
TORKOLATTÜZ Irta Thurzó Gábor

A mokett-terítővel letakart rézágy fölött György elolvasta a házi
áldás szavait: "... hol áldás ott Isten, hol Isten ott szükség nincsen".
Még néhány ilyen felírás volt a padlás-szobában: egy magas-hímzésü,
fakó szmirna-párnán például, a kövéren doromboló cica alatt, gót betűk

kel: "Schlafe sanft". A tükör fölött - melynek foncsora eléggé meg
vedlett már, úgyhogy nehezen lehetett borotválkoznibenne - rézmet
szett függött. Hosszú fürdőruhás, kartonba rejtett kontyú két hölgy üldö
gélt.a tengerparton, fekete flórharisnyában, félkesztyüben, térdüket negé
desen egymásra illesztették és mosolyogtak: alattuk a felírás: .Bathíng
beauties" . A szobában egyetlen szál dróton homályos körte égett, úgy
hogy inkább sötét volt tőle, mint világos. A függönyön át bevillant néha
valami fény. Kékes-fehéren remegett egy pillanatig az üvegen, aztán
hirtelen kihúnyt.

György ült az ágy szélén és figyelte, ahogy Tibor csomagol. Apró
lékosan becsomagolt minden vacakot - törött fésüt, üres filmes-dobozt
és hasonlót -, s mindent külön flússzpapírba tekert. Tibor mindig ilyen
gondos volt, ez lett néha elviselhetetlenné benne; aztán, ahogy jobban

• megismerte, kedvessé és mulatságossá. György felemelt az ágy végéből
egy könyvet, amelynek hiányzott az eleje és a hátulja, és megkérdezte:

- Ezt is magaddal viszed?
Tibor gondosan megnézte a poros, sárga füzetet:
- Hogyne, .
- Mi van benne?
- Nem tudom. De hátha, kell.
Tibornak minden "hátha kellett". A rongyos pullóver, amít a pad

láson talált és csipkévé rágtak az egerek: hátha fel lehet fejteni és még
csináltatni belőle valamit. A molyrágta, kitömött bagoly, akinek hiány
zott az egyik szeme és ettől kicsit kancsal és vicces lett a tekintete:
"Tudod" - mondta - "van otthon Dunaalmáson egy kitömött 'seregé
lyem, egy gébicsem és néhány vízimadaram, ha majd külön lakásom lesz,
az előszobában kirakom őket sorra ..." A csámpásra kopott tenniszlab
dával, az üres, horpadt memfiszes dobozzal, mindennel lehet még valamit
csinálni. És mért dobná el az anzikszkártyákat? Az 1930-as' cserkésztábor
ban készült bélyegnyi amatőrképeket idegen szerzetesekről és cserkészek
ről? Tibor az egész életét így gyüjtötte össze, aztán bezárta egy ládába,
amit állomásról-állomásra cipelt magával, és nem törődött tovább az emlé
kekkel. "Te miért útálod az emlékeidet" - mondta sokszor. És most is:
megnézett egy lyukas harisnyát, hátha lehet még valamire használni?

- Mit akarsz vele csinálni?
- Bakancsba, kapca alá, még jó lesz.
Útálta ezt a piszmogást, a kis vacakokat, amiket Tibor összegyüjt,

ezt a hangya-szenvedélyt, amivel mindent összehord, semmit sem prédál
el, de az egész rettenetes, fojtogató lim-lommal semmit sem ér, soha felé
jük se néz, legfeljebb érzelmes estéken pakkol ki néha egy-egy ládát,
megnézi avacakokat, elmereng egy-egy fénykép fölött. "Ezt a belényesi
táborban vették fel, nézd ..." És amikor megkérdezte tőle, ki az a víz:
szőke, görbelábú gyerek, a klottnadrágban, aki valami tréfásat mondhat,
mert a képen el is mozdult, - nem emlékezett rá. Talán ez az emlék
kell, tünődni egy elsüllyedt, mélyből sápadtan visszaintő mosolyon? "De
akkor minek raksz félre ennyi szemetet?" - Tibor a vállát vonta, és
mint egy ereklyét, visszatette a képet a többi közé.
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A szobán hirtelen megint átszaladt a villanás. Futtában egy másod
percre megállt az üvegen, aztán' mintha egy kéz odébb törölte volna,
eltünt nyomtalanul. '

-, Mi volt ez? - kérdezte és Tibor felé fordult.
Tibor ránézett az ablakra.
- Torkolattüz.
- Honnan?
- Szolnokról. ----' És csodálkozott: - Látszik, hogy nem voltál

katona. Nem tudod, hogy a torkolattűz ilyen messzire látszik.
Felkelt, odament az ablakhoz. Odakint teljesen sötét volt a falu,

Nem látszott belőle semmi, legfeljebb egy-egy ház éle, ahogy a távoli.
torkolattüzben egészen halványan megvilágosodik. Borús' volt ez az őszi

este, ha egy-egy távoli felhőt megvilágitott az elrejtőző hold, akkor furcsa
arabeszkekben villant meg az ég és emelt ki a sárból,' ázott falevelek
közül valamit. Egy fenyőt, egy elsiető parasztot, a református templom
izgága rézkakasát. Allt az ablakban, amíg Tibor összerakta a "holmit".

