
UJLAKI ÁGOTA:

A CSÚNYA HÁZ

Nem volt se felhőkarcoló, se nyomortanya; közönséges lakóház
a nagyváros hangos szívében. A derék newyorki polgárok megszok
ták, mint minden egyebet és nem találtak benne semmi kivetnivalót.
Még azok sem, akik benne laktak.

A nyolcéves Dennis mégis ijedten megtorpant előtte. Közismert
tény, hogy a gyerekek sokkal érzékenyebben reagálnak a esünyára
mint a felnőttek, legyen az ember, arc vagy tárgy. Valóságos sértés
ez számukra, súlyos, hátborzongató sértés.

Dennis nem tudta ámuló tekintetét levenni a házról. Szívét
valami érthetetlen rémület szorította össze.

- Ijesztően ronda épület, mi ! - szólalt meg egy hang a háta.
mögött.

Dennis megperdült, mint akit lopáson csíptek rajta. Űszhajlí
férfi állt mellette kopott esőkabátban. Botjára támaszkodva, csen
des undorral szemlélte a ház homlokzatát.

Dennis nemcsak jólnevelt gyermek volt, de a férfi rokonszen
ves arca is határozottan vonzotta.

- Valóban ijesztő, uram.
- Az a szomorú, hogy az emberek nem érték be ezzel az egy-

gyel, fiatal barátom. Az egész háztömb ilyen csúf.
így is volt. Körüljárták a háztömböt, mint valami múzeumi

termet, az öregúr beletörődő legyintéssel, a fiú rémült méltatlan
kodással az emberi ízlés ilyen tévelygésével szemben.

- És mekkora területet foglal el!
- Az ám. Hej, ha milliomos lennék! Tudod-e mit kezdenék a

pénzemmel ? Megvásárolnám ezt az egész lázálmot és lebontanám.
Az utolsó tégláig. Helyébe föld kerülne, gyep, virágágyak, halastó,
gesztenyefák és ezüstfenyők - egy valóságos fejedelmi park. S a
közepén kényelmes kis vityilóban leélném az utolsó napjaimat,
miközben a derék felháborodott newyorkiak szemébe nevetnék.
Hogy gyülölnék a parkot, a szürke kőhalmaz helyében. Pokoli tréfa
lenne ... De hát erre nekem nincs pénzem, a milliomosoknak pedig
nincsenek ilyen hajlamaik ...

Dennis, bár még messze volt az embergyülölet megismerésétől

és nem egészen értette, mi a pokoli ebben a tervben, mégis azonnal
tüzet fogott és ragyogó ötletnek tartotta.

- Szólok az apámnak ...
- Na és aztán?
- Megveszi és ...
Az öregúr csak kuncogott.
- De igen, megveszi. Mi ez neki? Akár száz ilyen telket is

megvehet.
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A hitetlen nevetés nagyon felingerelte.
- Nem kell ezen nevetni; apám az Egyesült-Államok egyik

leggazdagabb embere.
De ahogy ezt kimondta, már meg is bánta. Hátha az öregúr

"kidnapper" és azonnal elrabolja. De a férfi csak tovább mulatott.
- Kölyök, kölyök! És akkor így kószálhatsz az utcán, mint

bármelyik suhanc ~ Engem ne akarj becsapni.
- Nem is engednek, de meglógtam a nevelőmtől.

Az öregúr jóízűen hahotázott.
- Nohát, ezt a kis hazugot! De ilyet" ".

•
Dennis apja valóban az Egyesült-Államok öt leggazdagabb

embere közé tartozott. Márpedig nem volt amolyan felkapaszkodott
"selfmademan", sőt. Már az apja, a nagyapja is milliomos volt. A
pénz, a "business" fogalmát már a pólyában megtanulták és az
utolsó lehelletig hűségesen ragaszkodtak hozzá. Dennis apja 'pénzét
mindig a legjobb üzletekbe fektette, örökölt szimatja sohasem,
hagyta cserben. De mintha Dennisben semmi ilyen üzleti tehetség
se szunnyadna. Most is előáll ilyen zagyva költői álmodozással. Egy
háztömböt lerombolni, csak azért, mert ízléstelen! Haszontalan fákat
ültetni egy milliókat érő telekre.

Az apa erőlködve keresett valami hasonló hajlamot a saját
gyerekkorában. De nem talált. Még csak kéményseprő sem akart
lenni, vagy soffőr, soha. Furcsa gyerek, - no majd kinövi. Azért
nem kell egészen elkedvetleníteni, érzékeny kis kölyök.

