
NE BÁNTS!

Írta: 'Ih u r z ó Gábor

Éjfél után már nagy volt a felfordulás. A félrerúgott szőnyeg

mellett, a törpe, sárga selyemernyős porcellánlámpánál a pufók,
kopaszodó Lonovics doktor táncolt a részeg Babával, kifeszitve a
derekát, furcsán kaszálva a lábával, és a' grammofónnal együtt
dúdolta magas kappanhangján: ' "Engem a rumba döntöget romba"
ezen az alapon estem én el ... " A másik szebában hárman ültek:
Guszti, Szomjassy bélistás rendőrszázados és Titi. Ök is sokat ittak,
különösen Szomjassy, aki már bénán nézett maga elé. Csak Guszti
maradt józan, halálosan és kétségbeejtően. Látta, ahogy Lonovicsék
tapadón-huzakodón rumbáznak a szalónban, ahová átúszott az édes
amerikai cigarettafüst, látta Babát az aranylaméban, ahogy fel-fel
nyerítve tologatja le arcáról Lonovics doktor csókjait. Szomjassy
igyekezett tartani magát, de jobb szeméről a fekete monokli időn

ként az ölébe esett és ilyenkor felsötétlett üres szemgödre. Valami
végtelen történetet mesélt már régóta, egyedül Titi figyelt rá. Ez
a Titi a százados menyasszonya volt, karcsú, mongol-szemű, kicsit
fáradtbőrű leány. Ott ült mellette a karosszék szélén és fogta a
férfi szmokingos karját.

- Az ostrom kérlek, eee ... fantasztikus volt! - mondta a
százados fáradtan, de megfeszülten igyekezett tartani társaságbeli
pózát. - Halljuk, kérlek, a sziklaközpontban, hogy ai oroszok,
kérlek, eee... könilvették a várost, Elfoglalták sorra a perem
városokat. Teszem Soroksárt, Lőrincet. Kispestet, Dllőt... eee ...
Csömört, Wekerletelepet .... - és maga elé akadva eltűnődött: 
€ee ... Budafokot, Máriaremetét. Újpestet ... - s a fekete monokli
megint az ölébe hullt, remegő kézzel visszacsippentette s gondol-
kodott: - eee teszem Wekerletelepet, Juranicstelepet, Mária-
Makkot . " eee vagy ezt már mondtam. kérlek szépen? ..

Guszti ingerülten, maga sem tudta miért, felállt:
- Te, ha most sorra veszed egész Pestmegyét, agyonváglak.
- Hogy kérlek? - csuklott fel ijedten Szomjassy.
Titi felnevetett, megcsókolta a százados homlokát, átkarolta

hűvös karjával a nyakát, valamit a fülébe súgott. Guszti azt érezte,
hogy valami rettenetes reménytelenség száll belé, még egy szó és
összevész Szomjassyval, kikergeti a rumbázó Lonovics doktort és
Babát. Állt, remegve. Titi felnézett, találkozott a tekintetük. Egy
pillanatra hosszú, nyúlós lett a csend, csak a másik szobából züm
mövött át a rumba és Lonovics doktor édeskedő kappanhangja,
Babé! fel-feln'}' eritő nevetése.

A leány felállt és felhúzta karosszékéből a századost:
- Jaj, de késő van! Mi most megyünk!
Szomjassy összeszedte magát, kihúzta a derekát, megtapogatta
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a jobb halántékát, amely hosszú ébrenlét után mindig fájni kezdett.
Guszti udvariasan, maga sem tudta miért, azt akarta mondani: "Ó,
kérlek, még korán van", de aztán az órájára nézett: kettő elmúlt.
Szomjassy egy kicsit könyörögve lesett rá: muszáj-e már engedel
meskednie Titinek. -- úgy beleragadt a karosszékbe, amelegbe,
füstbe, pálinkaszagba, hogy el se tudta képzelni magát a januári
utcán. A rumba egyszerre elhallgatott, üresen járt és búgott a
grammofón. Az üvegajtóban megjelent Lonovics doktor, gyürötten,
átizzadva, zsebkendőjével itatta szőkés, homorú koponyáját.

Most egy tiszta, szelíd hang szólalt meg Guszti mögött:
- Ugyan, miért siettek?!
Hátranézett: a felesége állt a karosszéke mögött, a zöldernyős

állólámpánál. Angéla könyörgőn nézett, Guszti elkapta a szemét.
Mi ez a különös szorongás, ittas kis vágy az asszonyban? És tudta,

.hogy most is az van, mínt mindig ilyenkor- marasztalja a vendége-
ket, nem akar egyedül maradni vele.

