, de az ügyész keménységétől mintha elhagyta volna minden ereje, s talán igazán 
nem volt semmi mondanivalója rólam, rólunk. Előhozakodott megint vesszőparipá
jával, azzal a tudattalannal, amivel első -  kiábrándult -  találkozásunkkor kezdte, s most 
is azt bizonygatta, hogy legalább félelem volt bennem, kétkedés -  s hogy szerinte nem 
vagyok annyira elvetemült, mint amilyennek a vád festett le. -  Vitatkoznom kell a vád
dal abban is -  nézett az ügyész felé, majd a sorokban megkereste apámat, s széles moz
dulattal mintegy rávezette a bíróság s hallgatóság figyelmét - ,  hogy védencem szem
pontjából fontos-e, hogy mennyiben tehet magáról. Ez ma már nem tudományos kér
dés: a született adottságokon túl súllyal esik a latba az emberi fejlődés környezete. Már
pedig, ha védencem nem tehet egészen magáról, abban valami felelőssége az állam
nak, társadalomnak szintén van, hiszen kritikus időkben képtelen volt -  elfogadható 
eszközökkel s példával -  beleszólni személyiségének alakításába. -  Azzal érvelt tovább, 
hogy nem véletlenül lettem fogékony „a szeretetet misztifikáló metafizikai gondola
tokra”, amilyeneket történetesen Sevan Teodor professzor is képvisel, aki -  mellesleg 
(felolvasott tanúvallomásában) -  támadhatatlanul bizonyítja, hogy igenis! nagyon 
mély érzésű lennék, s hogy éppen e végletességnek vagyok áldozata. Kérte a bíróságot, 
hogy majd tanulmányozza át S. T. írásos vallomását, s csatolják az ügy irataihoz, majd 
kifejezte meggyőződését, hogy a bíróság nem büntet halállal egy ilyen embert, akinek 
cselekedetében -  érthetetlen történetében -  szép számmal akad enyhítő körülmény. 
Úgy éreztem, hogy az ügyvéd nem oly felkészült, mint az ügyész, de nem bántam. 
Látszott rajta a nagy igyekezet, de zaklatottan beszélt (nekem, amikor csak hallgattam, 
úgy tűnt) -  a vád legalább egyértelmű volt, s határozottsága díszletei mögött csak még 
nevetségesebbé vált a védelem, mert a védőügyvéd igyekezett mentségemre beszélni. 
Az ügyész -  bár ő sem arról beszélt, ami én vagyok -  legalább (hasonló szavakkal) ha
tározottan másról beszélt. És egyikük sem arról, amik mi ketten voltunk G.-vel. Lassan 
kezdtem arra gondolni, hogy most már tökéletesen kilúgoztak a bíróság s a hallgatóság 
színe előtt, s magam egyre jelentéktelenebbé kezdek válni, ami egyfelől megnyugta
tott, másfelől viszont keserűséget csepegtetett mellkasom és torkom környékére. Ez a 
keserűség mind távolabb vitt a fullasztó ülésteremtől. A védő mondta a magáét, engem 
meg magával ragadott az emlékezés... Ismerős hely, otthonszerű: S. T. szobája, a té
pett színes rongyszőnyegen Arnold és Herbert, a fotelokban Báron vonj. K. és M. és 
Clear, s magasba tornyozott párnák közé temetkezve a filozófus. Valami olyasmiről 
van szó -  igen, erre valaki miatt mindig vissza kell térni - ,  hogy „mi végett?”... Most 
Báron vonj. K. beszél megint. -  Summa summarum -  mondja - ,  az isteni tökéletlen 
egyesül ollyá, amilyen; az emberi rosszal! Az állatban, mely társadalmának törvényei 
közé kényszerült. De ezt most ne kínozzuk... S talán még annyit, nagyérdemű urak 
és... hölgyem... sok hívőnél alighanem közelebb állnék Istenhez, az Egyetemeshez 
(most ne firtassuk: laikus vagy géniusz, mert akkor megkeseredünk itt), közelebb az 
Egyetemes Alkotóhoz, mert én valóban tagadom, holott lehet, hogy van (olykor csak 
kételkedem benne) -  míg ők tapasztalatlanul, műhallucinációkban, bálványok imá- 
dásában, gyermeteg mesékben hitték-hiszik őt, anélkül hogy szerették volna vagy sze
retnék igazán, s csak ennyiben voltam-vagyok velük azonos. -  De mondja csak, M. -  
emelte föl fejét párnáiról az agg T. - ,  maga... maga hisz a túlvilágban? Mostanában 