- Készen vagy? - kérdezte György és a torkolattüzet nézte,
Három, négy, öt torkolattűz is felvillant olykor, mintha egy szál zsíne
gen villanna fel ütemesen egy-egy tüzgóc.

Tibor megsértődött:

- Nem. úgy sietsz haza?
-:- Dehogy sietek I Csak csomagolj!
A torkolattűz nagyon távol villant, György még igy kapásból is

fel tudta mérni az áthatolhatatlan távolságot a pestkörnyéki vícínálís
állomás és Szolnok között. A távolság nagy volt, de szinte láthatóan

'közeledett. Most egyszerre azt érezte, mint gyerekkorában, amikor meg
irigyelte a levélre ragasztott bélyeget, amely eljut valahová messzíre,
ahová ő nem ér el soha, esetleg Akarattyára vagy Bánfalvára, és magá
val viszi az ujja nyomát, a nyelve hegyének érintését, színte megfog
hatóan őt magát, s ő mégis otthonmarad. Ilyen messzi és kifürkészhetet
lenül közeli volt most Szolnok, ahol villantak a torkolattüzek. Látta li

k:.ukoricásokat, ahol a messzehordó ágyúk állnak, a katonákat az eső
ben, felhajtott gallérral, káromkodva, egy gémeskutat, amit szálban ketté
tprt egy akna. És mögötte, főleg mögötte, mindazt, amire vár, ami olyan
nehezen érkezik meg és ami lehet akármilyen, mégis csak más, mint ami
körülveszi. Titok, egy másik világ és egy másik élet, csönd és nyugalom,
mégha lármásabb is ez a csönd, mint a mostani, itt az ósdi, faberakásos
villában, a töltés alatt.

Tibor hírtelen felkiáltott:
- Nézd, megtaláltam!
És a szekrény aljából előhúzott egy tenniszrakettet. Csorba rakett

volt ez, a húrjai megereszkedtek, mint az öreg inak; ha ütnek vele, hozzá
ragad a labda.

Erre már fel kellett nevetni:
- Minek neked ez a rakett?
- Minek? Tenniszezni.
- Hol akarsz te tenniszezni?
Nem tudta, átölelje-e Tibort az esetlen bakaruhában, a sápadt arany

csillagjával, vagy pedig mérges .legyen. Hátrafordult, megnézte. Nagyon
szomorú látvány volt Tibor: bakaruhája foltos, zsírpecsétes, az ócska
bakancs, legalább két számmal nagyobb mint a lába. Rosszul volt borot
válva, ami nem is lehetett csodálatos. Alig láthatta magát a tükörben
a sok légypiszoktól és a keretbe dugdosott anzikszkártyáktól.

- Tibor, Tibor, hát nem akarod megérteni? - kérdezte, szinte
kiáltva, kétségbeesetten, és TIbor gyanútlan kék szemébe nézett.
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.- Mit értsek meg? - csodálkozott Tibor.
- Semmit. - Legyintett. - Nem fontos.
Tibor fölfortyant: '
.- Te úgy bánsz velem, mint egy gyerekkel!
És végeredményben az is volt: huszonnyolc éves nagy gyerek, baka

ruhában kétszemélyes bakancsban, akit időnként kitesznek a messzehordó
ágyú mellé, hogy figyelje, jön-e valahonnan ellenséges gép? Tibort, az
öreg rakettel, flekkes inggel, képeivel a cserkésztáborból! Mintha egy
kisgyereket a bili mellől kivont szablyával küldenének a csatába!

És aztán végre mindent becsomagolt. Három nagy bőröndöt, tele
tömve míndenféle kacattal, amit kihelyezésrőlkihelyezésre cipelt magával

Csöngetett. Bejött a csicskás, egy alacsony, sunyiarcú, kültelki
legény.

- Rezeda, vigye ki a koffereket az állomásra. A tanár úr majd
beviszi Pestre. - És most parancsoló, hideg volt a hangja, s titokban
félszemmel Györgyöt figyelte: na, mit szólsz, mekkora a tekintélyem?