Lonovícs töltött egy pohárba és gálánsan, dundin elindult
Angéla felé, óvatosan maga előtt tartva az ingadozó poharat:

- Jól mondja, Ange ... - dadogta. - Egyszer tartanak ötéves
házassági évfordulót. Mért ne toldjuk bele a hatodik évbe?

Angéla nevetett, idegesen, erőszakoltan:

- Igaza van, Pubi, - mondta, aztán ügyetlenül, kicsit fesze
sen átölelte Guszti vállát. Az állaig ért a férfinak, Guszti érezte
puha, szőke haját. És érezte azt is, hogy akarja azért szorítja úgy,
hogy ne engedje el a társaságot. Lonovics és Szomjassy azonban
már öltözködött, Titi a százados nyakkendőjét kötötte meg, és a
másik szebából előtűnt Baba is. Alig állt a lábán. Az aran ylamé
ruhája csupa feketekávéfolt volt, s amikor friss lendülettel át akart
lépni a küszöbön, hirtelen bele kellett fogóznia 'az ajtóba, hogy
össze ne essen. Nevetett, maga elé mered ve, csillogó szemmel, ider-e
sítően nyerítve.

A kis csendben Lonovics doktor szétnézett. Alig látott vala
mit az édes, kék füstben, de volt még annyira józan, hogy észre
vette Guszti savanyú, kelletlen arcát, s mellette a könyörgőn belé-
kapaszkodó Angélát: -

- Akkor kézcsókom, Ange ...
- Nem szép, hogy alrnennek, -- nyujtotta a kezét Angéla

csalódottan.
Guszti ellépett az asszony öleléséből. kezet fogott Szom

. jassyval:
- Ha el akartok menni, menjetek.
Baba és Titi nevetett, Titi belékarolt Szomjassyba, Lonovics

a részeg Babát vonszolta a hall felé. "So long!" -- mondták, és
Baba búcsúzóul visszanyerített még: "Cheeri-o!". Csak Angéla ki
sérte ki őket, Guszti visszaült a karosszékbe, rágyújtott. Kintről be
szűrődött valami összevissza nevetés, csittítgatás, aztán csak az
üresen búgó grammofón hallatszott. Mocsok és felfordulás volt
minden. Ragadós poharak', feldőlt feketés csészék, lelegelt szend-
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vicses tálak, olvadt, fényes aszpikban úszó libamájszeletek - és
a két szoba lámpái között lustán hömpölygő cigarettafüst, Még
meleg volt, tapadós, nedves meleg. Guszti az asztal sarkára tette
a cigarettáját és levette a nyakkendőjét.

Angéla visszajött. Megállt a kályhánál, rátapasztotta a
tenverét:

. -- Te, hogy kihült!
- Érzem.
Odajött melléje, ráült a karosszék szélére, átkarolta a férfi

nyakát és a fejére hajtotta a homlokát:
.- Olyan jó volt ... - mondta és kivette Guszti kezéből a

cigarettát, mélyet szíppantott belőle.

A férfi hirtelen, valósággal felháborodva, kikapta az asszony
kezéből a cigarettát és felkelt:

- Mért nem gyujtasz rá, ha cigaretta kell?! Utálom. amikor
rúzsos a vége.

- Csak egy slukkot akartam, -- felelte Angéla meghunyász
kodva és értetlenül, eikerekült szemmel ülve maradt akarosszéken.

Guszti az ablakhoz ment, kinyitotta, aztán rá se hederítve
Angélára, kisietett a hallba. annak ajtaját is tágra nyitotta. A laká
son egyszerre áthúzott a januári, szeles hideg. Felgyújtotta a két
nagy csillárt, a füst száguldott kifelé a légvonatban, a csillár me
szes fényében sivár lett minden. Angéla nézte, sírni szetetett volna,
a férfit egyre jobban elkapta a takarítás láza. Osszeszedte a poha
rakat, üres üvegeket, feketés csészéket, egy ingerült rúgással he
lyére lódította a szőnyeget. Mint egy ravatal temetés után - gon
dolta. Csak a leplek, a holttest édes szaga, levelek, fonnyadt szir
mok a koszorúkról.

