
lUST BÉLA:

A KALANDOR ELINDUL

A Gare de Lyon-i földalatti megállónál kiugrott a kocsiból,
gyors léptekkel felsietett a lépcsőn s végigment azon a ka
nyargó folyosón, mely közvetlenül az állomás előcsarnokába

vezet. Körülnézett, majd rövid töprengés után hordérért kiál
tott. "Tegye be a táskát a tíz huszas ventimigliai express egyik
elsőosztályú vaggonjába. Itt van mindjárt a pénze, ne várjon
rám feleslegesen." A hordár eltünt a lapos vulkán-kofferrel, a
férfi pedig lassan fel s alá kezdett sétálni a hatalmas csar
nokban, ahol az emberi zsivaj összekeveredett a mctoros pogy
gyászkocsik csilingelésével és az indulásra kész vonatok tom
pán visszaverődő morajával. Időnkint a perronajtó előtt álló
ellenőrökre tekintett, majd amikor az óra mutatója túljutott a
negyeden, perronjegyet váltott az előre kiszemelt pénztárnál és
megindult a kijárat felé. "Mikor indul a ventimigliai express1",
kérdezte, miközben átnyújtotta a jegyet; s a válasz után: "Ak
kor ismerőseim már valószínűleg beszálltak."

Végigment az indulásrakész vonat mellett, egész előre, a
mozdonyig, mely remegett a türelmetlenségtől. Ez a kívánesi
ság még gyermekkorából maradt rá, amikor a hatalmas gé
pek mindennél jobban érdekelték s első pesti tartózkodása
alatt (harmadikos gimnazista volt), az Allatkert helyett inkább
a Nyugatira ment ki s órákig gyönyörködött a különféle loko
motívokban. Most gépiesen megszámolta a mozdony kerekeit,
aztán visszafordult és megkereste, melyik vaggonba tette kof
ferét a hordár. Felszállt, de az ablakot, szokásától eltérően

nem függönyözte be, ne tudják meg, hogy utas van a fülkében.
Az óvatosság felesleges volt, de a férfit teljesen megnyugtatta,
mert úgy érezte, minden tőle telhető elővigyázatosságot meg
tett, s ha az utazás folyamán valaki mégis kéri a jegyet, a fe
lelősség nem őt terheli.

A vonat elindult s a férfi, végignyúlva a vörös pamlagon,
elaludni próbált. Az utolsó hetek eseménytelen s mégis fá
rasztó napjai felvillantak előtte, majd eltüntek a ma még is
meretlen, de nyugtalanítóan érdekes jövő forgószelében. Hol
nap délelőtt a Földközi tenger rozsdás sziklapartját fogja látni,
pálmáival és fehér villáival. összes vagyona kétezor frank és
egy schaffhauseni aranyóra, melyet bérmálási ajándékba ka
pott, tizenöt évvel ezelőtt. És egy átlukasztott perronjegy.

Thomán Lajos kétéves tartózkodás után hagyta el Párizst.
Egy őszi reggelen nagy reményekkel telve érkezett meg Lon
donból, ahol hasztalanul kísérelte meg német filmtapasztala
tait értékesíteni. Eleinte úgy látszott, hogy a franciáknál sem
lesz több szerencséje, hetekig állás nélkül lebzselt; de a vélet-
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len segítségére sietett vagyakaratereje győzte le az akadályo
kat, mert sikerült egy joinville-i gyár műszaki osztályának
nem nagyon jelentékeny, de a párizsi magyarok által nagyon
is megcsodált állását elnyerni. Ebben az időben Lala egy ele
gáns penzióban lakott, bristol papírú név jegyet csináltatott
Louis de Tho'm~n, opérateur de la S. A. Ciné szöveggel, és.
olyan diadalittasan számolt be az otthoniaknak felfelé ívelő
pályájáról, hogy apja könnyezett az örömtől, amikor Lala le
velét elolvasta. A felfelé ívelő karrierrel azonban baj történt,
a Cinécsődbejutott s Louis de Thomán úrnak az egész dicső