- Nézd fiam, ez szép és nemes ötlet, csak nincs benne üzleti
lehetőség.

- Legfeljebb beletöröm a fogamat .

•
Dennis 23 éves koráig végigcsinálta mindazt, amit minden ame

rikai míllimos gyereknek végig kell csinálnia s amiről aztán hosz
szú unalmas könyveket írnak.

Elkényeztették és csiszolták. ha nem is a jellemét, de legalább
a müveltségét. Elvitték az Övilágba, képtárakat és patinás romokat
bámultattak vele. Üzleti tárgyalásokra cipelték, amelyeken jobban
érdekelte egy kopasz férfi harca a pimasz legyekkel, mint az egész
tárgyalás. De azért úgy tett, mintha mindent értene - holott mit
sem értett az egészből. Collegebe küldték és egyetemre, ahol rugbyt
játszott és keveset tanult. Egy ideig vad szocialista volt, munkás
gyülésekre járt és mindenütt felbukkant, ahol sztrájkoltak. Később
verseket írt és átesett a szerelem első meglepő tapasztalatain. Volt
idő, amikor visszautasított minden szülői támogatást; önálló akart
lenni. De a munkával való első találkozásai után sürgősen vissza
tért az apai pénztárca kitárt karjaiba. Csalódásából egy izgalmakat
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ígérő afrikai oroszlánvadászat gyógyította ki és a sivatag egy
hangú végtelenségét ismét New-Yorkcivilizált, de vadul cikázó tár
sadalmi életében felejtette el. Színésznők és filmsztárok voltak a
barátnői, de egyik sem huzamosabb ideig; megvadította a gondo
lat, hogy csak a pénzébe szerelmesek. Ú gy bánt velük, mint holmi
rabszolgákkal és amikor ezáltal még jobban ragaszkodtak hozzá,
únottan szakított velük. Pénzét a világ különböző rulettasztalain
hagyta, anélkül, hogy nagyobb élvezetet talált volna a játékban. A
"Business" fogalmával néhány kísérlet után nem bajlódott többé.

.Apja temetésén döbbenten észlelte, hogy nem érez fájdalmat. Soha
sem kerültek elég közel egymáshoz.

Huszonharmadik születésnapján elérkezett ahhoz az állapothoz,
amit lelki válságnak neveznek. Vad züllés közben nehezedett rá ez
a furcsa érzés. Megszökött, kalap, kabát nélkül és meglehetős csö
mörrel, de kevésbbé józanul vágott neki a hűvös hajnali utcáknak.
Gyűrött szmokingja gomblyukában szekfű helyett apró női zseb
kend8 díszelgett; szórakozottan megszagolta, aztán undorral elha
jította. Arca szögletes zárkózottságba fagyott, bizonytalanul dülön
gélt, valamit motyogott magában. Agya pedig elég világosan bírálta
meg a helyzetet. És ezt a bírálatot hangosan, némi daccal ismételte.

- Dennis fiam, ennek semmi értelme, ez így nem mehet tovább.
Itt valamit tenni kell. Cél kell nekem. Cél - vagy öngyilkosság.

S mintegy megerősítést várva, felnézett a sápadozó égre. Ekkor
megakadt a tekintete a szembenlévő ház .homlokzatán. Mintha
ismerős lenne az épület.

-' Ijesztően ronda ház - makogta felháborodottan. Hirtelen
eszébe jutott egy régi emlék: őszhajú férfi, a nyolcéves Dennis, lebon
tani ezt alázálmot, parkot a helyébe ...

Egy kóbor macska ijedten oldalt ugrott és a sarki rendőr erő

sebben markolta meg a gumibotját a homéroszi kacaj hallatára.
Bizonyára valami részeg. Micsoda züllött fráterek vannak a világon!
Zord arccal közeledett az elázott egyén felé, mire az megfor
dult és barátságosan elvigyorodott. Cseppet sem látszott részegnek,
inkább bolondnak.

- Meg van a Cél, biztos úr, kiáltotta, nem: kurjantotta. 
Pokoli tipp elképzelni a derék newyorkiakat . .. I

Hahotázva távozott. A rendőr fejcsóválva meredt utána. Hátha
mégis részeg volt ...

•
Hazament. Órákon belül a rendelkezésére állt a hatalmas gépe

zet, amely apja halála után önmagától tovább működött, mint
valami elindított perpetuum mobile, s melynek komplikált szerke
zetéről nem volt fogalma, de nem is törődött vele.