- Fázom, - mondta Angéla rekedten és megborzongott.
Guszti felegyenesedett, ránézett. Nézte, nézte, és . elnevette

magát:
-r-r- Hogy nézel te ki?!
- Miért?
-Nézd meg magad a tükörben!
Angéla egyideig értetlenül, csodálkozva, kicsit suosan me

redt a férfira, aztán odament .az aranykeretes nagy tükörhöz. Nem
mert belenézni. habozott, majd hirtelen közel hajolt. Leolvadt róla
a festék, fényes, zsíros volt az arca, a haja megoldódott, és a
ruhája csupa folt, gyűrődés. Persze, Lonovics doktor végigöntött
rajta egy likőrös poharat. Még közelebb hajolt: milyen karikás
a szeme, milyen kihalt, igen, milyen kihalt a tekintete ... Most, a
sok ital, tánc, nevetés után könnyen elveszthette volna az önural
mát, de megmerevedett: bepúderezte az arcát.

- És te! - mondta élesen. Guszti is gyűrött volt, kócos; ha
iszik, valahonnan sötét árnyékok űlnek az arcára. Nevetett:
Zöld vagy, mint egy hulla,

- Milyen legyek?
Hiába akarta, hiába fékezte magát, úgy álltak szemben egy-
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mással, mint két ellenség. Guszti nevetett, hidegén, érdesen. Ezt
nem tudta benne Angéla megszokni sohasem: - mindig tudja mi
Iyen, soha nem lehet tettenérni semmín, mindent magától bevall,
kifecseg. Hogy állt itt most is, Uramisten, a kigombolt kétsoros
szmokingjában, lógó nyakkendővel, milyen egyenesen, fölényesen!
Nem szabad többet szólnia, mert megint - és újra meg újra! -
ő lesz a nevetséges, ő lesz a bűnös. Mindent ellene fordít, sohasem
engedi győzni, sohasem enged egy kis biztonságot, nem engedi le
teríteni magát. Ahogy némán nézett rá, eszébe jutott egy ronda
mondat, amit akkor mondott, amikor megtudta, hogy megcsalja
Szentpál Sacyval: "Miért? Te nem vagy büszke, hogy másnak is .
kellek, nemcsak neked?" Ez émelyedett fel benne, együtt a raga
dós, édes "likőrrel. Ott állt előtte, és tudta, - tudta s ez iszonyú
volt, - mint nyúl a reflektorfényben, dermedten, .testben feladva
magát, pedig csak egy ugrás lenne a menekülés.

- Elég volt már a szellőztetésböl!- ennyit mondott csak
és átment a szobájába. Az ajtóból még hallotta, ahogy Guszti ne-.
vetve, diadalmasan utánaszól: "Gondolod?"

A férfi egyedűl maradt. Becsukta a hall ajtaját, aztán az
utcai ablakhoz ment. Hajnal felé járt már, de még koromsötét volt.
Vakítóan égtek az ivlámpák, ragyogtak a háztetők. Becsukta az
ablakot. A hűvösben a meghitt lakás rideg volt, kiábrándító. Át
ment Angélához. Éppen vetkőzött, dideregve. Leült egy székbe,
némán figyelte. Ugyanolyan volt, mint öt évvel ezelőtt. Karcsú,
fiús, se szép, se csúnya, nagy sötétkék szemekkel, amik mindig
olyanok voltak, mintha bármelyik pillanatban könnyekre fakadná
nak. Angéla úgy tett, mintha észre se venné, bebújt a paplan alá.
Nézte még egy ideig, aztán felállt, eloltotta a csillárt.

- Szervusz - mondta. Keze még a kapcsolón volt: - Akarsz
beszélge tni.?

Angéla nem válaszolt. Erre föléje hajolt, megcsókolta a hom
lokát. A dolgozó-szobában ő is megágyazott, .- csak takaritónőt

tartottak félnap ra - vetkőzött. Egyszerre furcsa jókedve lett,
maga se tudta miért. Dúdolt, akár az előbb Lonovics: "Engem a
rumba döntöget romba ... " Ahogy dobált a le magáról a nyakken
dőt, az inget, átszólt Angélának:

Ez a hülye Lonovics. Milyen cirkuszt csinált Babával.
Láttad?

Igen.
I Multkor behúzott egy sarokba és azt magyarázta, hogy

ellenállhatatlan, imádják a nők. -- Nevetett és már a takaró alat!
volt ő is. - És közben izzad a fejeteteje!

