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Irta: Thurzó Gábor

Három napja volt már Szárhegyen, a malmot ellenőrizni.

A malom - Zsámbéki Gáspár .Víctóríev-gözmelma - lent állt a
Duna közelében. Kétemeletes, vaskos szürke épület, a második eme
letén ablakokkal. Egész nap zúgtak a gépek, ez a, dörzsölő-kattogó
lárma, a puhán, szinte láthatatlanul szállongó lisztpor még az iro
dába is átszürődött, Az egész ellenőrzésnek nem volt sok értelme,
hiába ült órák hosszat Zsámbékival ét Zügellel, a könyvelővel. 
a könyvek felett.

- Nézze, Csap úr - mondta egyik kora délután Zsámbéki -,
minek legyen most már tisztességes az ember? Vásárhelyt lövik az
oroszok, azt mesélik, Baján is bent vannak. Ha jól kinyitja a fülét,
hallja az ágyúszót. Most mondja már, két zsákkal kevesebb rózsom
van! Ki fog ezért engem elszámoltatni? - és szőrös, kövér arcából
ravaszul révillant apró, gyulladásos szeme: - Majd Pesten az urak
megvárják és megkérdezik, hogy mit csinált Szárhegyen az öreg
Zsámbéki a beszolgáltatott gabonával? .

Igyekezett hivatalos maradni, úgy tett, mintha meg se hallaná,
amit él! malmos beszél. Vékonyra hegyezett ceruzája szaladt lefelé
a tételeken. A Tardos-báróék elszámolásánál goromba hiba volt, oda
fordult Zügelhez, aki klott karvédőben szurkolt mellette: "Kérem a
Tardos-féle belégeket". Zügel meghajolt, kotorászni kezdett az angol
rollós iratszekrényben. Várt addig és kinézett a zöldzsalús apró
ablakon. Baján állitólag bent vannak az oroszok, - igaza van ennek
a gazember Zsámbékinak: minek ez a pontosság? ez a számkukac
fontoskodás? Úgyis összeomlik minden, jó, ha a füstje ittmarad.
Zsámbéki az asztal másik végéről leste, kicsit félt még,' de ahogy az
ellenőr tűnődő, unatkozó arcát látta, biztosabban érezte magát. Úgy
fog ki ezeken a pesti fírkászokon, ahogy akar. .

Délután volt, négy óra tájban. Az október közepe elég meleg,
.még zöldek a fák, de alattuk sárgák már a lehullott levelek. Nagy,
csúnya udvar vette körül a malmot, a Duna felőli végében füzes volt,
látni lehetett mögötte a folyót. Libák másztak végig az udvaron, az
úsztató mellett három széthízott disznó hevert. .

- Mi lesz kérem, abelégekkel? - és visszaült az asztalhoz.
Zügel hebegett:
- Rögtön, rögtön! - Egy halom akta, zöldcsíkos kötésű könyv

volt előtte és összecsippentett papírlapok. Kutatott, keresett köztük.
tele lett szürke, kopaszodó feje a felvert lisztporral. - Zsámbéki úr,
tessen segíteni. Egyedűl nem ismerem ki magamat.

Zsámbéki nehézkesen felemelte magát a forgó-székről, odament
Zügelhez, a halom papírt szálazni kezdték az asztalon. Csap Miklós
figyelte őket. Szép kis disznóság van itt - gondolta -, ezek arra
gondolhattak, hogy úgy gazdálkodnak, ahogy jól esik, a minisztérium
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Pesten menekülni készülődik. Újra az ablakhoz lépett. A kék égen
halvány őszi ezüst homálylott, ez jelképezte jóformán csak az őszt.

Az úsztató előtti korlátra most egy széles lány ült, perkálruhában,
szőkített hajjal, Gitta, a malmos lánya. Mellette egy behemót, pörse
néses kamasz, szűk sortban, hasig kinyitott ingben. A fiú tíz évvel
lehetett fiatalabb Gíttánál, a malomellenőr ismerte mind a kettőt.