ségből csak egy csomag előkelő névjegye maradt. De Lala
nem esett kétségbe: a neuilly-i penzióból átköltözött egy sze
rényebb polgári szállodába, majd amikor látta, hogy mint
tisztviselő aligha helyezkedhet el Párizsban, egy ismerőse ta
nácsára a Marcadet-utcai "Hotel de Nantes"-ban vett ki szobát
és a közeli teherpályaudvaron jelentkezett munkásnak. A szál
lodában emigráns magyarok, állástalan cseh zenészek, lengyel
kőművesek laktak és néhány francia munkás, akik míndnyá
jan a Chapelle pályaudvaron dolgoztak. Tehervaggónok tolatá
sánál segédkeztek, a vámhivatal ládáit bontották ki, vagy má
zsás ládákat targoncáztak. Lala végigpróbálta aháromfajta
munkát és az utolsónál állapodott meg, ami a legnehezebb volt
ugyan, de azzal az előnnyel járt, hogy az ember ott éjjel dolgozha
tott. Reggel hattól délután kettőig aludt, aztán átment a Boule
vard Saint-Germain egyik művészkávéházába, ahol estig vitat
kozott, tárgyalt, tervezgetett állástalan filmrendezőkkel, har
madrangú színészekkel és szélhámos tőkepénzesekkel. Ebben
az időben Püspökvárra ritkábban érkeztek Párizsból levelek,
a diadalmas hang is alábbszállt, de azért a karrier lehetőségé

re való célzás sohasem maradt el.
Egy váratlan chapelle-i razzia Lala sorsában újabb vál

tozást hozott. A rendőrségen megállapították, hogy tartózkodá
si engedélye ugyan rendben van, de dolgozni nincs joga, mert
munkavállalási engedéllyel nem rendelkezik. Az Északi-vasút
társaságot átiratban értesítették, hogy Louis de Thomán úr ha
ladéktalanul elbocsátandó, ami meg is történt. Lala ott állt
Párizs közepén, néhányszáz frankkal a zsebében és egy bi
zonyítvánnyal, amely szerint 1935 március 12-től 1936 novem
ber 7-ig mint napszámos dolgozott á Chapelle teheráruosztá
lyán s ezen idő alatt nem merült fel ellene semmi kifogás.

Szomorú hetek kezdődtek. Lala most tudta meg, hogy
pénz nélkül a kényszerű tétlenség fárasztóbb a legnehezebb
munkánál is. Életmódja teljesen megváltozott: reggel hatkor
kelt, magára kapta egybeszabott kék munkaruháját és már ro
hant is a földalattival valamelyik külváros felé. Ezekben a
hetekben jobban megismerte Clignancourt, Levallois, Pu
teaux, Courbevoie, Billancourt, La Villette gyárnegyedeit, mint
a történelmi Párizs sok nevezetességét, s ennek a korszaknak
az emléke oly mélyen bevésődött a lelkébe, hogy ha évekkel
később a francia főváros nevét hallotta, egy fenyegető gyárké-
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mény vagy ormótlan háztömb képe merült fel előtte, vígaszta
lan novemberi éggel a háttérben. Az első napokban azt hitte,
sikerül bejutnia valamelyik autógyárba, de mindenütt csak
szakmunkásokat kerestek. Azután különféle üzemek, kocsimo
sók, garázsok következtek s a legtöbb helyen fel is vették vol
na, ha munkavállalási engedélyét felmutatja. A délelőtt így
eredménytelen futkosásban telt el. Déltájban visszatért a szál
lodába, megfőzte gázrezsóján kakaóját vagy tojásos makaró
niját, megebédelt, azután ledőlt a keskeny vaságyra, vagy az
ablakba ülve addig nézte az esőtől fényes háztetőket és a Sac
ré-Coeur fehér kupoláját, amíg a szürkület be nem takarta
őket. Gyermekkora óta makacsul hitte, hogy erős akarattal és
elszántsággal az ember minden akadályt le tud küzdeni és
előbb-utóbb eléri a maga elé kitűzött célt. Most azonban vol
tak percek, - s ezek a percek néha napokig tartottak - ami
kor úgy érezte, értelmetlen dolog ismeretlen erők ellen küz
deni. Az első hetek elszántságát fásultság váltotta fel; mint a
chapelle-i éjszakai munka idején, most megint délig aludt,a
tétlenség kifárasztotta és mindent megbénított benne. Közben
a maradék pénz veszedelmes fogyásnak indult, sőt december
elején Lala kénytelen volt aranyóráját is elzálogosítani. De
ezt a műveletet örömmel hajtotta végre, szinte szertartásos ün
nepélyességgel. Tízéves tapasztalata volt abban, hogy vala
hányszor a schaffhauseni aranyórától ideiglenesen meg kell
válnia, sorsában mindig váratlan fordulat áll be.