ez időszerű kérdés nálam. Szinte semmit nem olvasok, de jóformán naponta lapoz
gatom azt a könyvet -  On OurRetum -  Dávid Róbert Cappon gyűjtéseit, ott, a dohány
zón; nézzék meg -  neves és kevésbé neves tetszhalottakról. Arrafelé szintúgy akad be
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lőlük, amerről maga való. Koporsójukból a Deprofundisra bújnak elő, s nem átallanak 
még lehúzni vagy hatvan-évet; temetői fuvarból is menekült akasztott ember... -  Mind
annyian tudjuk, hogy M. nem fog általános semmitmondó dolgokról beszélni (ha 
egyáltalán meg tud szólalni) -  alighanem a filozófust untatta volna Kierkegaard élet
értelmezése (a halálkór tana), a semmiből történő semmi; hogy halálravalóként jö 
vünk a világra -  miképpen Heidegger mondaná; vagy hogy Jean-Paul Sartre talán 
tévedett, amikor oly optimista pesszimizmussal beszélt épp az S. által is olyan nagyon 
ostorozott emberi megvalósulhatás s szabadsága viszonyáról, noha látta, milyen ab
szurd dolog az élet; s Camus, aki -  Dosztojevszkij figuráin -  az egyeden hiteles emberi 
tettbe, az öngyilkosságba volt kicsit szerelmes -  s még véledenül sem lenne jólnevelt- 
ségének bizonysága, ha ezt hozná fel, s hogy szerinte is ez az egyetlen igazi filozófiai 
kérdés. Azonfelül e pesszimista körképben valahányan pesszimista értelmezéseikben
-  a halál értelmét -  az élet értelmessége felől közelítik -  eléggé paradox módon; 
összegezését adván így meggyőződésüknek, hogy értelmetlen élet csak értelmeden 
pusztulásban érhet véget. -  No, igen... -  szólalt meg J. K., hogy a hallgatag M.-nek 
segítségére legyen. -  Ugye, ami egységes, az előbb-utóbb részekre hullik. Az élet meg
nyújtható, de határt szab ennek tudomány, technika -  és most csak az emberről be
szélek, eléggé érdemtelenül helyezve e fajt előtérbe; ugye, egyetértenek... -  s ha elkö
vetkeznék is nála az örök élet lehetősége (most felejtsük el, hogy keresztény tanítás 
szerint a jelen az Örökkévaló része...) -  itt jelentőségteljesen elhallgatott, s G.-re, majd 
rám nézett. -  Szóval, tulajdonképpen csapongunk -  akkor földi katasztrófa állna be...
-  Köszönöm, báró úr -  mondta nagyon halkan, bekapcsolódva M. - ,  segítsége nélkül 
nehezebben boldogultam volna, nekem az indulás mindig is gyengém volt -  a nyelv 
furcsasága miatt - ,  de hiszen tudják... Legnagyobb gondom -  a kérdés az volt: hi
szek-e...? - ,  a fejtörést az okozza nekem, ami kétségeimet jelenti. A túlvilág nem szeret
hető nekem, de nem is igen hihető, s mégis: bennem -  s bizonyára az igaz hívőben is
-  él egyfajta szorongás, amely az élet értelmének bogozhatadanságából ered, s vala
hogy így fogalmazódik meg: miért kínoz engem úgy az örök élet utáni vágyakozás? 
Ebben a gyötrődésben a kollektív szellem magunkra hagy bennünket -  oda se figyel. 
Még szerencse, hogy mi sem vesszük túlságosan komolyan... Az ígérgető közös emlé
kezet se nem közös, se nem emlékezet; figyelmen kívül maradnak olyan fontos kér
dések, hogy mi lesz velem életem után? mi történik egyetlen, megismételheteden sze
mélyiségemmel? és így tovább. Amit -  ha hinnék -  hitemben, Istenben feloldanék. De 
hát nem hiszek. Legalábbis tele vagyok kételyekkel. Az én elgondolásomban Isten s 
az életet követő valami összekapcsolódik, s a két megfoghatatlanból most a közelebbire 
kérdeznének kérdéseim -  nyilvánvaló, van más megközelítés is, noha mind esendő -  
éspedig: szeretni kell-e, s csak azután hihető-e? De... miképpen szeressem a felfogha- 
tatlant? S főleg ha még magamban kell keresnem. Hiszen a magam hiánya a leg- 
összeférhetetlenebb érzéseimmel -  és itt a dolgok összetalálkoznak. Vagy nem magá
nak a nem-hitnek lázadása-e minden szemrehányás azzal szemben, ami Isten lenne?! 