Rezeda felszedte a koffereket, előre ment, lefelé a falépcsőn. Tibor
még szétnézett: nehezen búcsúzott a stikkelt "házíéldéstól, a fekete flór
harisnyában gondtalanul fürdöző kacér angol hölgyektől, a tükörtől. (I

szíjasra kopott garnitúrától. Ez is otthon volt neki egy kicsit, két hóna
pon át. Hiába, Tibor az a természet, aki mindenütt "otthont" fabrikál
magának, ahol a szekrényben kirakja gyerekkori fényképeit, felakasztja
az ingeit és "szortírozza a holmit".

- Nehezen hagyod itt?
Ránézett kék szemekkel, szelíden:
- Hát persze! De te ezt úgysem érted! és vállatvont. - Te él

kis dolgokhoz sohasem értettél!
A falépcső is ósdi volt, mint az egész villa: sárgára festve; a for

dulókon kékernyős lámpa, alatta széles rámában a "Punch"-ból kivágott
képek, rendszerint fürdöző hölgyek vagy golfozó gentlemanek, más és
más, de mindig unatkozó pozitúrában. A bathing beauty-kon fekete flór
harisnya; nyakig érő dressz, az urakon,sportnadrág és monokli. Az elő

szobában Tibor egy percre benézett a lakásba:
- Méltóságos asszony ... Itthon van?
Rozoga, \gen vékony, ősz hölgy jött ki, frizuráján fekete tüllháló

Törékeny volt és sápadt, tele fehérrel az arca, csak mozgékony kis SZeme
élt rajta.

- Szeretném bemutatni a barátomat ...
A méltóságos asszony finoman nyujtotta fekete ujjatlan-kesztyűs

kezét. Erre le kellett hajolni és kezet csókolni. De a méltóságos asszonyt
'György szemmelláthatóan nem érdekelte nagyon, összébbvonta mellén
a hérászkendőt és Tiborhoz fordult:

- És maga, Tiborka? Már búcsúzik ... ?
- O, dehogy. Mi csak éjszaka megyünk tovább.
Az öreg hölgy megrezzent:
- Továbbmennekj Olyan jó, hogy itt volt!
- Ha meg tetszik engedni, még bejövök elbúcsúzni.
'- Szíveserí látjuk, Tiborka. - És megsimogatta Tibor piros arcát,

nagyon gyengéden: - Nagyon megszerettük magát, "Tíborka.
Nemrég mult el az eső. A kertben, a rozsdásta fagyott dáliákról

még csöpögött a víz. Ovatosan kellett járni a sóderes utacskákon, az
ezüstfenyők alatt, melyek egy-egy hosszú csöppet hullajtottak olykor a
fejükre. "Vigyázz!" - figyelmeztette néha Tibor. Az út szélén píros és
ezüst üveggömbök álltak a kókkadt rózsatövek mellett, és néhol egy-egy
süveges törpe, hol gombán lovagolva, hol tréfásan fricskát mutatva a
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holdnak, amely egy vékony sávon előbukkant. György visszanézett: a
kerítésnél voltak már. A holdfényben derengett a villa, 1880-as stílus
ban, mint egy mézeskalácskunyhó a német képeskönyvekben. Itt-ott némi
fény, de az is sárgán, az ágak közé veszve. Aztán elment a hold, ismét
sötét lett, s a kert és a villa csak akkor világosodott meg, amikor Pest
ről, szinte a semmiből, felsistergett a töltésre. a villamos. Sötéten, zaka
tolva jött, az áramszedő a kapaszkodón hirtelen szikrát fogott, és a sis
tergő, lila szikracsomó végighullt a fákon, a bokrokon. De csak csont,
vázakat világított meg, s egy-egy segélytelenül, libegő, ázott levelet.

György az órájára nézett, de a sötétben nem látta a számlapot.
- Ez az utolsó villamos?
~ Dehogy! Az utolsó csak kilenckor indul. Majd azzal mész hazal
A dűlőúton Tibor hátranyujtotta a kezét, hogy vezesse. Itt vasta-

gon állt a sár, amit a szekerek dagasztottak, a keréknyomban püffedt, fül
ledt víz. A templom mellett kijutottak az országútra. A házak fehér fala
vezette őket: egy-egy útjelző kő a kertek fekete odvai között. Egy for
duló után már látszottak a szekerek. Egymás mögött álltak, hosszú sor
ban, nyugodt lovakkal, akik meg-megrántottak néha egy kocsit és ilyen
kor a kocsik hasa alatt megbillent a sárga olajlámpa.

