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Az ilyet csak utolsó percben adják ki, mégis ott lebegett már
reggel óta a levegőben. A ragyás José hozta elsőnek a hírt.
A teás csajkákat eléjük lökte - csak úgy koppantak a zsír
foltos asztalon - s kanesi szemével kacsintott: rum-osztás
lesz!

Rum-osztás. Hm. Rumot osztanak.
- Mikor '7 - kérdezték többen is. - Most?
- Estére... Úgy mondta a szakács... többet nem

tudott a kanesi José.
Rum-osztás ... Utána sorakozó, bizton. S marsolás a kül

városba. Akárki lefogadja, kalamajka lesz ma a ghettoban.
Az. Ilyenkor megtáncoltatják kicsit a tincseseket. Miért? Az
ördög tudja. Csak. Parancsolják. Egyik azt mondja - s ezeket
a vidékről szervezték be, buta parasztok többnyire, de vad
katonák - a zsidót útální kell már és pusztítani, mióta meg
kínozta és megfeszítette a Krisztust. Már ez igy van s csak a
zsidók tehetnek róla. Most aztán vezekelhetnek a bűnükért.

Igen, ezek, mikor felcsaptak, még keresztet hánytak oly
kor, később hagyták csak el s még botránkoztak, ha a többi
kiköpött egy surranó csuhás előtt - de ez még egészen az ele
jén volt.

Más meg azt mondja: külpolitika az egész.
Van, aki nem érti. Hogy-hogy külpolitika? Az értelme

sebbje megmagyarázza. Hát - nehogy úgy lássék kifelé, hogy
csak a papokra meg apácákra megy ki a dolog, közbe-közbe
ütnek egyet a zsídön is. Vagy úgy? Aha ... Akad, aki érti.

Ha veszi az ember, úgyse nagy eset. Háború van. Elcsú
szik az ilyesmi. Jut is, marad is. Úgy van, még mindég ma
rad elég belőlük. Csuda szapora fajta. Minél szegényebb, an
nál szaporább. Muszáj irtani őket. A patkányokkal nem így
tesznek?

Ilyeneket forgattak a fejükben fegyvertisztogatás közben
s az okosabbja röhögve világosította föl a zöldfülűeket. akik
nemrég álltak közéjük.

Pogrom? . .. Aztán szabad ilyesmit? ..
- Erigy, nyúlszívűl Hogy szabad-e? Majd meglátod!
S hogya nőket és a gyerekeket is?
- Mi az, hogy -, zsargonban feleltek, észre se vették. 

A kölyköket el kell taposni, a nőket pedig ... - s megmagya
rázták, mint kell elbánni a nőkkel. Olyikat meg is lehet hagy
ni épen. Van ilyen eset is.

A porosfülűek fejcsóválva hallgatták ezeket a dolgokat.
Furcsa már, az igaz. Parancsolat volt rá valamikor s törvény
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is: ölni nem szabad. Aki ölt, megbüntették. ölni csak háború
ban szabad. S fegyvertelent csak akkor, ha árt, megtagad va
lamit, vagy áruló, egyszóval ellenük van.

- Ha egyszer parancsolják -, a szőrösképű matróz
mondja s vállatvon.

- Meg jól is esik -, röhög Nando, akivel együtt álltak
be s úgy kacsint már ő is, akár José, akinek muszáj kacsín
tania.

Szokatlan az is - csak az öregeknek nem, azok már tud
ják a dürgést - hogy a reggeli torna után ma békében hagy
ták őket. Nem volt kivonulás, Iedezék-készítés, lődöröghettek

a kapuk előtt, kockázhattak vagy kártyázhattak az udvaron, a
kantinba is beülhettek, ahol a tűzvonalból érkező legújabb
híreket hangszórón adták le; lézenghettek, szóval; csak délután
kellett gyülekezniök az előadóteremben, propaganda óra volt,
inkább csak időtöltésből, mindenből kitetszett.

Az estét várta mindenki. S az estével a dupla adag rumot
a teához. Dupla adagot? Amennyit vedelhettek, amennyit
akartak. Csak éppen hogy le kellett hajtani; eldugni, elvinni
- akadt volna ilyen is, a szűkös napokkal gondoló - nem le
hetett.

Az estére vártak s arra, mi igaz a szóbeszédből? Lesz
muri - nem lesz muri: ezt találgatták.