Családi jogtanácsosuk vonakodva világosította föl vagyoni
Helyzetéről. Vonakodva és körülményesen. Dennis túlságosan izga
tott volt, semhogy türelmetlenül meg ne szakítsa a beszámolót.

- Mennyi pénzt tudnánk azonnal folyósítani ?
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A vagyonkezelő joggal félt egy minden egyensúlyt elsöprő táj
funtóL

- Több pénzt kell folyósítani ... Az olajkutakat eladhatjuk ...
Fütyülök a tisztelt konszernre. . . Miért ne vehetnénk fel kölcsönt
arra a birtokra7 . " Eladni, mondom, hogy eladn) azokat a rkszvé
nyeket ...

Négy óra mulva a vagyonkezelő csapzottan és vesztesként
került ki az elkeseredett harcból. Sóhajtva felállt.

- Ezt a háztömböt meg kell szerezni. Bármilyen áron. A maga
dolga, hogyan ...

így szólt az utasítása. Meghajtotta magát és nekilátott a
parancs teljesítésének. Magához rendelte az ügynököket. A gépezet
müködésbe lépett.

Nem ment simán, sőt. Úgyiátszik a rozsda már kikezdte a szer
kezetet. Amíg a régi vágányokon futott tovább, nem volt semmi
zökkenő; a kerekek még sokáig maradtak volna lendületben. De
ahhoz, hogy irányt változtasson, erős kézre lett volna szüksége,
olyanra, mint amilyen Dennis apja volt. Dennis csak annyit mon
dott, hogy "akarom". Mint aki megsuhintja az ostort, két kezét
pedig tétlenül összefonja a gyomrán és elvárja, hogy a lovak
maguktól találjanak a 23. utca 58. házhoz, ahol azelőtt még soha
sem voltak.

Bármilyen ravaszul jártak is el az ügynökök, New-York mégis
megsejtett valamit. A házak tulajdonosai hirtelen vonakodtak az
eladással, az árak fantasztikus magasságba szöktek.

Dennis csak a vállát vonogatta.
- Mondtam, hogy az ár nem érdekel. Meg kell szerezni.
Nos, megszerezték.
Amikor az elsö' felmondó levelek megérkeztek a különböző

lakások reggelizőasztalaira,New-York idegesen és gyanakodva kez
dett szimatolni. Nagyszabású játékot sejtett, fantasztikus ötletet,
szokatlant, idegen és felháborító szagot, valami furcsa, megnevez
hetetlen veszedelmet,

- Nem engedem - morogta berzenkedve és fölmeresztette
tüskéit, mint valami sündisznó.

•
Öt évig ~olyt a harc. Öt hosszú év, tele akadályokkal, jogi kér

désekkel, perekkel, véres összecsapásokkal. Dennis lehurrogta az
öreg ügyvédet, aki napról napra többet jajgatott.

- Pénzt! - kiáltotta vadul. - Vedd meg őket, rajta, dugd a
zsebükbe, tömd a szájukba, fullaszd bele öket.

Nos, a pénz megtette a hatását. Igaz, öt év alatt Dennis vagyona
a felére zsugorodott, viszont akkor már fölhangzottak az első csá
kányütések. Dennis fülének ez édeni zene volt. Nem mintha letörte
volna a harc. De bensejében egy olyan tűz sürgette a Cél elérését,
amilyen még gyerekkorában se fütötte. Néha elégedetten nevetett,
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ha eszébe jutott, mekkora komiszság rejlik a tervében. Mert hát
nem komisz, hát nem pimasz és jogtalan, ha egyszer a szép és igaz
mer fölülkerekedni ?

Amikor az első ezüstfenyőket ültették a földbe, New-York
feszült csöndben meglapult. Még nem tudta, csóválja-e a farkát,
vagy harapjon. Aztán mind a kettőt megtette. A sajtó nagy betűk

kel üdvözölte az eredeti szenzációt, de egyben a halálos ítéletét is
kihirdette - sorai között. A riporterek tömege csak úgy· özönlött
Dennis lakására, kedélyes kérdéseik mögött azonban epés rosszaka
rat vicsorgott. New-York pedig forrt. A dühtől, a szégyentől, a meg
alázástól. Lázadás történt! Nevetségessé tették. Ha a lebontott
házak helyén óriási gyár épül, vagy gigantikus szórakozó-palota,
túlméretezett bűnbarlang, - valami, amin Dennis betegre keresi
magát, valami, amivel tönkretehet minden nagytőkést, ami a világ
minden pénzét, minden értékét az ő zsebébe szívja, - azt meg
bocsátotta volna. De EZT a sértést ... Mintha vurstlit állítottak
volna föl egy templomban. Hiszen a nagyváros is templom - a
pénz, a "business" szentélye. Kegyetlenebb megbecstelenítés nem
érte még. Ez több mint egy pofon. És több mint egy tátongó seb.
Ez boszúért kiált. .