És ez nem épp érte való lázadás-e? -  Báron von J. Kolski figyelmesen bólogatott. -  
Megállítani a téridőt, aminek pedig kezdete és vége van. Érthető, ugye? A maga által 
említett tetszhalottak, T eodor- nyilván maga sem veszi őket komolyan - ,  nem hoztak 
semmi kézzelfoghatót a túlvilágról; nem hozhattak, mert... -  Maga már megint na
gyon tapintatos, barátom -  szakította félbe M. gondolatait S. T. -  Nem akarja azt mon
dani... Rám bízza, hogy kitaláljam: nem tudtam dsztán húsvéti hittel élni, s most 
ugyanígy képtelen vagyok elpusztulni, s hogy meg kéne elégednem annak tudásával,
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hogy léteznek valóságosan egyiptomi, tibeti és egyéb halotti könyvek, melyekből az 
ember -  ki hiszi! -  agóniája közben tájékozódhatik az eljövendő halál utáni helyzetek
ről... -  Emlékezésem féltett zugaiban kongani kezdtek az ügyvéd homályló szavai, s 
én arra figyeltem föl, hogy mindenki, akivel csak beszélt, a legmelegebb szavakkal il
letett engem, s mondta, hogy még a haldokló Goss Arnoldtól is bocsánatot kértem, s 
hogy ő megbocsátott. -  Lehet-e akkor a bíróság olyan igazságtalan, hogy hajlana tá
mogatni a vád által szorgalmazott büntetést, a visszavonhatatlan legsúlyosabbat? Hi
szem, hogy többen lesznek olyanok, akik -  a vád javallatával ellenkezőleg -  ez egyszer 
a szívükre is hallgatnak. -  Védőm teljesen kimerültén ült le, a teremben összecsapó
dott egy-két bátortalan tenyér, mintha a közönség színházban lenne, vagy legalább 
olyan nagyszerű lett volna a produkció. Az ülésvezető erélyesen koppintott asztalán, 
és bejelentette, hogy „most a bíróság visszavonul, s meghozza ítéletét...”. Az üléste
remben villanyt gyújtottak, s ettől hirtelen mintha kinn besötétedett volna. Erről jutott 
eszembe, hogy mennyire el voltam foglalva, és még pillantásommal sem üdvözöltem 
azokat, akik még maradtak miattam. Kerestem közeli arcokat, és nem találtam; talán 
jobb is, nem hallják majd, amitől annyira félnek. De aztán mégis feltűnt C. alakja, az 
ügyvéd társaságában, s mellette ott állt Báron vonj. K. is, karjába egy lófarkos, viola- 
szín szalagos kislány kapaszkodott. Szerencsére rám se néztek, mert nem tudtam volna 
arcuk reménykedő várakozására mit mondani... Két őrzőm távolabb beszélgetett tő
lem, ott maradtam helyemen, gondolataimmal, őrizetlenül, mint akiben már semmi 
veszélyes. Ettől némi aggodalom fogott el. De az egész nem tartott csak addig, míg a 
bíróság be nem vonult (s Rocskár és társa el nem foglalta helyét mellettem). Az ülés
teremben mozgolódás támadt, mindenkinek fel kellett állnia. Az ügyész diadalmasan 
tekintett körül -  vetélytársát, az ügyvédet kutathatta, majd ugyanezzel a kihívó pil
lantással a szemembe nézett, és erre megnyugodtam. Miközben az egész tárgyalóte
rem állt, nekem megint eszembe jutott az a szerencsétlen férfi, s az, hogy vajon neki 
elárult-e mindent akkor az ügyész tekintete, ahogy most mindent elárult nekem. Az el
nök -  a ...köztársaság nevében, s talán még a nép nevében is -  kihirdette az ítéletet. 
Elmondta anyám nevét, foglalkozásom, hogy büntetlen előéletű voltam, de most előre 
megfontoltan és -  a társadalomra veszélyes szellemi eltévelyedésben—aljasul, különös 
kegyetlenséggel embert öltem, s hogy büntetésem ezért halál. Ezt mind ugyanazon a 
közönyös hangon mondta, mint amilyennel az egész tárgyalást tegnap megnyitotta. 
Mindenki leült, csak én maradtam egyedül állva, hogy kétség se férhessen ahhoz, kit 
szégyenítenek meg. És következett az indoklás, amit már kívülről tudtam; csupa is
métlés cselekedetemről, de még csak érintőleg sem az igazságról, rólam, G.-ről... Jóé
ra gondoltam, s arra, hogy talán nem normális a kiválasztásom sem, mert egyáltalán 
nem éreztem, hogy vizelnem kéne, noha merő víz voltam, s fáztam az izzadságban, 
persze, ő meg, igaz, akkor már a siralomházban volt... Hallottam, hogy az ülésvezető 
mondja, hogy „fellebbezéssel élhet...”, és megkérdezte, kívánok-e valamit mondani, 
mire azt válaszoltam, hogy nem. De hogy egyértelmű legyen, hozzáfűztem: -  Az íté
letet elfogadom. -  És akkor a védőügyvéd a tanácsterem mennyezetére dobta tekin
tetét, s nagyot sóhajtott. A tárgyalást berekesztették, s utasították a két őrt, hogy „az 
elítéltet vezessék el!...”. Miközben fölsegítettek a rabszállítóra, arra gondoltam, hogy 
ilyen elhagyatott esteken is mintha elégedett lettem volna egy kicsit: Bazsónál üldö
gélve Herberttel és a többiekkel; C.-nél; szobámban a Nagy Névteleneket forgatva; 
sportszereim közt, s üres teám iszogatva... Úgy aludtam -  cellámba visszatérve - ,  mint 
egy feldolgozásra kész rönkfa, mely valahonnan az éjszakába zuhant... -  Egész éjszaka
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köhögött az elítélt -  mondta reggel a foglár az orvosnak, aki „üdvözlöm a kollégát!”-tal 
fogadott, s tréfálkozva megjegyezte, hogy ne izguljak, a meccs még nincs lefújva... 