Szárhegyen, ha vi~itelt valahol, előbb-utóbb szóbahozták őket, a fes
tetthajú Gittát és a szeretőjét, ezt a tízennyolcéves kamaszt, az Ele
mért. A disznók tikkadtan pihegtek mellettük a sárban. Az egyik
felszedte magát, betúrt az úsztató szélébe, aztán beleplaccsant a
sekélybe.

- Mi lesz, uraim, meddig várjak?! - fordult hirtelen hátra.
- Egy percig méltóztassék még ... ~ emelkedett ki Zsámbéki

vörös feje a papírok közül, aztán elvigyorodott, gyulladt szeme el
tűnt az arcában: - Mi már becsomagoltunk, kérem alázattal. Mit le
het tudni, mikor kell innen meglógni?

Újra az ablaknál állt. Nézte a piszkos, sáros csendet, a mind
jobban szürkülő délutánt. Körülötte rengett a malom, zúgott mint
kagylóban a tenger a dörzsölő-kattogó lárma, s ha vissza-visszafor
dult néha az iroda felé, látta a láthatatlanul rezgő lisztport.

- Kimegyek, amíg megkeresik, - mondta hirtelen és kiment
a malom előtti magas felhajtóra.

Itt kint egyszerre megcsapta a kesernyés, őszi meleg. Minden
bizonytalan volt már egy kicsit és homályos. A felhajtó előtt szeke
rek álltak libasorban, rakták fel a lisztet. A Duna felől, a poros
dülőúton. üres szekér tartott a malom drótkerítése felé, magasra
verve a port.

Gitta az úsztató mellől meglátta, ahogy nézelődik, és átkiáltott:
- Helló! Nem akar megfürödni? Isteni meleg a pocsolya!
Erre elnevette magát, átsétált a göröngyös udvaron, az úsztató

felé. Gitta leszállt a korlátról, felhúzta félretaposott félcipőjét és el
indult feléje. Elemér ottmaradt a korláton, tunyán, fakó szemmel,
lógázta a lábát. A cipőben Gitta sokkal magasabb volt, s nem olyan
szétment, zsíros, mint gondolta. Lomposan járt, de a csipője k.elleme
sen ringott, és szeplős, napszítta ereában furcsán ragyogott nagyra
festett szája.

- Iszik valamit? - kérdezte, rekedten elnevetve magát.
- Isten ments! Szolgálatban vagyok!
- Dehogy nem iszik! Miért ne inna?
És ezzel belékarolt, a drótkerítés melletti földszintes ház felé

vitte, el a sorban várakozó szekerek mellett. Egy fiatal parasztlegény
ült az egyik bakon, cigarettázva, a ló kicsapva harapta a laput. Oda
szólt Gittának, lapos mosollyal: "Szervusz". Gitta nevetve intett.
Odaértek a házhoz, felmentek alóbabbal befuttatott verandára.
A zöld-piros kockákból kirakott üvegablakokra hosszú, vastag bab
hüvelyek tapadtak.

Gitta lenyomta egy fonott karosszékbe:
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- Uljön le. Hozom a bort. - És bement a lakásba. A küszöbön
még megállt és rámosolygott: - Azt se tudom, hogy hívják magát.
Harmadik napja gyötri az öregemet, és a nevét se tudom. Minek
olyan tartózkodó? .