Igy történt most is. A szálloda lakói többnyire ismerték
egymást, s így tudták azt is, kinek van pénze és kinek nincs
állása. Az elzálogosítás estéjén Thomán Lajost meglátogatta
egyik volt chapelle-i kollégája, s amikor beszélgetés közben
Lala állástalanságára került a szó, a másik meglepő tanáccsal
hozakodott elő. "Tavaly megismerkedtem egy hollandi mér
nökkel, aki évek óta Monte-Carlóban él és abból tartja fenn
magát, hogy saját szísztérnája szerint napi két órát rulettezik.
Hívott, menjek le vele, de a szisztémához legalább ezerötszáz
frank tőkére van szükség, s nekem még életemben sem volt
annyi pénzem. De elkértem a címét s időnkint írok is neki
egy lapot, elsősorban azért, hogy válaszából a szisztéma meg
bízhatóságára következtethessek. Próbáljon szerezni valahon
nan pénzt és utazzék le a Riviérára." - "De hiszen az út ma
ga legalább háromszáz frankba kerül." Lalát rögtön megkapta
az ötlet, csak józan lénye védekezett ellene, - de már tudta,
hogy nemsokára Monte-Carlóban lesz. "Azzal ne törődjék. Ha
utazott francia vasúton, valószínűleg észrevette, hogy senkisem
kéri útközben a jegyet, viszont a be- és kiszállásnál az állo
máson nagyon szigorúak. Megírjuk barátunknak, hogy maga
melyik vonattal érkezik, s majd várni fogja két perronjeggyel.
Maga viszont itt vált egy perronjegyet, csomagját hordárra
bízza, s nyugodtan felül a vonatra. Lehetőleg első osztályú fül
kébe üljön, az kényelmesebb és még kevésbbé van kitéve an
nak, hogy valaki a jegyet kérje. Nem tudom, mennyire biztos

612 '" l (y III fl



a hollandi mérnök [átékszisztémája, de a perronjegy-sziszté
máért felelősséget vállálok. Nyáron, amikor kétheti szabad
ságot kapunk a Chapelle-on, mert kevés a munka, fél Fran
ciaországot bejárom ezzel a módszerrel, s még szállodára sem
kell sokat költenem, mert többnyire éjjel utazom. Természe
tesen gyorson és első osztályon."

Aznap Lala éjfélig pénzkérő leveleket írt. Lajos bácsinak,
aki főorvosi jövedelméből nyugodtan küldhet ezer frankot
szerető unokaöccsének; egy volt osztálytársának, megható
színekkel ecsetelve pillanatnyi helyzetét; s végül Gréte hugá
nak, biztonság kedvéért. December közepe után a várt pén
zek befutottak, s így történt, hogy Thomán Lajos huszadikán
érzékeny búcsút véve a "Hotel de Nantes"-tól, elhagyta
Párizst.

Nem tudott elaludni. Az elkövetkezendő napokra gondol
va, a kívánesiság és bizonytalanság érzése állandóan nyomta
a gyomrát, s amikor a fáradtság mégis erősebbnek bizonyult
és már majdnem elszunnyadt, egy állomás ívlámpainak felvil
lanó fénye megint felébresztette. Kiment a folyosóra és gépie
sen végigsétált rajta, mintha számba akarná venni ismeretlen
utitársait. De a fülkék, egy kivételével, üresek voltak: aki
megteheti, hogy első osztályon utazzék a Riviérára, éjjel in
kább hálóhelyet bérel. A világos fülke ajtaját és ablakait be.
függönyözték, s így Lala nem tudta megállapítani, kivel vagy
kikkel utazik együtt. Valószínűleg nem perronjeggyel utaznak
és több van a tárcájukban, mint kétezer frank. Rá akart gyuj
tani, de nem találta gyufáját. "Mégis kénytelen leszek benyit
ni és tüzet kérni, mert kalauz remélhetőleg nem jön erre s
reggelig aligha birom ki cigaretta nélkül." Kopogásféle moz
dulatot tett, aztán benyitott. A kupéban az ablak mellett egy
fiatal nő ült és kinézett az éjszakába.