S az este nem kérette magát, egyszer csak itt volt.

*
Ephraim állt a kapu előtt, a sötétedő estében, felhúzott

vállal, hátára kulcsolt kézzel s az égre bámult. A csillagot leste.
Egyszer megfordult sebesen sbesietett.
- Meggyujthatod -, mondta várakozó asszonyának, mert

péntek este volt - gyujtsd meg és siessetek.
Az asszony engedelmesen elmormolta az imát s a négy

gyerek is kéznél volt már. A gyertyák ágaskodó, titokzatos
táncát bámulták.

Naphtali nyafogott, a legkisebb:
- Miért kell nekünk elmenni... igazán... Almos va

gyok ...
- Csitt -, intette apja - jönnek a katonák. .. Beszélik,

jönnek, hát siessetek. Különben ... különben megvernek tite
ket ...

- Téged nem vernek meg? -legkisebb lánya rácsimpasz
kodott.

- Engem nem. Engem megölnek, ha Jehova úgy ren
deli -, de ezt már nem mondta hangosan.

Apósa kokaincsempész volt és suttogták, a kémjük is.
Ezért vagy azért - mindegy - még sohse bántották. Oda
küldte a családját.

A gyerekek nem sírtak; szemükben, mint nagy, sötét
ablakokban szorongás és egykedvűség könyökölt egymás mel
lett otthonosan, akárha tudnának is, meg nem is a titkokról és
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·árnyakról, amik karmos bőregerek módján egyre szűkebb

körben keringenek a ház felett.
Rebeka nem mondta: jössz-e te is utánunk - végre az

árul ... Ott volt az áru! ... Minden vagyonunk az áruban ...
Valakinek maradnia kell, világos ...

Ephraim hát maradt s a gyertyák imbolygó, sárga fényé
nél imába kezdett, mert okosabbat nem tehetett. Imádkozott
magáért, a családjáért, az apósáért, a vagyonáért, jajgatva és
üvöltve csaknem - meg se hallotta, mikor rátörték az ajtót.

Feltartott kézzel állott eléjük: az Escuador-utcai Jephta
veje vagyok! . " a gy6gyárukereskedő veje!. " csak nem bán
totok?

- Hagyd! - legyintett valaki s lefogott egy kart.
Megúszta.
Verejtékezve guggolt még sokáig a gyertyacsonkok előtt,

közelgő és távolodó, dobbanó és elhaló Iépésekre, fölszakadt
sikolyokra, hörgésre és ordítozásra figyelve. S egyszerre _.
mikor is, nem tudta - már csendes lett az utca.

- Talán mehetnék ... -, gondolta s gémberedett, resz
kető tagjait próbálgatta.

Tényleg semmi baja se volt.
Magához vette az irásait s kisurrant a derengő éjszakába.

*
Akár a lopakodó macska, úgy ódaigott a sikátorokban,

mindenütt a fal mellé lapulva. Néha megállt, szívére szorított
kézzel, ha egy távoli utca idáig küldte borzalmas neszeit, az
tán fellélegzett s továbbállott. A ghettóban valóban minden
csendes volt már.

Apósa háza a kereskedőnegyed és a ghettó között állt,
épen a középen, mintha példázná : ez itt már nem a ghettó
többé, viszont még nem is a kereskedőnegyed - mindegy,
fő, hogy megmenekültek és élnek. Élnek! Élnek! Megölelheti
és hazaviheti őket! Élnek és ő is él!

Atvágott a szökőkutas téren. Gyorsan, sietve és vigyázat
lanul. Nem volt szeme az árnyakra, füle a hangokra.

- Mit keresel itt, kutya? - s már a földön hevert. Vá
ratlanul érte, amit kapott. Katonákat látott, dülöngő, ordítozó
katonákat, szuronyos pukát, véres kezet, és egyre távolodón,
ködben valahol, messze a családját. Az elébb még milyen kö
zel voltak ...

- Hogy mertél kibújni vackodból? - s Nando, a ba
rom puskatust emel reá.

.. , Rebeka ... Mendel ... Naphtali ...
Nevek buggyannak belőle minden ütésnél. Aszőrösképű

félvér matróz vigyorogva biztatja társát - az alkohol nyilván
kiforgatta már minden erejéből: - leütni! Leütni l

Csak nyöszörögni tud már, mint eltaposott kuvasz. S kar
ját védelemre és könyörgésre tárva hirtelen varázsigét talál,
ki tudja miféle sugallatra:
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~ A J é z u s irgalmára I . .. hagyjatok már... ne bánt
satok. .. Krisztus is zsidó volt l ...