Volt valami halálosan kietlen ebben a faluban. Sehonnan nem hal
latszott zaj, az ablakokat elsötétítették, de a hasadékokon is alig tört át
fény. Mintha eltűnt volna a világ, mintha egy teli lakásból kiköltöztek
volna, s most már csak emlékek kísértenének a falak között. Tibor ki
húzta magát, megnézett egy-egy szekeret, jól van-e rajta a ponyva.
Az egyik mellett katona állt, lábát keresztbetéve egymáson, éppen ciga
rettát sodort. Amikor észrevette Tibort, kiegyenesedett és tisztelgett,

- Minden rendben, Almási?
- Igenis.
- A százados úr már telefonált?
- Jelentem alássan, nem tudom.
Továbbmentek. Néhány lépés után Tibor visszaszólt:
- Vigyázzon, ha rágyujt. Meglátják fentről a fényt.
Most legszívesebben csúfolódni szerétett volna: jaj, de nagy barom

katona vagy! milyen reglamásl mennyí előírás! hogy adsz a tekintélyedre!
De ahogy Tibor komoly arcát látta, elszégyelte magát e&y kicsit. Jobb
ha nem csúfolódik, Tibor roppant érzékeny s most élvezi, milyen tekin
télye van előtte. Az egyik parasztházból lárma' szűrődött ki, ide be
nyitottak.

Először semmit sem látott a füsttől. Büdös volt itt, férfiszag, csiz
mák és ázott mundérok bűze. Aztán kitísztult a látvány: kecskelábú
hosszú asztal előtt katonák ültek, félig útrakészen, és ittak. Nem mind
voltak már józanok, látszott a szemükön, a mozdulatukon, ahogy felpat
tantak és. tisztelegtek, Tibor szétnézett, György érezte a hangján, hogy
most játszik, imponáini akar:

- Mínden rendben, fiúk?
Egy hosszú alak, alighanem alhadnagy, odalépett. Kissé bizonyta

lan volt a hangja, az orra fénylett az ujságpapírral leernyőzött lámpa
fényében. .

- Igenis, hadnagy úr!
- Megint esni fog az eső. A reflektorokat ponyvázzák le. Nem aka-

rom, hogy minden rozsdás legyen, mire Szadára érünk.
- Igenís. .
Lopva kicsit Györgyre nézett, megint úgy, mintha azt akarná mon

dani: "na látod, milyen tekintélyem van itt!" És még a hangja is más volt:
- Ha a százados úr telefonál, szaladjanak el értem Hadháziékhoz.
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Tisztelgett és kiment. es érdekes, most, ebben a katona-rendben,
ebben a nagy masinériában, György egy kicsit elszégyelte magát. Mín
denütt egyenruha, tisztelgés, feszesseg, - és ő szürke telikabátban, barna
kalapban, kalocsniban. Valahogyan anakronisztikus volt ez. A világ így
áll körülötte, fegyverben és mundérban. Ha feljutnak a dombon, ott ahol
a villanytelep kaviccsal kirakott betontornya van, ismét látják a torkolat
tüzet. Nem érzett önvádat, felelősséget, azt hogy "megfut", csak. vala
hogyan úgy érezte magát, mint aki' alsónadréguan beteved egy .tarka
álarcosbálba, . ahová ugyan nem hivatalos, ahol másokon az alsónadrág
is jelmez, de ő tudja, hogy neki halálosan komoly ruházat. es nem álruha,
mint a meghívottakon, akik jókedvükben alsónadrágban jelentek meg a
torero bársonynadrágja vagy a harlekin ezerfoltos köpenye helyett.

Hadháziék a villanytorony mellett laktak,. s ahogy befordultak a
kis utcába a patika és a körállatorvos háza között, egy villanásnyira
megint látta a torkolattüzet, ami alkalmasint állandóan így villog, üteme
sen, mint az óra ketyegése vagy a szívdobogás, amit észre sem veszünk,
s akkor is dobog, ha nem akarjuk. .

Tibor az udvaron egy pillanatra megállt.
- Te, kezitcsókolommal köszönj. Akárhogy is néz ki Hadháziné,

mégis csak a főjegyző özvegye. - es becsöngetett.
A figyelmeztetésre szükség is volt, mert Hadháziné maga nyitott

ajtót. Lompos, kövér asszony, valami lehetetlen barna slafrokkban. Arcán
a moso.y is kövér és nagyon tiszta, nagyon lelkes. Bárhogyan is útálta
ezt a szót, az jutott róla az eszébe: nagyasszonyos.

~ Nahát, ez szép, hogy mégegyszer eljött! - kétfelől csóket cup
pantott Tiborra, aztán nagyott kiáltott: - Gigi! Arany! Itt van Tiborka
i- és ahogy tuszkolta őket befelé: - De itt vacsoráznak, remélemf Pap
rikás csirke lesz, a nokkedlit Gigi szaggatta! - es amikor Tibor magya
rázni próbált, hogy bármelyik percben érteküldhetnek, letorkolta: - Arról
$ZÓ se lehet! Itt esznek, punktum! Hát láttak már ilyet? - Nevetett,
hamiskásan, a tokájából: - Tiborka nem akar itt vacsorázni! - es Györ
gyöt is meglökte kedélyesen: - Na, beszélje már rá! Magára csak ad.
hiszen a barátja!