Themán Lajos zavarában kivette szájából a cigarettát,
azután - mint aki számára más választás níncs, - kissé meg
hajtotta magát és megszólalt :

- Bocsánatot kérek, hogy alkalmatlankodom. Nem tudok
rágyujtani, nincs gyufám.

Ha a gyufaskatulya a zsebében van és puszta ürügyből

nyit be, hangja valószínűleg nyugodtabb lett volna. A nő te
kintetéből meglepetés tükröződött, mintha a belépő álmából
riasztotta volna fel, s nem tudná, hogy mit mondtak neki az
előbb. Azután lassú mozdulattal lehúzta kesztyűjét, kivette
táskájából a kért gyufát és átnyujtotta az ajtó mellett álló
férfinak.

- Legokosabb lesz, ha rögtön magánál tartja az egész
dobozt, - mondta halkan, - az éjszaka folyamán bizonyára
többször lesz rá szüksége.

Idegenes kiejtéssel beszélt, de még így is észre lehetett
venni hangjának gúnyos árnyalatát. "Csodálat,>s, - mondta ez
a hang, - hogya férfiaknál rögtön van gyufa, ha a velük szem-
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ben ülő idegen nő cigarettatáreája után nyúl, de eltűnik zse
bükből, mihelyt maguknak van szükségük tűzre és a közelben
egy nő van."

Lala udvariasan meghajtotta magát, köszönetet mondott,
majd eltünt. Kint rágyujtott és a Iclyosói lámpa fényénél
szemügyre vette az ajándékot. A bájos utitárs nem is olyan
nagylelkű, a doboz félig üres. Kiejtése már elárulta, hogy
idegen; a gyufaskatulya még indíszkrétebb: Lodzban készült,
vagyis a nő lengyel. Valami bánata vagy gondja lehet, mert
a doboz széleit ideges ujjak betördelték. Kesernyés parfőmöt

használ, Nuit d'orag'e-t vagy Ouir de Bussie-u "Ha mindent
tekintetbe veszünk, jelentéktelen ajándék, de igy ismeretlenül
mégsem fogadhatom el," gondolta Lala és elmosolyodott. EI
szívta a cigarettát, azután megint benyitott.

- Lelkiismeretfurdalásom támadt az elfogadott doboz
miatt. Ha nem haragszik meg érte, visszaadom, s egyúttal ün
nepélyesen azt is megígérem, hogy nem zavarom többé. 
Elhallgatott, majd amikor a nő mosolyogva átvette a dobozt:
- Egész éjjel itt fog ülni ébren az ablak mellett? Talán hon
vágya van?

- Nincs honvágyam (honnan tudja ez a férfi, hogy nem
vagyok francia?), csak nem tudok elaludni.

- Ha megengedi, hálából a gyufáért, megtanítom az el
alvás művészetére, Mert nem elég lefeküdni és azt mondani:
most elalszom, most aludni akarok. A test nem hajlandó mín
den parancsot teljesíteni s puszta dacból is fellázad.

Elhallgatott, majd amikor a nő kérdő tekintetet vetett rá,
leült vele szemben, az ellenkező sarokba és folytatta:

- Néha olyan gyorsan alszunk el, mint a gyermek, aki
imáját sem tudja befejezni. Máskor már lefekvés előtt érez
zük, hogy vergődni fogunk ágyunkban. Ilyenkor csak az segit,
ha különféle előkészületeket teszünk, mielőtt álomra hajtanők

fejünket. Mozdulatainkat fokozatosan lelassítjuk, szertartásos
nyugalommallemossuk arcunkat, ünnepélyes lassúsággal
bemegyünk szobánkba, ahol már csak az állólámpa ég távol
az ágytól, és olyan elővigyázatosan,nesztelenül, meggondoltan
vetkőzünk le, mintha egy elhamarkodott mozdulattal az életün
ket kockáztatnánk. Ez az elalvási előkészület pozitív része.
Nem kevésbbé fontos, de nehezebben valósitható meg a nega
tiv rész. Ha lefeküdtünk, valaki bejön a szobába, leül a lámpa
mellé és halkan, monoton hangon verseket kezd olvasni, vagy
ami még jobb, mesélni kezd. Mi mozdulatlanul fekszünk a há
tunkon, zárt szemmel és engedjük, hogya hang körülvegyen
bennünket, lágyan elborítson, mint kis homoksúgetet az ára
dó tenger. Még nem alszunk, a szavak zenéje még eljut fu.
lünkhöz, de már nem tudjuk, hol vagyunk, kik vagyunk, hon
nan jön a hang.