Bosszantott, hogy megbetegedtem. Több mint évtizede londoni lélekkutató vezetésé
vel -  a testi és lelki nyavalyáknak összefüggéseit vizsgálgatva -  kimutatták, hogy egye
sek (sokan) az előbbibe az utóbbi betegségeivel menekülnek. De én nem akarok semmi 
elől menekülni. Főleg lelkemmel nem a testemen keresztül. Magam elől nem... A mell
kasom oldalt szúrt, köhögtem, lázasnak éreztem magam. Valószínűre vettem, hogy 
tüdőgyulladás készülődik, de az én dolgom, aztán persze az embert -  álmában -  a 
köhögés elárulja. Amilyen gyenge lehettem gyerekként, olyan szívós lettem húsz
évesen, s lényegében mára sem változott egészségem, hacsak az a sokak által irigyelt 
ruganyosság nem... Le kell győznöm-baktériumom vagy vírusom...; amim van! Amikor 
hajnalban eszembe jutott, hogy differenciáldiagnosztikailag még mik jöhetnek szóba
-  teszem azt, egy semmi appendicitis -  megijedtem. Lázamat folyton emelkedőnek 
éreztem, s ettől sokat szenvedek. -  Nem ártana egy felvétel a mellkasról -  fejezte be 
vizitációját a doktor, s elgondolkodva az őrhöz fordult. -  Át kell szállítani a gyengél
kedőre. Szólok, ha van hely. -  Vállamra tette kezét, majd elment... Betegségem azért 
is bosszantott, mert már régen megfogadtam, figyelni fogom, hogy amikor halálra 
ítélnek, miként bírom viselni... Azokat a napokat -  természetesen - ,  amelyek a kötél
hez vezetnek. A dolog annyira nem érdekelt, hogy vele kapcsolatos tanulmányokat 
böngésztem volna (annyira nem érdekelt pusztulásom, mert akkor mindjárt életem is 
jobban érdekelt volna). Tudtam, hogy mi vár rám, s ez nem olyan, mint amikor az 
ember halálos ítélete után még reménykedik. A pusztulást választottam, anélkül hogy 
sokat tudtam volna róla, de így legalább nem csalódom nagyot benne. Tudom, töké
letesen mindegy, hogy az ország mely sarkában hirdették volna ki ezt az ítéletet: nem 
hangozhatott volna másképpen; még az se számít, hogy a ...köztársaság nevében hoz
ták, s oly nemzet neve alatt, amely nem mond semmit, hiszen még a kerület nevében 
is nevetséges. Azért jobb lett volna, ha... De hát ezt kívánni olyan, mintha azt kíván
nám, hogy felnőttként más nemű legyek -  ami egyrészt nem is oly nagy képtelenség 
- ,  de hogy körülöttem a levegő más legyen; vagy hogy új asszonytól szülessek. Képte
lenség! Nemkülönben az, hogy az emberek csak megszokásból élnek, muszájból, lehet, 
hogy unalomból, s ha az lenne muszáj, abba ugyanúgy beletörődnének, hogy holnap 
meg kell halniuk. A bizonytalanság az -  kell és muszáj között - ,  amiért mégis élnek 
még holnapután is... Olykor elgondolkoztam a törvénykezésen; nagy olcsóság, de iz
gatott az állam és az egyén viszonya... Úgy láttam, hogy a halálbüntetés nem egyéb, 
mint a hatalom gyengeségének bizonyítéka; nem bízik hatalmának folytonosságában, 
különben a nagyobb büntetést gyakorolná: az életfogytig tartó börtönbüntetést és 
kényszermunkát. Csakhogy állandóan attól retteg, hogy mi lesz vele holnap, s akkor 
mi lehet az elítélttel, akit nem iktatott ki, nem semmisített meg. A hatalom... az állam 
bűnei mérhetetlenül súlyosabbak, mintáz egyénéi; éppen ezért-védekezésből támad, 
jó  stratégia -  az ilyen egyedi büntetésekkel arra akar figyelmeztetni, hogy ne környé
kén keressék a bűnt... Igen; az ügyész a legkevésbé jelentheti ki, hogy a társadalomnak 
államával szemben kellene megszerveznie önvédelmét, vagyis hogy nem annyira az 
általa oly védelmezett állam, hanem pontosan az egyén a védtelen. Közben e hatalmak
-  a világ különböző helyein -  más- és másféleképpen temetkeznek el bűneikkel tár
sadalmaik elől, „fajokat” vagy népcsoportokat üldözve, mindent egy őrült nemzeti 
gondolatért, egy osztályért, valamilyen mennyei társadalmi rend földre kény
szerítésének eszméjéért. A templomokból az emberek kiűzetnek, de mózesi szigorral
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ítélkeznek a törvényszékeken. Az ítéletekben látszólagos magabiztosság, határozott- 