Felállt, zavartan kicsit meghajolt:
- Csap Miklós. - És elfogódottan ő is nevetett: - Most már

nincs titkom.
Amikor egyedül maradt, nagyon kellemesen érezte magát a

verandán. Oreg szalmabútorok. egy estkos huzatú nyugszéken stik
kelt diványpárnák, az ablakpárkányon egy-egy kis lajtorjára vadul
tülekvö kelés-piros fuksziák. Látta a vaskos malmot, ahol az öreg
Zsámbéki a belégeket keresi, a szekereket. Milyen furcsa lány ez a
Gitta, - gondolta. Az apja büszkén mesélte róla, hogy képesített
molnár, ő örökli a malmokat, ezt is, meg a Dunán a sor vízimalmot.
fent az ágban, a város felett. Nemsokára megjelent Elemér. Most
nézte meg jobban: olyan, mint egy tarzán, nyakán, hajas mellén
mérges pattanások. Leült melléje egy székbe és vigyorgott:

- Gitta hol van? - kérdezte sokára, olyan hangon, mintha
még mutálna.

- Bement borért.
Elemér szűk nadrágja zsebébe vágta a két kezét, elterpesztette

a lábát, él! fa-mennyezetre bámult bután és dúdolt maga elé. Igy ültek
egy ideig. Atzúgott a malom, hordták a szekerekre a zsákokat. Az
egyik zsák kilyukadt, vékony érben folyt utána il! liszt. A drótkerítés
mögött már halványult az ég, lassan felszívódtak benne és megszür
kültek a bokrok. A dülőúton, a város felől, egy vörös kisautó zúgott
feléjük, magasra kavarva a port. A kamasz felfigyelt, felállt, és ki
hajolt a korláton:

- Ez a Besse tábornokék autója. Ismeri őket? - Intett, hogy
nem. Elemér lustán felemelt szemhéjjal rácsodálkozott: - A lányt se,
a Lillát? Klassz nő. Olyan hideg, tudja. Az embernek az az érzése,
ez a nő mindig frissen van mosakodva háziszappannal.

Nagyon kényelmetlenül érezte magát, Zsámbékiék sokáig el
húzzák a dolgot. És most még vendég is jön. Mit keres itt, ezzel a
Gittával, meg az Elemérjével? Mért nem csapja össze a dolgát és
megy haza Pestre? Egy ekkora malommal máskor félnap alatt végez,
most meg itt lopja az időt, lustára fáradtan. Igaza van a ravasz,
fekete disznónak: minek ez a vegzálás? Most elszámolni, hivatalos
kodní r Mi értelme van még ennek? Hónapok óta úgy érzi magát,
mintha éppen költözködne, s az a világ, amit elhagyni készül, olyan
idegen, lehetetlen. Van még itt valaminek értelme? Keletről jönnek
az oroszok, átfolynak rajtuk, ők meg játsszák azt, hogy az életük
szabályos. Mathézer Józsi mondta még Pesten, amikor Ukrajnaból
hazajöttek a télen és leszereltek: "Ez olyan, mintha valaki, mielőtt

levágnák a fejét, megigazítaná a nyakkendőjét, rendben van-e?"
A vörös kisautó végigberregett a drótkerítés mellett és be

kanyarodott a ház elé. Elemér hosszút huhogott, átvetette magát a
korláton, és mókázva, behemótul kinyitotta a kiskocsi ajtaját:
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~ Oké mejlédíl
Nem látta, hogy ki száll ki, Elemér vastag háta eltakarta az

érkező lányt. Csak a hangját hallotta. Mély, kicsit ideges hangja
volt, azt kérdezte, Gitta itthon van-e, aztán indokolatlanul. nevetett.

A verandán Elemér bemutatta:
~ Pleáze, ~ mondte viccesen. ~ Csap Miklós, malom-

ellenőr úr. .
A lány fekete antilop-kesztyűskezét nyujtotta:
~ Besse Lilla.
Most nézett csak fel rá. Nyúlánk, karcsú, fekete lány volt, cik

lámen-színű ruhában. A bőre barna volt és míntha egy régi himlő

elmosódott nyomai lettek volna rajta. A szeme is fekete, udvaros,
kicsit párás fekete szem. Rögtön ráismert, ~ amióta itt van Szár
hegyen, gyakran látta. Néha a piros kisautóban, ahogy felvágtat a
szőlőhegyek közé, aztán reggel a piacon, pöttyös karton-ruhában,
egy sovány, magas, méltóságteljesen száraz asszonnyal. Hétfőn