Lala elhallgatott és utitársnőjének példáját követve, ki
bámult az éjszakába. Azután újból megszólalt:

- Szerette gyerekkorában a meséket?
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- Igen - jött az ellenkező sarokból. - Volt egy öreg
cselédünk, aki esténkint a legfantasztikusabb történetekkel al
tatott el, de nem annyira nekem mesélt, mint inkább saját
magának. Megtörtént, hogy álmomból az ő meleg hangja ri
asztott fel. Ilyenkor aztán sokáig nem tudtam elaludni.

- Én most visszamegyek a fülkémbe - mondta Lala. 
Ha aludni akar, tegyen úgy, amint ajánlottam. Negyedóra múl
va visszajövök és a gyermekkori cseléd helyett, ha megengedi,
én fogok mesélni.

Nem kérdezte meg a nőtől, elfogadja-e szolgálatát, csak
felállt, és választ sem várva, magára hagyta. De egy-két perc
cel később valaki elhaladt az ajtaja előtt, s amikor Lala a jel
zett idő után halkan kopogott utitársának fülkéjén és benyi
tott, bent már az éjszakai kék lámpa égett. A homály olyan
mély volt, hogy az első pillanatban a fekvő nő arca teljesen
összefolyt plédjének sötét színével s csak a fehér utipárna szé
lét elhetett tisztán látni. De mesélés közben Lala fokozatosan
kivette a mozdulatlan arcot, a vállak lágy hajlását, a pléd alatt
összekulcsolt kezeket és a betakart test egész körvonalát. In
kább csak érezte, mint látta, hogya nő szeme le van zárva, ami
megnyugtatta, mert zavarhatta volna a tudat, hogy valaki
figyeli. Néhány másodpercig hátrahajtott fejjel a kék lámpát
nézte, azután halkan mesélni kezdett.