ság; ugyanakkor semmi nagylelkűség, sőt... skrupulózus szűkkeblűség, merthogy 
nem szabad tévedni. Es még ha lenne -  ahogyan nincs -  az ítélkező birtokában vala
miféle abszolút mérce -  akkor sem beszélhetne kötelessége, érdeke ellenében. Arra 
alig van lehetősége az erős törvények s a végleges ítélkezés beállított helyzetéből... A 
hatalom létének ellentmondásossága indokolja e szigorúságot, s ez egyben cáfolata is 
az állam képzelte mindenhatóságnak. Ennek tagadott tudásából ered félelme, s táp
lálkozik belőle ítélkező gőgje... És nem csoda az sem, hogy a hajnali börtönudvarokon 
csak egy-két hivatalnok lézeng, hogy vigyázza a szabályokat, s az az egy-kettő is elfor
dul az utolsó pillanatban, mert nyugodtan akar aludni. De ha már olyan biztos, hogy 
ennek így kell lennie, miért nem kezdődik s zárul minden televízióadás egy-egy ré
gebbi vagy egészen friss kivégzéssel?! A társadalom az ilyen s hasonló fonákságok ellen 
-  eszközök szűkében-híján -  képtelen föllépni. És hogy még meg sem szerezheti azo
kat, abban igazi ellensége az állam, melytől mindenhez hitbizományként jut, még sza
badságához is, mely megtámadhatatlan... Nem tudom, hogyan viselném akkor ezeket 
a gondolatokat, ha nem gyötörne ez a láz, de így nem láthatom gyöngéimet. Össze- 
hordtam életem anyagát, fölhúztam süllyedő falaim magam köré, s most köpködök 
magamból -  amíg lehet -  magam felé. Nem örülnék, ha közbejönne valami... Mindent 
inkább most. Ha nem lehet azonnal, minél hamarabb. Valamit megnyertem. És elve
szítettem ugyanazt. Hogy az a szabadság lett volna, tényleg...? Egy halálraítélt világa 
és maradványaihoz való utolsó viszonyai. Amiben már csak a puszta viszony áll szem
ben a puszta viszonnyal. Nem tagadhatom, hogy helytelen elgondolásaim lehetnek a 
kivégzésekről. De hát ha annyira nem akartam tudni erről előre. És most még itt van 
ez a pneumonia. A végén még megtörténhet, hogy úgy vezetnek oda az akasztófához. 
Mintha már önmagában az ejakuláció nem lenne eléggé megalázó. Azt terveztem, 
hogy majd ezen a napon -  s a hátralévő többin -  el-eljátszadozom a gondolattal: egé
szen az utolsó teától -  a büdös, feszülő kenderig... -  de látom, hogy el kell vetni a 
tervet: minek -  ha eddig nem -  most képzelegni... Azt azért talán bánom, hogy mind
össze egy rövid újsághír lesz belőlem, s hogy még egy árva gyorsfotó sem örökíti meg, 
ahogy ott lógok... Talán ha a város főterén vagy a külterületen, nyilvánosan... De hi
szen évtizedekkel ezelőtt megszűntek a nyilvános kivégzések; még errefelé is. A néző- 
közönség így nem ébredhet rá kitenyésztett siketségére, vakságára, nem lobban fel 
gyér fantáziája, s ugyanúgy néz az után a nap után a tükörbe, csak az újságok szalon- 
tudósításaiból tudja meg, hogy mi is történt. Hogy nem történt semmi. De mondhat
ják: nehogy még eszméljenek -  ezért keríttettek el, rekesztettek ki, s töltettek meg 
sejtelemmel, amitől aztán -  látatlanban -  el lehet rettenni. Kérdéses... Alighanem a 
hatalom tudathasadása, hogy ebben még hinni képes-tudományos hittel! Am ha nem 
hinne, visszatérne kivégzéseivel a városhatárokba (miként épp nem tér vissza) -  de 
bármiképpen legyen, szertartásaiban pusztulását készíti elő. Szóval mégiscsak j ó -  egy- 
lélől - .  hogy nem nyilvánosan, másfelől ugyanakkor mindegy, hiszen csak hosszú tá
von gondolkodtam, az pedig engem nem érint... Megint nem ebédeltem. Ezt persze 
nem lehet akármeddig csinálni -  eszemben sincs! - ,  mert speciális étrendet állítanak 
be, vagy mesterséges táplálást rendelnek el. Akárhogy választanék: akaratom szerint 
leszek vagy belátok -  mindenképp vesztes vagyok. Az állat növekedik bennem, s most 
minden figyelem erre fordul körülöttem. Az szinte biztos, hogy holnap még nem fog
nak értem jönni, hiszen védőügyvédem, akár szembeszegülve akaratommal -  huszon
négy vagy kilencvenhat óra -  benyújthatja a fellebbezést. Pedig mennyivel jobb lenne.