szembejött vele a kanonok-soron, a platánok alatt. Akaratlanul is
rámeredt. Ennek a lánynak atmoszférája van, valami uriság, ~ gon
dolta akkor és megállt egy hasas ablakrostély alatt, hogy utána
nézzen. Remek volt a lába is, a selyemharisnyában, az a fajta kreol
láb, amin jól áll pár szál pihe. Lilla is visszanézett, de valósággal
megdermedt, amikor látta, hogy figyelik és bemenekült egy zöldre
festett, boltíves kapun. Egyideig figyelte még az üres, néma utcát,
aztán tovább ment.

Elemér buzgólkodott:
~ Uljön le, Lilla. Mindjárt hívom Gittát. Bort hoz és közben

biztosan öltözik. ~ Elindult a lakásba, nyakán vöröslöttek a patta
nások. ~ És kihozom a grammofónt. Két pár, táncolhatunk.

Lilla zavartan állt a karosszéknél. Egy mozdulattal mintha
vissza akarta volna inteni Elemért, de a kamasz már eltűnt a kreton
függöny mögött. Ketten maradtak. Kint zúgott a malom, lassan homá
lyosodott az udvar, az irodában felgyujtották a villanyt. Mind a'
ketten álltak, Lilla mintha megbánta volna, hogy itt van és legszíve
sebben menekülne. Aztán elmosolyodott. Furcsa volt rajta ez a mo
soly: szűk, zavart és valahogyan mégis gőgös. Az egész lány
sehogyse illett erre a verandára, a dísznógenajos, társzekeres malom
udvar közelébe.

~ Nem ülünk le? ~ kérdezte aztán amalomellenőr.

- Ha muszáj ... ~ és leült, de maga elé nézett, át a drótkeri-.
tésen a dülőútra.

Valamit mondani illett volna, közölhetné a lánnyal talán azt,
hogy látásból már ismeri, vagy mondhatna valami hazugságot vagy
őszinteséget, esetleg hogy mennyire nem illik ide Sz.árhegyre, a
ciklámenszínű ruhájában, kisautójával, magassarkú, fekete antilop
cipőjével. Rácsúszott a szeme a lány lábára. Jól sejtette, pihés lába
van. Lilla észrevette a tétova tekintetet és maga alá húzta a lábait.

De már jött is Gitta, átöltözködve. Nagyon elegáns volt, mintha
köze se lenne a mezítlábas, szétment testű előbbi nőhöz. Ezüst-
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szőkére festett haja fémesen csillogott, ordenáré, nagy szája
mosolygott:

- Drágám! - mondta. - Én már fel is öltöztem. Elemér rögtön
hozza a bort. De előbb felvesz egy rendes nadrágot!

Lilla nevetett, aztán beszélgetni kezdett valami szőlőbeli mu
latságról Gittával. Mereven, kiszámítottan úgy ült, hogy ne lássa a
malomellenőrt, de megrezzenő szempíllá]a elárulta, hogy tudja,
figyeli valaki. Kinos volt ez a társalgás, de szerencsére megjelent
Elemér a tölcséres grammofónnal, amelyen rikácsolóra csavarva szólt
már egy lemez. Legalább lesz valami ürügye, hogy megmozduljon:
felállt és kivette Elemér kezéből a grammofónt.

A veranda előtt, az alkonyatból, ekkor felmerült egy öreg,
nyakig lisztes molnárlegény.