•
Dennis, aki napról napra közelebb látta a célt, nevetve lein-

tette a jajgató ügyvédet. Nem érdekelte, hogy egyik gyárában vég
zetes sztrájk tört ki, hogy az ónbánya részvényei érthetetlen módon
ijesztően estek, hogy Bródway-i színházát tűzvész pusztította el,
hogy egyik részvénytársasága furcsa perbe bonyolódott. Csak a
virágágyak beosztása, a halastó elhelyezése, az apró villa ízléses
berendezése járt a fejében és kirekesztett onnan minden más iránti
érdeklődést.Maga is tudta, hogy kissé bolond és hogy a holdban él,
de nem bánta. Ezt a holdat sürgősen be kell rendezni. A munka
nem mehetett elég gyorsan számára.

•
Végre elkészült. Magas fal védte a parkot a kívánesi szemek

eiől; csak a lombos ágak kúsztak ki a szürke zajos hétköznapba,
dúsan és kihívóan.

•
- Szerencse, hogy még itt talált r-r- szólt jókedvűen a gyászos

képű ügyvédhez -, épp most költözöm az új lakásomba.
Az öregúr csendesen Dennis vállára fektette súlyos kezét.
- Érezze jól magát, fiam és. .. használja ki a rövid időt,

mert ... ugyanis ... szóval két nap mulva kalapács alá kerül az új
otthona.

•
Mintegy álomban ült Dennis villája teraszán. Whiskyt töltött

magának és a csöndes sötét parkot kémlelte. - Holnap reggel vége
mindennek - gondolta szórakozottan és a keze még csak nem is
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remegett. Holnap reggelig még minden az övé: a terrasz. a eiripe
lés, álmos csobbanás, a szél suhogása a fák koronái között, a whis
kys üvegek halk csörrenése és a csönd. - Bárcsak tovább tartana
ez az álom.

Dennis újból megtöltött két poharat. Kesernyés mosollyal koc
cintott a győztes nagyváros láthatatlan megszemélyesítöjével,
gúnyosan meghajtotta magát és hangosan felköszöntötte az ellen
felét.

- Egészségedre New-York, és ragyogóan sikerült bosszúdra.
Mellékesen szólva, teljesen megértlek. Nem szívom úgy mellre,
mint ahogy szeretnéd. Szép mérkőzés volt, egy az egy-hez. Most én
vesztettem. Talán jobb is így. Az elért célok idővel unalmassá
válnak.

Biccentett és felhörpintette az italt. Majd amikor New-York nem
mutatott hajlandóságot a whisky-ivásra, az ő poharát is kiürítette.
Nem mintha ez lett volna az utolsó.

Még egy ideig ülve maradt, meghallgatott néhány Gershwin
lemezt, majd fölkapta a palackot, eloltotta a villanyt és botorkálva
indult be a házba. Enyhén el volt ázva, Morgenstern-verseket sza
valt és néha kotkodáesolt is.

•
Másnap egy kényelmes karosszékben találták. Jobbkeze lazán

lecsüngőtt, alatta revolver hevert a szönyegen. Apró nyílás jelezte
a halántékán a golyó útját. Arcán félig gúnyos, félig diadalmas
mosoly ült, amolyan "és mégis' -diadal, Holott ...

. .. holott alig egy hét mulva már fölhangzottak az első csé
kányütések.

•
Két évvel később: az új épület kihívóan emelkedett az ég felé.

Nem volt se felhőkarcoló, se nyomortanya. Közönséges lakóház a
nagyváros hangos szívében. A derék newyorki polgárok megszok
ták, mínt minden egyebet és nem találtak benne semmi kivetni
valót. Még azok sem, akik benne laktak.

Szemközt őszhajú férfi állt, kopott esökabátban, botjára támasz
kodva. Csendes undorral szemlélte a ház homlokzatát, mégis bölcs
beletörődéssel. Talán csupán saját lelkiismerete megnyugtatására
morgott magában.

- Ijesztően ronda épület. Hej, ha milliomos lennék ...
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