Bevezette őket az ebédlőbe. Szép, de kicsit szűk szoba volt ez, tele
rakva modern bútorokkal. Ahogy György szétnézett és leült egy gerá
nium- és trapéz-mintás, sárga-lila huzatú karosszékbe, majdnem elnevette
magát, mert eszébe jutott a reklám: "Bútort csak Royalnál végy, Baross
utca harmincnégy. Royal bútor olcsó, jó, részletre is kapható", A szép
és divatos élet bútorai voltak ezek, amiket gondos szülő vesz férjhez,
készülő )ányainak, s hamarosan meg is tudta, hogyeltalálta: a bútor
Gigi hozománya. Az övék a képek is a falon: naplemente séfránypíros
ban, ciklámenszínű vad hegyormok dupla aranykeretben, és a Szent Szűz

a kisdeddel. A Szűzhöz alkalmasint egy kövér, bágyadt kaszírnő állha
tott modellt. Hadháziné egv percre kiment, erre Tibor odasúgta:

- Ügye, mílyen lakályos? .
Nrm tudott feleni, mert bejött Gigi. Gigi meglepte: finom csontú

lány volt, az orrátfrissen puderozta, nem volt szép, de volt valami vonzó
rajta, talán a szomorú és mégis herniskés kis ciceszeme. "Mintha a kis
cicának fájna valrmije" - gondolta. Gigi kezében tálat tartott, mályva
színű öntöttüveg likőröspoharakkal. Gigi, így szernre is, az a lány, aki
ből igen lelkes, szolgálatkész, szerelmea feleség lesz, de a második pilla
natban már halálosan unalmas, legfeljebb a cicaszeme zavar meg és gon
dolkoztat cl néha.

Gigi letette a poharakat. Tibor odaugrott, háziasan a tálalóhoz ment,
előkereste a pálinkát és mindenkinek töltött.
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- Isten hozta! - mondta Gigi, és beledúgta a pohárba a nyelvecs
kéjét. Nagyon kedves volt így, - a kiscica a piros nyelvecskéjével.

Aztán visszajött Hadháziné is, valami aprósüteménnyel, majd Arany,
aki hatalmas volt, kövér, ellenséges. Hadháziné szeretettel nézett végig
Tiboron. Kicsit úgy, hogy "milyen jó, ha egy magános asszony ismer egy
beszállásolt tisztet", félig meg úgy, hogy "egészen jól illenék Gigihez".
Egy kicsit hallgattak, aztán Hadháziné felsóhajtott:

- Mondja, Tiborka, igaz hogy olyan közel van a front? Ez rémes l
en napok óta másra se tudok gondolni, csak arra, hogy... - és oda
tolta a tálat elébük: - Harapjanak valamit, fiúkl Gigi, mért nem kíná
lod Tiborkát? - aztán hátradőlve a karosszékben, kövér arcából aggo
dalmasan kipislogó szemekkel folytatta: ---.. Hogy egyszer el kell innen
menni! es itthagyni mindent, hogy más turkáljon benne! Ügye, ez nem
lehet igaz? Én arra gondolok mindig, hogyha az ember valamit nagyon

. lát gondolatban, tudják, olyan nagyon valószínűnek, ahogy például én
látom magamat egy megrakott szekéren valahol az idegen országúton,
ahogy én látom ezt néha, de úgy, hogy álmomból is felriadok rá, az nem
is lehet igaz. Ügye, én azt hiszem, az igazságot és a valóságot nem, is
lehet elképzelni?

Arany egy pillanatra kidugta ellenséges karmait:
- Ugyan, mamuskám maga mindig fantáziál I
Hadháziné élesen ránézett:
- :en? Fantáziálok? tn már egyszer végigcsináltam ezt, amikor

Rozsnyóról menekültünk, én tudom, mí ez! Na, fiúk, mért nem esznek?
- és intett Giginek, hogy töltsön. De Tibor megint felpattant és töltött
körben. - Maguk nem tudják; mi az, itthagyni mindent. Ezt a szép ott,
hont, meg azt, hogy az ember élt, küszködött, gürcölt, amíg mindent
újra ilyen otthonosra csinált. Az ember ragaszkodik mindenhez, a dívány
párnákhoz, a képekhez, ezekhez az elegáns likőröspoharakhoz. ts egy·
szer végigcsináltam már, de abszurdum, hogy mégegyszer menekülnünk
kelljen! ,--:Kétségbeesetten nézett rájuk: - Maguk katonák, Tíborka,
maguk tudják, úgye, hogy kizárt dolog, hogy azok idejöjjenek, és itt
lődözzenek. s amíg mí távol vagyunk, talán ez a szép otthon is lóistálló
legyen, és a tízéves rózsafáim közé beáUítsák az ágyúkat, és összetipor
janak mindent. Maguk katonák, csak tudják, hogy ez nem lehet igaz?
Az ember összerak magának egy életet, mint a dominót, azt nem lehet
szétzavarni, mert az úgye igazságtalanság?