- Ellenőr úr, tessék átjönni. Megvannak, amit keresett.
Fellélegezve hagyta ott a grammofón nagy, mályvavörös

tölcsérét:
- Bocsánat, - mondta Lilla felé -, dolgom van. - És oda

fordult Gittához is, kényszeredetten nevetve: - A kötelességem ...
:Es ezzel valósággal kimenekült az udvarra. Az alkonyatból

szürkén felvillanó éllel látszottak a malom falai, a füzek felől kibuk
kant a hold, de még nem világított. Ahogy végígsíetett a kocsik
mellett, az egyík szekerész indulóban éppen a kocsi hasa alatt gyuj
totta meg a kékre mázolt olajlámpást. A szürkeségben egészen vá
ratlanul éles volt ez a kis sárga fény.

Nyolc órára elkészültek a belégekkel. Zsámbéki alkudott mint
egy cigány. Nevetséges kifogásokkal jött elő, az elszaporodott pat
kányokkal, a rossz zsákokkal, - "kérem szép.en, nincs jutazsák,
lentrekedt egy hajónyival Fiuméban" - apró tolvajlásokkal és a
magas. kiőrléssel. Sötét volt már, amikor elhagyták a malmot. Kint
álltak a kocsifelhajtón, amig Zügel a zárral bajlódott. A hold már az
akácok fölött világított, fénye olajosan csillogott az úsztatóban.
Ahogy elindultak, Miklós a ház elé lesett: látja-e még a vörös kis
autót, de már a szekerek is elmentek. Elmegy az öreggel a házig,
beköszön Gittának, aztán hazamegy a szállodába. Csalódott egy ki
csit, hogy a lányt nem látja már, de gondolta, majd csak találkozik
vele a piacon vagy a kanonok-soron, úgylátszik, arrafelé laknak.

Gitta és Elemér kint álltak a veranda lépcsőjén:

- Jó, hogy jön, Miklós, - kiáltotta Gitta messziről. - Maga is
meg van híva!

- Hová? - állt meg csodálkozva.
- Besse tábornokékhoz. Fent leszünk a szőlőjükben.-Nevetett:

- Elemér elviszi a grammofónt meg a lemezeket. Majd táncolunk.
- Hogy kerülök én oda?
- Apuskám, maga vidéken van! Nem tudja, hogy itt örülnek

a vendégnek?
Zsámbékiék autóján mentek fel a szőlőhegyre. Rozoga, öreg

ford volt ez, kopott, poros ülésekkel, visszhangosan zötyögött át
a kisváros utcáin. Elemér vezetett, ki öltözködve, pattanásos homloka
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fölött habcsók-formájúra. fésült és brillantínozott Irizurában. mellette
Gitta, vörösróka keppben. 'Nemsokára kirázódtak a házak közül.
A lecsavart ablakon becsapott hüvös avar-illatával, a közeli Duna
illetévat az este. Egy meredek, köves úton fujtattak fölfelé. Apró
házak suhantak el mellettük, a szárhegyí "Köpködő", a szegény
negyed. Petróleumlámpa fény villant meg némelyik kék-papirosú
ablakban. Egyre sürübben jöttek az akácfák, egyre ritkábban merült
a sötétbe egy-egy ház. Már a szőlők között jártak. Látta a tiszta,
hűvös' eget a holddal, a mélyben a mozdulatlan folyót. Szőlők, szőlők,

présházak, némán és kihaltan. Jobboldalt meredeken szaladtak a
szőlők felfelé, kőfalakkal felszeletelve.

A szőlőhegy teteje felé az autó lassított, aztán egy tágranyitott
vaskapun befordult és felfutott a sóderes, fehér úton. Szőlőtőkék

mindenütt, ribizlibokrok, s szemben velük, az út végén sűrű, guban
cos gyümölcsfák. A fák mögött derengett, ott lehetett a présház. Az
autó rettenetes lármát VNt; amikor megálltak egy virággrupp előtt,

akkor hallották csak zúgó fejjel, hogy a présház terrasza előtt, a
terített, hosszú asztalnál, hatalmas társaság ül együtt, lármásan,
nevetve, egy kicsit már spiccesen.