Eloltotta a villanyt. Rendkívül éber volt. A hirtelen csend
ben, ahogy mozdulatlanul feküdt, tarkóján összekulcsolt kézzel s
az ágynemű se zizzent, hallotta az óra ketyegését. Valósággal
agresszíven ketyegett, s ahogy egyre sűrűsödött a csend és nem
tudott elaludni. mert a sok szesz, fekete, nikotin tágra, görcsösre
meresztette a szemhéjját az óráról keményen, visszhangosan úgy
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váltak le a ketyegések, mintha egy elromlott csapból valami
kongó vödörbe csöpögne a víz. Figyelt, hallgatta a felesége léleg
zését. de nem hallott semmit.

. Egy idő mulva felgyujtotta. a villanyt. A fényre meg se reb
bent a szeme.'

- Alszol?
Nem kapott választ. Felkelt, köpenyt húzott magára, mert meg

csapta a szellőzött hűvösség, és átment Angélához. Leült az ágya
szélére, az arca fölé hajolt.

_. Mi bajod?
Semmi.

- Akkor mért nem felelsz?
- Nem tudom.
Felállt, indult vissza. Az ajtóban hirtelen megfordult:
- Maradjak nálad?
De a feleletet már nem várta 'meg, újra lefeküdt, eloltotta a

lámpát. Megint átmenet nélkül zuhant bele a csendbe. -Lassan,
színte előlopódzva, szétkémlelve, aztán biztonságban érezve magát,
újra ketyegett az óra. Nem tudta lehúnyni a szemét, bámulta a
sötétséget. A spalettán szétszórt fénnyel egy sugár derengett. a
szoba mélyébe, opálosan megvilágította a könyvespolc sarkán egy
könyv gerincét. El akart aludní. Próbálta koncentrálni a figyeimét
valamire, - megfigyelte, így alszik el legkönnyebben - és azt
akarta kitalálni, melyik könyvet világítja meg a fény. De nem
jutott az eszébe, s ettől a parányi bosszúságtól még éberebb lett.
Mitől aludjon el? Nem volt az agyában semmi, ebből a semmiből

halaszta elő kínnal Sacyt, akivel holnap délután randevut beszélt
meg az Old Firenzében. Belekapaszkodott ebbe a tervbe, de nem
jutott tovább, nem tudta kidolgozni. Úgy kattogott benne két
három mondatban, mint egy összeszakadt járatú lemezen két ma
kacs, egymást kiemelő-megsemmisítő ütem. Aztán arra próbált
gondolni; hogy a hidromechanikában az a tétel, amelyet Henschel
elvnek hívnak... - s ez a szó most, hogy "HenscheI-elv" össze
keveredett Sacy nevével; az Old Firenzével, majd azzal, hogy a
gyerekkorából megjelent hirtelen a dadogó Sipeki és egyre azt
hajtogatta: "Nnnem tu-dom! Nnnern tu-dom!". Éber, siket volt ez
ez üresség, az óra ketyegett csak benne, egyre élesebben, szúrób
ban, valósággal fájdítón és gyötrőn.

Felült a sötétben:
-- Anzsí, alszol? -- kérdezte suttogva. De a másik szobából

egyenletes lélegzést hallott csak. Megfeszülten figyelt, s erre az
a kóválygó álmosság, amely körültapogatta már, egyszerre eltünt
mellőle, mindent pontosan érzékelt, a' ketyegés messzire úszott.
Felgyujtotta a villanyt. Szeme most is rezzenés nélkül fugadta a
fényt. Felnyúlt egy könyvért,- Goethe "Olaszországi utazás".
Egyszer megjelölt benne egy szakaszt, gyakran elolvasta. Annál
nyitotta ki most is. ,,1786 november 10. Olyan tisztán és nyu
godtán élek most itt, amit még sejteni se tudtam eddig" - így
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kezdődött a naplójegyzet. Átfutott egy sereg soron, a jegyzet vé
gére: "És most, engedjétek, hogy összeszedjem magamat. A rend
magától érkezik majd el. Nem azért vagyok itt, hogy a magam
módján éljek. Sarkallni akarom magamat, tanulni és művelődni, mi
előtt negyven éves nem leszek". Becsukta a könyvet, figyelt. Nem
hallott semmit. Kis rémület fogta el, átszólt: - Miért nem felelsz?
Alszol?