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ha már az ember tudja, hogy itt a vég, hogy akkor valóban vége lenne: huszonnégy, 
negyvennyolc vagy kilencvenhat percen belül... Hiszen úgyis vége van. Hamarabb, 
mint ideje lenne. De ez is egy idő, ha más is. Nem az, amikor az ember végigélte, 
hanem előtte tíz, húsz vagy harminc évvel. De hát számít az? Akár előbb, akár később. 
Az egészben egy kicsit zavar azért, hogy gyatra képzelőerőmmel nem vagyok képes 
elképzelni: mit is veszítettem azzal a tíz vagy harminc évvel? Amivel korábban... Aztán 
megnyugodtam, mert hiszen mi változhatna bennem már ezek alatt az évtizedhala
dékok alatt? És erre mindjárt újra elvetettem a fellebbezést. Azért, hogy megint ide 
kerüljek, mihelyt szabadulok? Húsz év múlva? És ötvenévesen? Vagy negyed század 
és öt év múltán? Hatvanon? Akkor már inkább most... Eszembe jutott a védőügyvéd, 
s beláttam, hogy mégis jó  munkát végzett. Nyilván megérti, hogy nincs szükségem 
fellebbezésre, mert azzal mindjárt bűnösségem ismerném el. Ezzel kapcsolatban úgy 
is lehetne okoskodni, hogy ha nem fellebbezek, csak azért nem, mert a bíróság úgysem 
enyhítene igazságosan meghozott ítéletén. Mindegy. így nem jutok ötről hatra... Ha 
nem kerülök is a gyengélkedőre, az szinte bizonyos, hogy másik cellába helyeznek, 
mert tegnaptól már elítélt vagyok, és nem vádlott. Noha én nem érzek igazi különb
séget a kettő között: én már akkor -  annak előtte is -  elítélt voltam, amikor G.-vel ezt 
az egész kísérletet alakítani kezdtük... Késő délután betoppant az ügyvéd egy sráccal. 
Mindjárt bemutatta, hogy ez a V. kisasszony kollégája, és a rádiónak készítene egy 
összeállítást az esedékes amnesztiarendelet alkalmából. Néztem a zsurnalisztát, és föl
ismertem, csakhogy a haja most le volt vágva; egészen rövidre. Mondtam, hogy jó. -  
Csak felejtse el -  miként én is teszem, hogy magamról beszélnék, mert ilyenkor egy 
másik idegenről gondolkodom tulajdonképpen. -  És készítenék... néhány képet- mu
tatott a nyakában lógó masinára, és én nem akartam munkakedvét megtörni, hát bó
lintottam: -  Egyetlenegyet... -  Míg ő előkészítette a magnetofont — (behozott egy ká
belvéget a folyosóról, mikrofonpróbát végzett a készüléken, az egészet fekvőhelyem 
végébe állította) - ,  védőm se tétlenkedett. -  Beszélgettünk a testületben — kezdte a 
tárgyra térve. -  És még az ügyész úr is úgy találta, hogy érdemes... -  Elővett táskájából 
valahány dossziét, és -  az egyiket felütve -  mondta, hogy megírta a fellebbezést. -  Haj
nalig dolgoztam rajta, de megérte. -  S nyújtotta a dolgozatot. — Szeretném, ha meg
nézné, aztán majd megbeszéljük. -  De nem nyúltam az iratcsomó után, ellenben 
mondtam, hogy sajnálom, amiért fölöslegesen fáradt; és hogy nem akarok fellebbezni. 