- Na, - mondta Gitta, amikor leszálltak -, mit szól ehhez a
kiránduláshoz a dereka? - És megfogta a kezét: - Jöjjön. Ne hara
gudjék, maga olyan mulyának látszik, majd én mutatom be a tár
saságnak.

Tintakék üvegbúrás éles acetilénlámpák égtek az asztalon.
Azonnal Lillát kereste a szemével, de a lány eltűnt a sok ismeretlen
között. Gitta nagy hűhóval vezette körül, Elemér a nyomukban cam
mogott, karján a tölcséres grammofónnal. És a nagy ricsajban, üdvö
zölgetésben sorra megismerte a házíakat és a vendégeket. Az asztal
közepéről egy hófehér, gyapjashajú, barnára égett öregúr állt fel
elsőnek. Kicsít szálkás volt, katonás, de a szeme valahogvan jóságos
kék és puha. Atnyujtotta az asztalon a kezét:

- Besse.
És felnevetett, mintha tréfát mondott volna. Megkerülte az

asztalt, odavitte ahhoz a sovány, őszes asszonyhoz, aki Líllával a
piacra szokott járni. Most látta csak, hogy ugyanolyan barnabőrű,

udvaros tekintetű nő, mint a lánya, csak fáradt, elvirágzott.
Kezet csókolt a tábornoknénak, aztán a mellette lévő táskás

arcú, sáfrányszőke nőnek. És innen fogva úgy dobálták kézről-kézre,

mintha hullámok kapták volna el és azok sodornák egyre beljebb.
Sovány és vaskos kezeket csókolt meg, hosszú, nikotinos ujjak szo
rongatták és adták tovább tömpe kis kezeknek. A bemutatkozás pil
lanatában feszes volt mindenki, csak a kicsit molett Balásfay esperes
plébános tárta szét atyásan a karját és ropogtatta meg a vállát. Po
tyogtak füle mellett sorban a nevek. Némelyikét meg is jegyezte.
Egy karakán, nyilván görbelábú, úrlovas-fajta férfi, arcán hosszú
forradással, - ez Fejszényi százados. Egy jellegtelen, szőkés alak,.
nyersvászon ruhában, dudori pocakkal, - ez Viola polgármester.
Egy harsány, nagyon testes öregember, vattaszerű szemöldökkel,
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- ez Schönwitz sertéshízlaIó. Egy réveteg tekintetű, pecsétes ferenc
józsefű, nedves kezű kis ember, - ez Juresik nyugalmazott polgári
iskolai tanár. És körülöttük asszonyok-lányok, egy csomó fiú, afféle
padból mcst-kikerűlt gimnazisták és a megye, a város fiataljai.

Lillát kereste köztük. de nem látta. Ahogy a bemutatkozás
végén elfogódottan állt, Gitta lenyomta az asztal végére, két szőke

fiatal lány közé, akik nyilván testvérek voltak. Barnára sűltek, halán
tékukon fehérre szíva a hajuk.

- Csap Miklós ... Csap Miklós ... - mutatkozott be jobbra is,
balra is.

És utána nem tudott semmit sem mondani. A két lány zavartan
pislantott néha rá, csippentgetve a silleres poharakból. Mindenki
ivott, egy fél sor kamasz, szemben velük, röhögött. Gitta akamaszok
közé telepedett. Elemér az asztal végéről figyelte, álmosan, de érezni
lehetett a tekintetén, hogy féltékeny, nem ereszti el a lányt.
A grammofón már szólt a terrasz boltíves, mészkő kerítésén. Az
asztal fölött zúgva a kék acetilén-gömbök között, éjszakai bogarak
hulláma keringett.

Észrevette, hogy a két lány előtt a pohár üres:
- Tölthetek? - kérdezte udvariasan.
A lányok elpirultak:
- Jaj, de csak gyűszűnyit!