Eloltotta újra a villanyt, kifeszítette magát, két combja mellé
tette a karjait. A csendből megint előkúszott a ketyegés. Múlik, 
gondolta - múlik. Mi múlik így? A percekről leválik egy parányi
idő, mínden ketyegés rettenetesen közelit feléje egy gyilkosságot.
Múlik, - gondolta - múlik az idő. És most ezt hajtogatta, s hir
telen arra gondolt, meg fog halni, elérkezik a nagy gyilkos és
végrehajtja a tettél. Hogyan felel magáért e gyilkosság után?
Tudta, hogy még mindig ébren van, - ez volt a legszörnyűbb! 
Az óra szűnhetetlen ketyegése ,úgy figyelmeztette rá, mintha tüs
kék szurnák ütemesen a testét. Múlik, múlik, múlik ... És a Goethe
mondatot hallotta: " ... mielőtt negyven éves nem leszek", Most
még be lehet hozni valamít, még nem késő, az idő múlik, múlik,
de egyik karjával még valami lehetőséghez tapasztja. Mi ez a lehe
tőség? Száraz volt a szája, a nyelve, mintha egy sivatagon csúszna
át, s szembe verné egy homokos, forró, láthatatlan szél. Az óra
ketyegése úgy vette körül, mint egy szemérmetlen, fáradhatatlanul
zúgó légy-raj, - közeledik, föléje borul, aztán visszakúszik, mint
partról a víz.

És már aludt. Minden mérhetetlenül süket, sötét és üres. Úgy
aludt ebben a süketségben, mint egy feneketlen bölcső mélyén,
érezve nyomasztó és andalító ringását. Nem tudta, meddig alha
tott így, amikor egyszerre egy kiáltást hallott:

-- Ne bánts! Ne bánts!
Hirtelen felébredt, felült és megfeszülten figyelt. Angéla kiál

tott. Menekülve, űzötten, mintha üldözője utólérte volna már, fel
emelné öklét, s ő ki akarva szakítani magát a kezéből, halálos len
dületben és kihagyó lélegzettel könyörögne. "Ne bánts! Ne bánts!"
- ezt kiáltotta, semmi mást, többször is egymás után, tisztán és
világosan, és mégis az álom lepedékes anyagán keresztül.

- Anzsil
Valósággal rémülten szakadt ki belőle az asszony neve, de

az alvó nem hallotta meg. Figyelt, - most összemosódott Angéla
szájában a szó, valami fuldoklást hallott csak, erre iszonyodó
nyüszítést, s aztán vergődő csendet. Megint előkúszott a semmiből

az óra-ketyegés. Vert a szíve, minden, minden üres volt benne és
körülötte, nyelvén a sivatagi szárazság.

És a másik szobából újra hallatszott a remegő-rémült sikoltás:
- Ne bánts! Ne bánts!
- Anzsi! - kiáltott fel ő is és átfutott a feleségéhez. -

Anzsi, mi van veled?
De Angéla aludt. Forró, könnyes volt az arca. Felébressze?
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Rántsa ki ebből az iszonyatból? Nem volt bátorsága hozzá. Angéla
alvó szeméből folytak a könnyek, aztán lassan megnyugodott. A
lakás teljesen kihült, a vékony köpenyben didergett az ágy szélén,
Nézte Angélát, - milyen hihetetlenül idegen! Ot éve, - öt éve! 
élnek egymás mellett, és mégis, milyen ·idegen. Figyelte merőn a
sárga, puha fényben. A haját, fülét, nyakát - mennyire ismeri,
mennyire idegenül ismeri. Egy pillanatra az volt az érzése, ha ki
nyujtaná feléje a kezét, nem érné el. "Ne bánts!" - ez a sikoltás
régen elhangzott már, de ott körözött még az alvó fölött.

Valahol elhibáztam vele, - gondolta amikor visszafeküdt az
ágyába. Visszaemlékezett az öt év előtti Angélára, - szelíd volt,
kicsit seszinű, úgy nézett fel rá, mintha belé akarna tapadni, meg
semmisülni benne. Egyszer, akkor már a felesége volt, azt mondta
Szomjassy századosnak: "Frici, én kérdezek magától valami butát.
Mondja -- és valósággal könyörgött -, lehet engem szeretni?
Olyan vagyok?" __o A százados szélesen elmesélte, mind a ketten
nevettek. Most, az ágyban, hirtelen végigfutotta valami rémület:
akkor hibázta el? Akkor rontott el mindent, amikor sohasem vette
komolyan, amikor mindig kinevette, akármilyen apróságet mon
dott, nevetségesen talán, de nagyon őszintén? Igy látta most Angé
Lit, - könyörög, hogy szeressék! Nem szerette, nem szereti? Nem
volt szerelmes belé soha, de mindig szerette. És megszokta. Angé'a
szerelmes volt beléje, de nem tudta megszokni. "Nézd, te olyan
furcsa vagy. Tudod, ez olyan vicces. Multkor arra gondoltam, mi
lyen az arcod? És nem tudtalak magam elé idézni.· Csak a szem
üvegedet. Ezt a majom szemüvegedet". Ilyeneket mondott Angéla,
- és ő most már védekezett is: _hogyan viselkedhetett volna vele?
Mit lehet ilyesmire felelni?