-  Úgy látom, maga tényleg a vesztébe rohan. Még nem igazán fogta fel, hogy miről 
van szó... Magát tegnap halálra ítélte egy bíróság, és ez az ítélet érvényes. -  Mondtam 
neki, hogy volt időm elgondolkodni, annyira, amennyire ez érdekel. Erre leült ágyam 
szélére, s tenyerébe temette arcát. Olyan sokáig maradt így, hogy már arra gondoltam: 
éjszaka összeszedett fáradtsága miatt elaludt. -  De hát miért? -  nézett föl egyszerre, s 
láttam, hogy nem érti. -  Csak nem azt akarja elhitetni velem, hogy nem fél? -  Minek 
tagadnám? Ám ez nem jelent semmit. Életében egyszer-kétszer mindenki fél. -  De 
maga bele fog pusztulni! -  tört ki, s felpattant helyéről, s a nem túl magas cellában -  
a falnál meghúzódó zsurnalisztát kerülgetve -  fel-alá járkált. Néha megállt, abbahagy
ta kezének tördelését, azután újra róni kezdte szeszélyes köreit, én pedig a dolgot 
kezdtem már unni. -  Hagyja abba -  szóltam határozottan. -  Maga nem attól esik két
ségbe, hogy én a pusztulást választottam, hanem azért, mert nem magát és a felleb
bezését, amiért virrasztania kellett, bár nem kértem, amiről már puhatolódzó tárgya
lásokat folytatott. Magának édes mindegy, hogy kivégeznek-e vagy sem, de az kevésbé 
hagyja nyugodni, hogy hányadik ilyen törvényes vonaglás után... -  mert a fellebbe
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zésben fontosnak képzelheti magát. A maga életének értelme a fellebbezés -  mint az 
ügyésznek a vádiratkészítés; különben arra kényszerülne, hogy belássa: élete ugyan
olyan értelmetlen, mint a vádlotté, védencéé; a halálraítélté; hogy maga se más, csak 
egy közönséges halálraítélt. Nincs szükségem magára, értse meg! -  Miért mondja ezt?
-  nézett metszőn a szemembe az ügyvéd. -  Én segíteni akarok! -  Nem szemrehányás
képpen! -  mondtam. -  De maga semmivel sem különb, mint az ügyész. És beláthatja, 
hogy ilyen véleménnyel elég értelmedenség nekünk fellebbezésről beszélgetni. -  Ma
ga őrült -  mondta, s odament a rácsos kis ablakhoz, melyen -  az egyenes záradékon 
jelezve -  ferde szőkeséggel futott elő egyre a közelgő alkonyat. -  Csak nem arra gon
dol, hogy van igazán jelentősége annak, hogy valaki nem azért veszti el életét, mert 
önkezűleg végez magával, hanem azért, mert egy másik kezére bízza?! -  Tudja jól, 
mire gondolok -  fordult felém az ügyvéd. -  A természet nem csinál ebből problémát, 
neki ideje van, a földi életnek, s benne az emberinek épp ebből van hiánya. Amire mi 
most úgy gondolunk, hogy értelmetlenség lenne, nemkívánatos, mint pusztulásunk... 
A természet számára semmi sem lehetetlen, még az ellenkezője sem lehetetlen; és azért, 
mert korlátlan ideje van, az embernek viszont csak tere van, az az ő ideje voltaképp. 
Azt kell kitölteni, hogy éljen, hogy igazán éljen. -  De hát mégis, mit remél? -  kérdezte 
védőm, s visszaült iménti helyére, s lehajtotta fejét. -  Magát mindenki el fogja felejteni!
-  Minden halottnak az a dolga, hogy érdektelen legyen. Beleértve emlékét is. Én se 
lehetek kivétel. És én is elfeledek lassanként mindenkit, s magamat úgyszintén. A le
hető legjobb úton vagyok errefelé. Sose gondoltam volna, hogy ez ilyen egyszerű. 