Mindkét lánynak töltött, a jég megtört. Butácskák - gondolta
-, de kedvesek. Megtudta. hogy most végeztek élJ zárdában, meg
hallgatta vihogvei elmesélt történetüket Donáta nővér utolsó latin
órájáról, és azt a stiklít, amit a kövér Wallburga kedvesnővérrelcsi
náltak, amikor bekrétázták a székét és a kedvesnővér fekete ruháján
egy ormótlan horogkereszttel sétált fél napon, nagy pukkadozásoktól
kísérten, a zárdában. Megkérdezték tőle, hogy pesti fiú-e, mert annak
látszik. És az egyik rajongva érdeklődött: ismeri-eszemélyesen Simor
Erzsit és Szilassy Lacit.

A kamaszok közül az egyik, Schöpf Laci, átkiáltott Elemérnek:
- Az Engellandot!
Elemér megigazitotta vastag habcsók-frizuráját és rátette a

grammofónra az Engellandot. Mindenki énekelt, zajosan és hamisan.
Fejszényi százados, a forradással, felemelkedett és csupa-ín, vékony
karjával dirigált. .

Miklós lassan alámerült a zajban, nótában, borban, a ház mögül
feléjük szivárgó csípős rőzsefüstben, amikor valaki megfogta a
vállát:

. - Én rám nem is kíváncsi?
Megfordult: Lilla állt mögötte. Az acetilén - ahogy a lány felé

mozdult meglepetten -, rávetette kék, rejtelmes fényé'f.~ Árnyékok
ültek hirtelen Lilla arcára, s ettől még szebb, még titokzatosabb és
hűvösebb lett, mint délután, a Zsámbékiék futóbabos verandáján.

- Eddig is magát kerestem ...
A lány elnevette magát, idegesen, de ugyanakkor valami me

legséggel:
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- Velem jön? - kérdezte s lehajolt a füléhez, úgyhogy az
arcára libbent egy futó, utólag már tiltakozó fekete fürt: - Vagy a
két kis libát akarja tovább tömni?

És megfogta a kezét, felhúzta a lányok mellől, el az asztaltól.
A diófáknál rögtön sötétbe buktak, Lilla ciklámenszín ruhája vilá
gított csak előtte, a mélyre hajló áRak között. Nem tudta, mire Ron
doljon. Honnan van ez a váratlan bizalmasság a délutáni tartózko
dás után? Érezte a lány hűvös kezét, ahogy fogja, tartja, de nem
szorítja. Átfutottak a gyümölcsösön, a ház mögé. A grammofón-zaj,
a lárma hangfogót kapott, erősebb lett a rőzsefűst. Ott voltak a beto
nozott hátsó udvaron, ahonnan a pince-lejárat nyílt. Lementek néhány
csorba lépcsőn, - a lány vezette -, s már látták a széles boltív
alatt a kéken-sárgán füstölgő rőzsetűzet. Két parasztlány eRY nyárs
végét fogta és forgatta. Lilla ránevetett:

- Maga még biztosan nem látott nyárson sütni csirkét?
- Csak ezért hozott ide?
- Csak. Ez baj?
Ránézett. Lillát úgy vette körül a rőzsemáglya fénye, az ala

csonyan elterülő füst, mint a puncson szivárgó, átteetszőkékrum-láng.
Szép volt és furcsa, látszottak arcán a régi himlő nyomai. A lány
visszanézett, úgyvalahogy, mintha felmérné. Kinyujtózott kicsit, a
melle megfeszült. Lekuporodtak a nyárs két végébe, forgatták a zsír
papírba tekert, piruló-pörkölődő csirkét. Egészen megzavarodott. Ki
ez a lány? - tünődött. Az a rettenet tegnap a kanonok-soron, az a
hűvösség néhány órával ezelőtt a malomban, és most: szinte kacér,
szinte akarattal játékos. És hogyan nevetI Milyen - ingerülten,
feszülten!