Gigí és Arany hallgatott. György körülnézett a szobában, a kom
bínáltszekrényen, a "Tündérujjak"-ból kihorgolt terítőkön, a csiricsáré
festményeken, az úri otthonon és renden. Tibor úgy érezte, hogy köteles
sége megszólalni:

- Én nem hiszem, hogy ...
- Ügye, maga se hiszi? - képott a szavába Hadháziné, és nem

engedte befejezni a mondatot, pedig Tibor mást akart mondani, egésze....
mást. - Majd szépen visszanyomják őket és megint béke lesz, s mín
den úgy marad, ahogy volt! ..
, Elhallgatott. Csak úgy némán kínált a po gácsából és rálesett Gígire
és Tiborra, akik egymás mellett .ültek a rekamíén, nagyon árván, mintha
a komplett ebédlő már remegne körülöttük. Gigi ujja ott volt Tiboré
mellett. György gyanakodni kezdett: mi van ezek között? Tibor sohasem
beszélt különösebben Gigiről. Es elképzelte a komplett szobát, a cíklá
menszínű festménnyel. ahogy Tibor és Gigi él benne valahol. Roppant
valószínűtlen volt. ,

Hirtelen, a csöndben, bekocogtak az ablakon. A csicskás volt. A szá
zados telefonált, egy óra mulva indulnak. Felálltak. Tibor míndenkitől
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elbúcsúzott. György figyelte a kezét, ahogy egy pillanatnyival tovább
szorongatja Gigi vékony ujjait. Hadháziné kikísérte őket az udvarra, a
kapunál vették csak észre, hogy hárman vannak: ő, Arany és Hadházíné,
Innen megint lehetett látni a torkolattüzet. ahogy felkúszik a fénye a
felhőkre, majd lesiklik észrevétlen. Hátatfordított neki.

- Ügye, ez nem számít? - kérdezte Hadhézíné szorongva, de Arany
közbevágott: . .

, - Haggya már az óbégatást, mamuskám!
Addigra odaért Tibor és Gigi is, elbúcsúztak és elindultak' vissza,

végig a falun. Megint nekieredt az eső. Hosszan esett, szinte a ruha alá.
A kertek egyszere párálni kezdtek tőle, mintha füst lapult volna szét
bennük, óvatosan, leskelődve. Halálos csend volt, ezt a csendet valójá
ban csak most érzékelte tudatosan és teljesen. És ebben a csendben hir
telen tompa dörgés szaladt át fölöttük, mint egy szekér robaja a harma
dik határból. ts minden ilyen guruló dörgesre tudta, hogy köröskörül,
mint a szivdobbanás, villannak és villannak a torkolattüzek.

Egyszer csak azt érezte, hogy Tibor belékarol. De nem csakúgy
egyszerüen, hanem szorosan, fonódva. A lépteik egy ütemre kezdtek
járni. Igy mentek lefelé, át a hídon az árok felett. A Nepomuki-szobor
nál a postással találkoztak, aki a tompa dörgésre felnézett a magasba.
Amikor Tibor megszólalt, furcsa, rekedtes volt a hangja:

- Te, Gyuri ...
Ránézett, kicsit le is lassított. Látta a gyerekarcát és a szemét, amit

csak az arc felülete világított meg a csorgó esőben.

- Tibor, te félszl
- Félek.
- Hülye. Mitől félsz?
Erre már felcsattant, kicsitellenségesen, dühösen:
- Te nem félnél? Mit gondolsz, amikor ott állok az ágyú mellett,

meg amikor egyik/faluból a másikba megyek, minden héten újra rakodni,
visszafelé, befelé ... Nemsokára Pesten leszünk. Te nem félnél? .

- A haláltól félsz?
Tibor megállt, maga elé nézett:
- Erről ne beszélj!
- Mondd, van valami köztetek? Gigi és te közted?
- Nincs semmi.
- Biztos?
Vállatvont, megint Györgybe karolt, és mentek tovább. A töltés

tájéka - a-villák, aparasztházak - úgy feküdt a falu dombja és a töl
tés között, mintha egy meredek bombatölcsér mélyén lenne. Elmentek
a szekerek mellett, megint hallották a szállásról a katonák neszezését,
Egy katona kint állt, tábori terepszín köpenyben, az esőben.