Semmi sem könnyebb, mint a feledés. S természetesen felejtenek el az emberek, és ezért 
ez nem vethető szemükre. Nem tagadom, hogy volt idő, amikor erről másképpen gon
dolkoztam, de ki nem tévedett még? Most azonban nem áltathatom magam, amikor 
épp a legfeledhetőbb vagyok. Már látom, hogy a dolgok sem kivételek, s az emberi 
cselekedetek nemkülönben, melyek nélkülünk megmaradnak... Minden példa ma
gában hordozza az eleven hazugságot, úgyhogy nekem kötelességem, hogy megsza
badítsam magam e végső hazugságtól, ami itt... az enyém volt... Istennek képzeltem 
magamat ráadásul, holott nem voltam benne bizonyos, s tagadtam, hogy lettek volna 
ilyen ambícióim -  ahogy az ügyész mondta: „filozófiámmal” - ,  szerencsére cselekede
tem nem tagadott le. A képzelődés az egyetlen bűn. A többi vétek csak, a felelősség 
megannyi fokozata. Vagyis elkövettem a bűnt, és felelősnek bizonyultam ebben-ab- 
ban... -  Alig fejeztem be gondolatomat, lázas borzongás remegtette meg testem. Az 
ügyvéd fölnézett magárahagyatottságából, hangja tele lett döbbenettel. -  Igazán nem 
akar élni?! -  kérdezte. Magyaráztam neki, hogy talán bánnom kéne a zárt börtönudvar 
napi kegyelmes egészségügyi köreit?! s hogy mutasson fel egyetlen méltó, igaz emberi 
életet! és azonnal fellebbezek, le se tud beszélni. -  Anyánk és apánk elhatározásai 
vagyunk; nem is: inkább tévedései, s ők meg szüléikéi; az egész emberiség: nemzedé
kek tévedése! -  mondtam végül neki, hogy színlelte, nem tudhatja az ember száz meg 
száz rögeszméjét. -  Olyan nehéz ezt elfogadni? -  Nem hiszem... -  tiltakozott. -  Maga 
csak játszik, hogy könnyebb legyen elviselni. De hát ez téboly! És még meg is betege
dett... -  És ahogy ezt kimondta: „meg is betegedett” -  ettől féltem - ,  heves, fullasztó 
köhögés tört rám, mintha ezzel a hevességgel teljes tiltakozásom szándékoztam volna 
védőm elé köpni. -  Maga is tudja, hogy igazam van!... -  ugattam feléje, mint egy ve
szett kutya, s ültében távolabb húzódott tőlem, s zakójának gallérját idegesen megiga
zította. De én csak fuldokoltam ott a feje fölött, hogy mit ért ő ebből; én már akkor 
halálraítélt voltam -  s nem bíróság ítélt el - ,  amikor meg se születtem, aztán, hogy
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egyáltalán gondoltam erre én... és A., és beleegyeztünk. Csinálhattam volna mást és 
másképpen, de én ezt és így csináltam, és nekem nincsen szükségem arra, hogy iga
zoljanak, én kettőnkkel fizetek majd, és a törvény előtt egyik se hiteles. Itt ő félbesza
kított, s ez csak olaj volt a bensőmet mardosó lángolásra. -  De még csak harmincegy 
éves! -  mondta, és sikerült neki közelítő fenyegetésemből felállnia; ám akkor meg nem 
a fejére, hanem az arcába köptem elégedettségemet és keserűségemet. Kiáltottam felé, 
hogy úgy beszél, mintha nekem jövőm lehetne, de ez senki másnak sincs, nemhogy 
egy halálraítéltnek. A jövő a jelenben van, maga a jelen, az egész értelmetlenség, az 
emberi áldozatok tárháza, amiért adni kell, és én már mindenemet odaadtam, s kol
dusnál koldusabban állok, és szavakat okádok... s ocsmány váladékot fröcsögtetek itt 
magamból; és semmit se várok. Ez az én igazságom; ennyi, s ebben benne van a vég 
is... Nem értem, hogy tudtam mindezt a fejére zúdítani anélkül, hogy meg nem ful
ladtam közben; de aztán teljes tüdőm beindult az erőlködéstől, visszarogytam fekhe
lyemre, az ügyvéd a közelemben maradt mozdulatlanul, sápadtan; lelógó karral állt, 
alig lépésnyire tőlem. A foglár jött be, a védőügyvéd mindjárt leintette, hogy „orvos 
kéne”, aztán elfordult, s intett a srácnak, aki vadászzsákmányával ügyetlenkedett. Ki
vette kezéből a szalagot, s fejem alá helyezte, majd leakasztotta a riporter nyakából a 
fényképezőgépet, s odanyújtotta gazdájának. A kis gép -  újra kioldott zárjával -  úgy 
berregett a levegőben, mint gyerekkorom felpörgetett lendkerekes játék autói... Az 
ügyvéd az ajtóból még visszanézett, aztán mindketten távoztak. Megkönnyebbültem, 
hogy kiordítoztam magam, s főképpen attól, hogy elmentek. Vártam, mikor érkezik 
az orvos; végignyújtóztam kemény ágyamon. Lassan sötétedett. Igyekeztem elterelni 
gondolatom a közelgő éjszakáról, amitől a halálraítéltek úgy félnek, amikor még azt 
a reményüket is elvesztik, hogy talán mégse fognak megőrülni. De nem tudtam valódi 
derűvel s igazi közönnyel gondolni arra, ami érkezik. Bár egész eddig sokszor éppen 
a közönnyel szemben nem lehettem közönyös. Hiába kapaszkodtam a rácson túli világ 
kósza jeleibe, melyek ezt-azt felidéztek még belőle, csillapult, de fel-feltörő köhögésem 
figyelmeztetett arra, hogy hol vagyok, és tudtam, hogy ezután csak álomtalan éjszakák 
és valóságuktól kifosztott, kongó nappalok várnak, s hogy ezek az álomtalan s üres 
éjszakák és nappalok egyre rövidebbek lesznek, mind több lesz bennük az egyre rö
vidülőjelen, s hogy egybemossák zavaros tartalmaikat, mint ahogyan elhordja és fel
tölti magát kimosott partjaival az eleven óceán...
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