- Valamikor régen élt egy sz6ke, kékszemü kisfiú, aki annyit
tudott a világr61, hogy házuk körül kert van, a kert eWtt út, mely
balfelé a városba vezet, jobbfelé pedig a patak mentén egy árnyé
kos völgybe. SzüleitíJl hallotta, hogy a völgy után hatalmas hegy kö
vetkezik, majd megint városok, erd6k, országok s végül a végtelen
tenger. A tengeren túl égigér6 fal van, mögötte pedig az Isten la
kik. A kisfiú mindebb61 csak a város házait látta, és a völgy kez
detét, a patak partján egy rombad6lt malommal, melyben denevérek
tanyáztak. Egy téli délután egyedül maradt kertes házukban, - szü
lei felmentek a városba, testvérei pedig a szomszédos ház udvarán
szánkáztak - s hirtelen az a gondolata támadt, mi lenne, ha meg
neené, milyen az a hatalmas hegy a völgyön túl. Felvette kabátját,
fehér Msapkáját és kétujjú kesztyüjét, azután elindult a felfedezlJ
útra. Nemsokára háta mögött maradt a malom, a völgy alján vezet{)
úl mentén mindig magasabb és magasabb havas fenylJfák kísérték a
kísfiú szapora léptét, úgy érezte, már nagyon rég6ta halad a völgy
ben, de a hatalmas hegy nem akart feltünni. Egy pillanatig arra
gondolt, jobb lenne, ha megfordulna és visszatérne a kertes házba,
azonban a kiváncsiság er6sebb volt, s ti folytatta útját. Ilyen hosszú
ideig még sohasem gyalogolt életében, s ezért nagyon csodálkozott,
hogy nem érez semmi fáradtságot.De valami más még jobban meg
lepte: ahelyett, hogy lassan sötétedni kezdett volna, a táj fokozato
san megvilágosodott körülötte, mintha az idti kereke fordítva járna,
alkonyból a reggeli ragyogás felé. Csodálkozott ezeken a dolgokon,
de nem érzett semmi félelmet. Csak akkor dobbant meg a szíve, ami
kor egy kanyar után hirtelen feltünt ellJtte az óriáshegy. Vastag hó
lepel borította és a napsütésben úgy csillogott, hogya kisfiú kény
telen volt behúnyni a szemét, mert nem akart megvakulni. Amikor
kis idti múlva kinyitotta, egy birkabundás öregembert látott maga
me/lett, aki a hegy tetején álló házra mutatott. "Gazdám lekü/dött,
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hogy vezesselek hozzá. Induljunk hát el, már biztosan türelmetlenül
vár rád", szólt az öreg. A kisfiú engedelmesen kezét nyujloUft és
megindultak a hegy tetejére vezeUJ kacskaringós úton. ErlJs szel fújt,
hallani lehetett panaszos hangját, de a gyermek csodálknz1,a látta,
hogy az útmenti bokrok és fák száraz levelei meg seui rezdiümek,
Szerette volna megkérdezni vezeUJjétlJl, mi ennek az oka, és az is
érdekelte volna, honnan tudták az lJ érkezését, de meggondolta ma
gát és hallgatott. Még sohasem volt ilyen boldog, pedig idlJnkint
eszébe jutottak szülei, akik majd nem tudják elképzelni, hova tün
hetett el, - és az a gondolat is megdobogtatta szívét, hogy miként
fog hazatalálni. Nem sokáig töprenghetett, mert felértek a hegy tete
jére. A ház kapuja nesztelenül kinyílt s az öreg ismét megszólalt:
"Csak menj a termeken keresztül, egészen addig, míg egy ajtó zárva
nem marad. Ott kopogtass és ha választ hallasz, lépj be." A kisfiú
illedelmesen meghajtotta magát az öreg ellJtt, azután h6sapkáját a
kezébe véve, elindult. A termeket elválasztó szárnyas ajtók maguk·
tól széttárultak közeledtére, míg végül az egyik csukva maradt
ellJtte.

Thomán Lajos meglepetten elhallgatott, mert tisztán látta,
hogy utitársa arcán könnyek gördülnek végig. Egy emlék [u
tott az eszébe, vagy talán valami bánata van? Ugyan ki lehet
ez a nő, honnan jön és hova utazik? Holnap elválnak útjaik,
sohasem fogják látni egymást, de ma még egy idegen ember
meséjét hallgatja és némán sir. A férfi folytatja:

- Lehúzta kétujjú kesztyűjét és bekopogott: "Csak gyere be!",
hallotta. Felágaskodott, mert a kilincs magasan volt, s a következ6
pillanatban már be is lépett a terembe. Köröskörül a mennyezetig
hatalmas könyvek takarták el a falat. Más bútor nem is volt a te
remben, csak a túlsó végén egy hatalmas asztal. A kisfiú arrafelé
indult, mert az asztalnak ugyan csak a körvonalát látta, de sejtette,
hogya ház urát mögötte fogja megtalálni. S valóban, mikor közelebb
ért, egy embert pillantott meg, aki az asztalnál ült és olvasott. Oda
lrpett hozzá, meghajtotta magát és ránézett a ház urára, aki alJ/an
öreg volt, hogy a másik öregember nagyapja lehetett volna. "Hát
eljöttél", mondta a kisfiúnak. "Igen." - "Tudsz olvasni?" 
"Igen." - "Akkor ülj ide a helyembe, én majd egymásután ideho
zom neked kastélyom összes könyveit."