Tibor lelassított előtte egy pillanatra:
- Ha keresnek, mondja meg, hogy mé-g átmentem a méltóhoz a

holmimért. Félóra mulva itt vagyok; indulhatunk.
És megint feltűnt a töltés. Vastag, tömött sáv a· ház mögött és az

ég alatt, melynek sötétje halvány csíkban vált el a vicinális-állomástól.
Csurgott az eső, a 'lucskos keréknyomban cuppogott a cipőjük. A párá
már eltűnt a kertekből, lassan hűvösödött, az ég kicsit feltísztult, itt-ott

. ép foltok látszottak belőle, de ez most furcsán olyan volt, mintha az ég
sötétkékje lenne a foltozás a felhőkön. A kert sóderes útjain is tócsák
ban állt a víz, vagdalta az eső. Néha kis szél jött, letépett egy maroknyi
levelet és a levelek súlyosan, akár a denevér szárnya, csapódtak hozzájuk:

Tibor kinyitotta ti házajtót. A sötét előszebába áthallatszott egy
vékonyka női hang:
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- Maga az, Tiborkat
. Ss ahogy Tibor villanyt gyujtott, megjelent ismét az öregasszony,

keszegen, mínt. az árnyék, és bevezette őket aszalónba.
Urt.g szalőn volt ez, régimódi magastámlájú székekkel, a csavart

lábú asztal körül alacsony, kényelmetlen fotőjök, amilyeneket régi fény
képeken látni, merev arcú, idős hölgyek és kifent bajszú haragos öreg
urak alatt. Az egyik karosszékből egy másik öreg nő emelkedett fel, es
tipegett elébük. Ez yalamivel teltebb volt a másiknál, az arca valahogyan
kozonségesebb. Asta Nielsen-frizurát viselt, alkalmasint festette a haját.

A "méltó" bemutatta:
- Maga még nem ismeri szegény uram húgát, özvegy Schillernét.

- J::s kicsit tagoltabban, emelten mondta az özvegy felé: - Ez itt Tiborka
jóbarátja. Eljött, hogy hazavigye Tiborka holmiját.

Az öreg Asta Nielsen mosolygott:
- Komolyan elmegy?
Tibor bólintott. Leuítek, a két öreg hölgy egymás mellé, a támlás

kenapéra, melyen horgolt csipkepillangók voltak felgombostűzve. Fölöt
tük kőnyomaton nagy bajszú fiatalember, nagybogú nyakkendővel, me1
lén valami érdemrend.

A méltó hátramutatott a képre:
- Látja, ő .nem érte megl A férjem volt. Nem hallott róla? Tanügyi

főtanácsos volt, de nemcsak egyszerű tanár, afféle íróember is. Portugál
ból fordított és sok cikket írt a portugál drámaírókról a Budapesti Szem
lébe. - Es kicsit mintha szemérmesen elmosolyodott volna: - J::s tudja"
szerelmcs verseket is. Persze, régebben. Enhozzám irta őket. De nem a
saját nevén, ne higgye, az nem fért volna össze az állásával. A költői

neve az volt, hogy Orfeusz. Nem ismeri?
A koros Asta Nielsen kitipegett valószínűtlenül hegyes orrú és

magas sarkú cipőjében, s kisvártatva visszatért. Egy tálon almát és spár
gán szárított szőlőt hozott be, és apró tányérokat, fajanszból. György
figyelte Tibort: Tibor itt is jól érezte magát. "Tiborka" - mondták neki,
és a két öregasszony szeretettel nézett végig rajta, mint az unokájukon.

-- Olyan nehéz lesz most Tiborka nélkül - sóhajtott fel az özvegy.
- Tudja a jó lsten, hogy mi jön. Ha ittmaradna, másként. lenne. Olyan
szépen elkártyázgattunk. --'- :es váratlanul, kicsit sipítva felnevetett: -
Persze, gombokban. Multkor is elnyert tőlem egy öltönyre való gombot.

Tibor elpirult: hát persze, az volt az a sárga levélborítékba csoma
goltkis paksaméta, amit már az utolsó percben dugott a kofferba! Most
már végkép nem tudtak míről beszélgetni. Kicsit mérges is lett Tiborra:
mínek hozza mindig idegenek közél Mit beszélhet ezzel a két múmiával,
akik bebalzsamozták magukat ebbe a denevéreknek és kisérreteknek való
villába, ahol csak ketten élnek, egyesegyedül. Elhatározta, hogy bosz
szút áll és kegyetlen lesz. Az öreg hölgyekre nézett és a kelleténél han-
gosabban megkérdezte: .

- Nem fognak félni a hölgyek?
. A méltó sze mrehényóan, paranyí fenséggel nézett vissza:
- Nincs miért félnünk. Ez a ház a mí otthonunk. Hát jöjjenek és

bántsanak. - És széttárta a karjait, aszott kis válla megrándultr - Mit
bánthatriának rajtunk? Ez itt a mi világunk, és ehhez ragaszkodunk. Úgyse
fógnak bántani. - Es rákiáltott az özvegyre: - Úgye, Máli, te se félsz?