Eleinte szép, derűs, egyenletes volt minden. Voltaképpen ezt
az egyenletességet kivánta meg, amikor feleségül vette. Veszélyes
vágy,- döbbent rá. Egyenletesen élni, viharok, izgalmak nélkül,
- megy ez? Sohasem talált nőt, aki egyszerre tudott volna lépni
vele, - ez vonzotta kezdetben Angélához. Kószáltak. a havas
városban, fent a Farkasréten, a Normafánál, sokat nevettek, néha
térdig süllyedtek egy-egy behavazott árokba. Igy, térdig a hóban,
csókolta meg először. "Megcsókolhatom?" - kérdezte, és Angéla
szótlanul nyujtotta a száját. Szemében ott csillogott a kibuggyanni
is félő könnycsepp. Kiskocsmákba jártak, a várba, a vizivárosba,
ültek a sörszagú. boltíves homályban. Aztán a nászút Lillafüreden,
tavasszal; mint a gyerekek, egymásba kapaszkodva, futottak a
Garadna törpe füzei alatt, a gólyahir-foltokon, egy-egy forgóban
hasra fekve lesték a kigyómód elsikló pisztrángokat. Angéla min
dig egyforma volt, kedves, szótlan, ragaszkodó, - szemében a
készülődő, lelkesen fénylő könnycsepp. És később is, otthon, a
lakás! Angéla "imádta a szép lakást", elcipelte az árverési csar
nokba, velencei brokátra alkudtak, tizenkétágú flamand csillárra,
- ott van most is, Angéla szobájában - és ahogy múltak d;z évek,
gyűlt a sok "giz-gaz", fényes és csillogó tárgyak. "Te" - mondta
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egyszer nevetve -- "úgy érzem magam, mintha négerek közt len
nék. Téged is meg lehetne vásárolni egy marék üveggyöngyért'"
Milyen szép volt az első karácsony, még a régi lakásban, tent a
harmadik emeleten. A mennyezetig ért a csillogó, az angyalhaj
homályába bujtatott fenyő, köröskörül' aknatűz dübörgött, de ez
a veszély talán még varázsosabbá, valószínűtlenebbé tette a kará
csonyt. Nézte Angélát az ajándékai között, ott feküdtek egy ku
pacban a fa alatt. Nem tudott betelni velük, - hol az ajándékokat
nézte, hol őt, valahogyan úgy: ez mind az enyém, ez lehetetlen.
És mit vett tel elsőnek a földről. - egy szikrázó aranybrokát
darabot! Mint egy gyerek - gondolta -, akkor is, most is:
nem tudja, mit jelent tartozni valakihez. Ez bosszantotta is egy
kicstt, de végeredményben kényelmessé tette az életüket: nem
kellett komolyan vennie, élhettek egymás mellett "egyenletesen".
Egy marék üveggyöngy, -- mennyit, a sirásig ugratta ezzel!
mindig megbékítette, s ha feldühödött és belé akart marni, ez
húzta vissza a körmeit.

Az óvóhelyen csalta meg először, valami odatévedt nővel.

Gondolkodott, - hogy hívhatták? Fekete, magas, jóformájú pihés
nő volt, mindig utálta az ilyent. Akkor sirt Angéla először komo
lyan. Hogy sirt? Eszeveszetten, jajongva, fel-felhörögve, néha már
úgy, mintha egy halálos köhögés fojtogatná. Megpróbált mentege
tődzni, aztán vigasztalni kezdte, magához ölelte, de a sírás nem
szakadt meg, - mínt egy csecsemő, akinek se szava, se fogalma
a fájdalmára. Úgy sírt, mint ma éjszaka - gondolta, de a
következő pillanatban megdöbbent: ez ma este más sírás volt, nem
öntudatlan, nem a csecsemő könnyektől lilává fuldokló sírása.
Néha nem is volt rá oka, egyszerűen elsirta magát, egyedül az
ágyában. Ilyenkor hiába kérdezte mi baja, mi bántja, az-e, hogy
megcsalja. Angéla a fejét rázta, s legfeljebb annyit felelt: "nem
tudom". Megszokta ezeket asirásokat, megszokta a némaságát
utána, a durcásságát. Ez a durcásság is olyan volt, mint egy gye
reké. Nemsokára valóságos találósdit játszottak, - Angéla sírt, ő