A hold besütött az ablakon, s amikor az aggastyán elindult a
könyvespolcok felé, a kisfiú meglep6dve látta, hogy nincs árnyéka.
De nem sok ideig tűn6dhetett ezen a különös jelenségen, mert az
elslJ hatalmas könyv máris ellJtte feküdt. Kinyitotta és az öreg pet
rúleumlámpás világánál olvasni kezdte. Csodálkozása n6ttön-n6tt:
gyönyörű történetek voltak a könyvben a napról, holdról, kü/önbözlJ
csillagokról és üstökösökr61. Mindaz, ami eddig rejtélyként állott
el6tte, most érthel{) lett, mintha valami titokzatos fény világította
volna meg. Aztán újabb könyvek következtek a hegyekrlJl és tenge
rekrűl, a 'városokról és országokról, a madarakról és halakról. Az
aggastyán fáradhatatlanul hordta a nagyobbnál nagyobb köteteket,
s a kisfiú megállás nélkül otoasott. Csak akkor tartott egy pilla
natnyi szünetet, amikor észrevette, hogya hold helyett a lenyugvó
nap vörös sugara világítja meg a mennyezetet. Az ablakhoz lépett,
de nem sokat látott a völgyb61, mert a felMk mindent elfedtek.
Visszaült a helyére és megint belemerült az olvasásba. Most a kü/Ön
féle földrészek és emberfajok következtek, térképekkel és színes
ábrákkal. S végül az aggastyán egy olyan nagy könyvet tett eléje,
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hogy a kis/iúnak fel kellett térdepelnie a székre, mert másként
nem tudta volna a felslJ sorokat elolvasni. Ebben a könyvben az
angyalokról volt szó és az IstenrIJI, aki szempillantásával kormá·
nyozza a világot, de ugyanakkor egy hajszál hullásáról is tudomása
van. "Gyermekem - mondta az aggastyán mikor a kisfiú az utols6
sort is elolvasta - most menj szépen vissza oda, ahonnan jöttél, de
jól őrizd meg szívedben mindazt, amit a könyekvb61 megtanultál." A
kisfiú mélyen meghajtotta magát és lassan kiment a teremblJl. A
kapu előtt már várta a másik öreg ember. Elindultak a kanyargós
úton, anélkül, hogy egy szót is szóltak volna egymáshoz; az ágak és
II száraz levelek most sem mozdultak a szélben, de a kisfiú nem vett
észre semmit, mert az aggastyánra és könyveire gondolt. A hegy lá·
bánál az öreg elbúcsúzott tőle; lj most is illedelmesen meghajtotta
magát és folytatta útját. Délután lehetett, mikor hazaért, de még
nem alkonyodott. Szülei nem kérdeztek semmit s 6 sem számolt be
a vele történt dolgokról ... Az élet folyt tovább, a kisfiúból feln6tt
férfi lett, bejárta a nagyvilágot, voltak boldog pillanatai és szomorú
napjai, de szívében csak az maradt meg, amir61 a kastélyban meg
tudott.

Lala elhallgatott. Utitársa úgylátszik álomba merült,
egyenletes lélegzetét még a vonat zakatolása mellett is tisztán
hallotta. "Olyan vagyok, mint az öreg lengyel cseléd, magamnak
mesélek." Szeme annyira hozzászokott a homályhoz, hogy a
mozdulatlanul fekvő nő arcát most tisztán látta. "Lány lehet;
egy asszony nem tud ilyen nyugodtan aludni és nincs ilyen
tiszta homloka." Már sajnálta, hogy beszélgetés közben nem
nézte meg figyelmesebben a nő szemét. Csak arra emlékezett,
hogy tekintetéből az öntudat nyugodt fölénye áradt s ugyanak
kor szomorúság is, ami nézését kissé lágyabbá tette. A barna
hajból sötét szemekre lehetett volna következtetni, de Lalának
ebben a percben úgy rémlett, hogy szűrke szeme van.

A pléd vége lecsúszott a földre. Óvatosan megigazította,
azután lassan a nő arca fölé hajolt, ajkával megérintette hom
lokát, és nesztelenül elhagyta a fülkét. Tíz perc múlva már ő

sem volt ébren.

Amikor reggel felé kinyitotta a szemét, az ablakon keresz
tül egy állomást pillantott meg, homlokán fehér táblával:
AVIGNON. ösztönösen felugrott, lehúzta az ablakot és kite
kintett. A perrenon egy nő állt, szürke kabátban, pléddel a
karján, és a lassan gördülő vonatot nézte. Megpillantotta a
férfit, néhány lépést tett előre, majd integetni kezdett zseb
kendőjével. "lsten vele! - kiáltotta Lala. - Miért nem mond
ta meg, hogy Avignonban kiszáll?!" A választ elkapta a reg
geli szél, de a vonat alig látszott, amikor a nő még mindig lo
bogtatta zsebkendőjét a távolodó férfi után.

Just Béla
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