- Nem félek.
- Tudja. fiam, az úgy van. Mi itt éltünk mindig. Ezt a házat örö-

költe a férjem az apjától. Én íde mentem férjhez. Leéltünk együtt hat
van esztendőt, tavaly aztán meghalt. Ide temették. fent a dombon, a
temetőbe. Hagyjam most itt? Ne járjak ki a sírjához? Úgyis olyan hideg
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neki odalenn. Ha kimegyek hozzá, megmelengetem egy kicsit. Ha elmen
nék, benövi a fű me.g é! gaz, meg eltiporják. En ném félek.

Az özvegy hamiskásan kuncogott:
- De én sem áml En színésznő voltam hajdanán. Én nem ijedek

meg a katonáktóll
- De, Máli! -- csattant fel a méltó, míre az özvegy lesúnyta a

szemét és babrálni kezdte a csipketerítőt.

Tibor felnevetett, jóízűen, először amióta együtt voltak:
- Mindig kikap ezért a néni!
A méltó már oda se figyelt, rendületlenül folytatta:
- Ez a ház az én váram. És ha összedűl, akkor is az lesz. Itt még

van valami a régi világból. Mert ha el is pusztul ez a mostani, azt hiszik,'
sajnálom? És kár érte? Dehogy kár! Ha a jó Isten azt akarja, hogy itt
haljak meg benne, hogy elégesse' a tűz és hamu legyen, és... - Fel
csattant a hangja, erélyesen: - Én akkor is itt maradok! Hiába akarnak
Pestre cibálni agyerekeim!

Fölállt. Allt egyenesen, kihúzta magát és szétnézett. A nagy kályhá
ban már égett a tűz, tetején pörkölődött az alma. Köröskörül az ósdi
bútorok, az aranyozott zenélő óra, a kommódok, a dióbarnára öregedett
képek, melyek rokokó-jeleneteket ábrázoltak, a máriaüveges tálaló, réz
edényekkel, a szmírnaszőnyegek, egy kis kopással, mert sokat jártak már
rajtuk, és a vaksi csillár, halványkék szőlőfürtös búráival. "Ez a ház az
én v-áram."

Csöngettek. Az özvegyet kiküldték. Megint a csicskás jött: a sze
kérszereivény már áll, indulhatnak. Szadára, a százados .topolinója is meg
jött. Tibor felszaladt a maradék holmijáért, aztán visszajött, elbúcsúz
kódtak az öreg hölgyektől. Elindultak a vicinális állomása felé, a pisz
kos aluljárón át, fel a töltésre. Az aluljáróban egy szál kékkel befestett
körte égett, a falon plakátok, szénnelfelmázolt jelmondatok és jelvények.
Felkapaszkodtak a töltésre. A villamos már bent állt, sötéten. Tibor a
búcsúzásnál megcsókolta mind a két arcát: ,

- Aztán vigyázz magadra! - mondta egyszerűen, hangsúly-nélkül
György felnevetett: '
- Vigyázok. Te bolond! Még félsz?
- Nem tudom. Csak olyan furcsa.
És mégegyszer átölelte. "A viszontlátásra!" - mondta, aztán' meg

se fordult, nekieredt az esőben az aluljárónak. Hol látjuk egymást viszont?
- szerette volna György utánakiáltaní. - Es mit látunk egymásból
viszont? De Tibor már nem hallhatta volna meg. Az állomáson, túl a sine
ken, még kihajolt a korláton, talán látja Tibort? De nem láthatta, sötét
is volt, eső is, és a bokrok mindent eltakartak. Csak a templom tornyán
villogott a rézkakas.

Egyideig még várni kellett az indulásra. Az állomás magasan a falu
felett volt, széles karéjban el lehetett látni róla az alföld felé. A láthatár
szélén, sorban, szinte jelre, egymásután lobbantak fel a torkolattüzek.
Egy-egy fényükben látta a fenyők között a villát, a víllanytoronyné]
Hadházlék házát. Most már biztosan kész a paprikáscsirke. az öreg höl
gyek aludni készülnek. Megnézte az óráját: kilenc óra. Villogtak, fény
lettek a torkolattüzek. Mintha egy-egy kés éle világosodott volna meg,
- s ezek a kések nyesik, vágják a végtelenből feléje kígyózó szálakat.
Mindig elvágnak egyet, de még sok ilyen szál marad. S egyszerre el
fogy az is, mint Ariadné fonala, és a kés elérkezik az utolsó szálhoz.
hogyelmesse azt is, és ne legyen többé semmi, ami összekössön.

A kaluz fütyült. György felszállt a vicinálisba. A kocsi sötét volt,
csak egyetlen lámpa égett benne. A körtéjét annak is kékre festették.