faggatta, s ebben a körforgásban egyre kevesebb lett az izgalom.
Azt hitte, ahogy őt nem érdeklik Angéla könnyei, az asszony
maga se tudja, hogy miért sír. Egyszer mondott valamit, ami elgon
dolkoztatta, de utána elfelejtette, s most jutott újra eszébe. "Frici
nek, a hülye Lonovicsnak, mindenkinek mindenről beszélsz, magad
ról is. Csak nekem nem. Én butább vagyok, mint ők?" Gyorsan él
ütötte ezt valamivel, mert megérezte, hogy Angélának igaza van,
valóban nem törődik vele, leköti ez az egyenletesség. Csak annyit
felelt rá: "Megvan mindened", És valóban megvolt mindene: három
szobás lakás, régi brokát-terítők minden bútordarabon, Alt-Wien
csészék, holland vas-veretek. Ha megcsalta vagy valami más, színte
mindig kiszámíthatatlan huzavona történt kettejük- közt, eleinte
megszállta valami bűntudat. Vett valamit, semmiséget, aminek
Angéla örülni szokott: fényes, szagos vagy színes holmit, - egy
üveg Farina-kölnit, cserép kócos-cikláment, nylon-fésüt ezüs L
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nyéllel, bekeretezett Alt-Rudolf mctszetet. És leggyakrabban azzal
hűtötte le a bűntudatát, hogy mégicsak szeretnie kell Angelát, ha
el tudja bájolni, el tudja gyengíteni az örömével. De aztán arra
gondolt, hogy Angéla szenvedését, néma gyötrődését egy repedt
szájú pompéji mécsessel is meg tudja vásárolni, s egy ilyen alka
lommal oda is vágta: "Ugyan, ne bőgj arniyít! Kapsz egy brokát
rongyot, és egyszerre nem fáj semmi. Ismerlek". A könnyek egy
szerre elapadtak, Angéla iszonyodva bámult rá: "Ismersz? Inkább
ne legyen semmim, csak te legyél meg nekem!" Meglepetten fel
ugrott, -- ezt nem várta! "Miért nem vagyok meg neked?" - kér
dezte. De Angéla csak a vállát vonta és a két halántékát nyom
kodta az öklével: "Nem tudom! Nem tudom! Ha én ezt tudnám!".

A spaletta hasadékán egyre áttetszőbben szivárgott be a
fény. Az óra ütött, messzebbről már, nem olyan élesen: hat óra.
Felkelt, résnyire kinyitotta a spalettát. Szürkén derengett, piszko
san, foltosan. Még égtek az ivlámpák, de már fakón, s egy pillanat
rnulva, szinte nesztelenül, nyom nélkül ellobbantak. Egy taxi futott
át csörtetve az utcán. Állt az ablakban, nem gondolt semmire. El
mult az éjszaka. Egészen kinyitotta a spalettát, erre a lakást is el
öntötte a mocskos, foltos kinti hajnal. Kibontakoztak a homályból
a bútorok, lámpaernyők, a sok "giz-gaz", amit Angéla összegyüj
tött: csészék, kristálypoharak, biedermeier ezüstök.

Milyen furcsa, - jutott hirtelen az eszébe - mindig ezekkel
a csillogó vackokkal azonosította a feleségét. Hányszor mondta, 
lekicsinylően nevetve, aztán jóérzéssel, és bosszúsan is - "Meg
van mindened! Mid nincs? Megveszem!" És nem értette, miért jár
kál ilyenkor Angéla napokig sértődötten, hol összetörten, amikor
azt hiszi, nem látja, hol meg tüntetve a sértődöttségével, de soha,
soha el nem árulva, mi bántja. El is nevezte egyszer Durcának,
hetekig igy hívta. De nem elégedett meg a négyszemközti, meddő