Nando meghökken. Alkoholtól tompult agyával hirtelen
nem tudja eldönteni, káromlás-e vajjon, amit ez a nyeszlett
zsidó nyögött, sértés, gúnyolódás-e, vagy ...

De tökrészeg, szerencsére s az ellágyulás kezd már el
uralkodni rajta.

- Erigy a fenébe! - s belérug. - A Jézus nevibe ! 
teszi hozzá morogva.

S otthagyja.
A többi is megy utána s röhög. Miért? - ha én nem tu

dom, ők hogy tudnák?

*

- Esik -, gondolta - ez volt az első értelmes eszmé
lése - mert valami lassan csordogált végig az arcán.

- Esernyő? - első zavaros kérdése volt valami ismeret
lenhez, mert egy árnyék elfedte előtte a holdat s a csillagokat.

Csakhogy az árnyék megszólalt s erre ijedtében végleg
magáhoztért.

- Fel tudna tápászkodni, ha segítségére volnék? - ezt
kérdezte.

Épen maradt szemét - a másik bedagadt - nagy kín
nal reáirányította. Bizony egy kámzsás barát volt. Egy csuhás.
Afféle, aki előtt kiköpnek mostanában. S akit - akár őt 
ott ütik, ahol érik.

A barát a válla alá nyult, ügyesen megmarkolta - mek
kora erő, c, cl - mert már csodálkozni is tudott - s talpra
állította.

- Fogódzék csak jól belém; nem megyünk messzire, pár
lépés csak a kórházunk -, s meg se kérdezte a szándékáról,
vitte.

A klastrom-kórházban fehér köpenyt kapott magára,
gummikesztyűt húzott s gyöngyen ellátta minden baját a sze
génynek.

- Magát jól helybenhagyták -, mondta egyszerűen,

mint afféle orvos, inkább tényeket állapítva meg.
- S mit tetszik gondolni, miért? - addigra már meg

jött a szava.- Miért - mit tetszik gondolni? Nem vagyok
tán épen olyan ember, mint ők? Nem vagyunk testvérek
mindnyájan, emberek?

A pap csak hallgatott. Nem lehetett tudni, mit gondol.
Később megkérdezte, itt akar-e feküdni náluk, vagy át

kísértesse-e az apósához egy fráterral ? Itt is szívesen látják
pár napig, ha akarja.

Egyelőre ködös volt még az agya, nem fogott fel. min
dent. Csak nézte a férfit, aki segített rajta kérés és kérdés
nélkül, csak nézte s nem állhatta, megszólalt :

- A doktor páter ... nem idevaló?
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- Hogy értsem? - kérdezte s világító szemével arcába
nézett.

- Úgy ... hogy ... nem közéjük való? - s kezével gyön
ge, kifejező moccanást tett hátrafelé. A kaszárnyákat, hivata
los épületeket akarta tán jelezni vele.

A páter nem mosolyodott el.
- Dehogynem -, mondta komolyan, szilárdan, Csak

nem rendreutasításnak tetszett. - Itt születtem.
- Akkor hát ... miért?.. Miért tetszik bajlódni velem?

Miért tetszett fölszedni az utcán? Páter is bajba kerülhet!
Énmiattam! Grósze Gott, még az hiányzik. Maguk is a be
gyükben vannak... éppen eléggé... Hát miért... miért ...

De már a folyosó végén voltak ekkor, a klastromajtó
előtt.

Ketten kísérték, kétoldalt támogatva.
A pátervállat vont. Kicsit csodálkozva, de magától érte

tődően mondta, közönyösen csaknem:
- Istenem! Testvérek vagyunk ...
S a kapucsattanás után darabig nézte még a kémlőlyu

kon, hogyan botorkálnak Bonifácius fráterral ketten kar-kar
ban, míg egyszercsak eltüntek a szeme elől.

Megfordult, mert matutínumra csengettek már akkor, no
ha jól esett volna még egy-két szippantás az Ibériai tenger
idáig küldött hajnali lélegzetéből.

Fertsek Ferenc.
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