csúfolódással. Ahogyasírásait is nevetve mesélte el Szomjassynak,
Lenoviosnak vagy akárki másnak, egyszer-kétszer felszaladó isme
rósnek. idegeneknek. - ahogy a fényes, tarka, szagos holmikat
kifigurázta, ahogy nevetségessé tette ezeket az örömeit és nem
törődött azzal, hogy Angéla hirtelen elkomolyodik és kisuhan a
szobából, - azt is mindenkinek elmesélte, hogy Durcának hívja:
"Tudod, minek kereszteltem el A.ngélát? Mindig durcás, húzza az
orrát. Durcának hívom mostanában. Na, mit szóltok hozzá?" - és
vidáman utánakiáltotta: - "Durea! Gyere ide!" Napokig nem be
széltek ezután, tartották a haragot, aztán Angéla megenyhült, mert
szinházjegyet vett neki, felöltözhetett a kis-estélyibe, feltehette az
ékszereit, étteremben vacsoráztak, ahol zene is volt, taxin mentek
haza. A taxiban megszorította a kezét, hálásan, ragaszkodón: "Lá
tod, ez olyan jó volt" - és a vállára hajtotta a fejét. - "Most tö
rődtél velem". A taxi dülöngélt át a városon. A Szabadsághídnál
megint megszólalt, mintha egy végtelen vitát akarna lezárni: "És
mért teszel mindenki előtt nevetségessé? Neked az jó, ha én nevet
séges vagyok és azt mondják, mit szeret ez egy nevetséges nőn?
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Vagy nem is szeretsz?" Megcsókolta felületesen, a füle mögött:
"De" - válaszolta - "szeretlek". Hazaértek. Angéla feketét főzött,

lekuporodott a meghitt lámpafényben a lábához egy párnára, tér
dére hajtotta a fejét: "Az a baj, hogy nem veszel komolyan".

Az utca egyre elevenebb lett. Most hirtelen élesen, mintha
valami messzi fémről verődne vissza, sütött a korai, téli nap. Fá
zott, visszament az ágyába. Vasárnap van, - gondolta - sokáig
alhat. Taxik surrogtak sebesen, végigzengett odalent egy autobusz.
A járdán, az ablakuk alatt, kislányok mentek sorban a templomba,
úgy csapott át az ablaküvegen a beszélgetésük, mintha egy látha
tatlan fán verebek ébrednének fel zajongva. Az óra ketyegését nem
hallotta, süllyedt-süppedt lefelé az álomba. Váratlanul az a mon-

. dat jutott az eszébe, amit az álmatlan éjszakán olvasott: .....mi
előtt negyven'éves nem leszek". Nem furcsa, két év még, és negy
ven éves?! És az utolsó gondolat, mielőtt elboritotta az álom: mit
kiáltana ő, ha 'őt is egy álom iszonyata szoritaná, mint az éjszaka
Angélát? Azt kiáltaná ő is: - ..ne bánts?"

Arra ébredt fel, hogy valaki ül az ágya szélén. Angéla volt,
felöltözve már. Víz- és kölni illata volt. Élesen sütött rá a nap, a
fényében fiatal volt, tiszta, valahogyan furcsán komoly és figyelő,

nem az a lelkes kis seszínű valaki, akinek megszokta.
- Felébredtél? -- kérdezte Angéla mosolyogva és feléje

nyujtott egy csészét. - Kihűl a reggelid. Én már kitakaritottam.
Lassan, nagyon lassan, most kezdett csak emlékezni az éj

szakára:
- Hogy aludtál, Anzsi? ,- és figyelte: elárul-e valamit. -

Olyan bolond esténk volt.
-- Jól, -- válaszolta Angéla magátólértetődőn. - Na, idd ki

a teád!
- Nem álmodtál semmit?
- Nem. Miért kérdezed? Sohasem szoktam álmodnil
Kutatta az arcát: igazat mond-e vagy hazudik. Nem tudta

eldönteni. Mintha rajtakapták volna, - ezt érezte Angéla csodál-
.kozó, felhőtlen tekintetéből. És utána rögtön azt, hogy ő is rajta
kapottnak érzi magát. Eleresztette az asszony kezét, átvette a teás
csészét. Arcába csapott a forró, szagos gőz, a citrom józan illata.
Elmondja mit hallott az éjszaka" Vagy elhallgassa?

- Az éjszaka mégis álmodtál.
- N em emlékszem rá.
- De, álmodtál. - Angéla mosolygott és a fejét rázta, _.

Nem? Szóval azt mondod, nem? Pedig még beszéltél is álmodban.
- Figyelte, merőn, vizsgálva-vizsgáztatva. - Azt kiáltottad: ne
bánts! ne bánts! Sokszor egymásután. Sírtál is. Atmentem hozzád,
fel akartalak ébreszteni. Mondd, velem álmodtál?

N em emlékszem semmire.
-- Biztosan? Ne hazudj!
- Milyen turcsákat kérdezel! - És tréfásan' elsikkantotta

magát: -Jaj, vigyázz! Felborítod a csészét!
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