- Merítse meg a kanalat a zsírban és adja ideI - parancsolt ,
rá váratlanul, amikor már -sokáig hallgattak. Előkereste a zsírt, a
kanalat. A rőzsetűz vörös árnyékokat hajszolt a lány arcán. Lilla
óvatosan kenegette a csirke derekát a zsíros kanállal; aztán hirtelen
felnézett rá, át az izzó nyárson: - Mondja, járt maga valamikor
egyenruhában?

Elcsodálkozott :
- Miért kérdezi?
- Mert akkor én magát látásból régóta ismerem. Úgy-e, utász

volt? És ott lakott a Vérmezőnél?

- Maga mindent tud rólam?
Lilla felállt, hátrafésülte ujjaival a haját. A láng csak a szok

nyáját világította meg, egy pillanatra olyan volt, mintha belékapott
volna. A présház előtti asztaltól ütemesen kiáltozták: .Líl-Iaí Lil-la!"
Mind a ketten álltak, zavartan. A lány levette a nyársat csirkéstül
és elindult vissza az asztalhoz. Egyre erősebb lett az ütemes kiálto
zás, aztán a lárma, nevetés, grammofón-jazz. Amikor a tintakék
fénybe értek, hunyorgó szemmel, Elemér feltett egy indulót.

Az asztalnál most már egymás mellé ültek. Egy angol kerin
gőt játszott a graunmofón, utána, többször egymásután, a régi slágert:
"Kannst du pfeiffen , Johanna ... " és amikor a lemezen fütyültek, a
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társaság egyszerre, nevetésbe fulladó kórusban vágta rá: "gewiss
kann ich ja". Miklós fogta Lilla székének a támláját, Lilla merev
derékkal ült, nem énekelt. Az asztalon körbejárt a bor, Besse tábor
nok időnként felállt, újabb üvegeket hozott. Már mindenki elázott
egy kicsit.

Váratlanul felállt Fejszényi százados. Szónokias gesztussal az
asztalra támasztotta két vékony öklét, hogya hatás nagyobb legyen
és el se essen. '

- Mert kérlek szépen bátyám, - magyarázta: a szundító Viola
polgármesternek -, ezt a háborút szinte már meg is nyertük ...

Az esperes jóságosan mcsolygott rá, aztán felemelte a mutató
ujját és közbegöcögött.

- Nono, öcsém! A ruszkik már Baján osztják az áldást!
- Az semmi, tiszteletem! Lesznek azok még közelebb is. És én

mégis azt mondom, tiszteletem, ezt a háborút megnyertük. - Hülyén
nevetett, a forradás vörösen felvillant és furcsa fltvmálásra húzta a
felső ajkát: - Legfeljebb elmennek a tengerig, de onnan aztán, mars
nekik haza ...

És ezzel bénultan elhallgatott. Ebben a pillanatban rúgott be
véglegesen. Állt, sápadtan, mintha viaszból lenne, senki se törődött

vele. Keresztül-kasul át az asztalon,folytatták a beszélgetést, csak
Balásfay esperes mosolygott jóindulatú humorral maga elé. Ök ket
ten ültek egymás mellett, szótlanul. Néha mondani akart valamit a
lánynak, de Lilla nem felelt, csak a szemhéjja rebbent meg. A terra
szon bömbölt a grammofón, Gitta és Elemér rumbát táncolt, Elemér
rázta a vállát, a feneke kígyózó köröket írt le, messzire penderítette.
aztán elkapta Gittát és hozzátapadt. Néhány fiú is felment táncolni,
az a két kislány, akik közé Miklóst először ültették. illedelmesen
mozgott egy-egy vászonruhás fiú karján. A grammofónt a homály
ban Juresik nyugalmazott tanár igazgatta. Ö is részeg volt, de ned
ves szeme csillogott. Néha odaszólt valamelyik ácsorgó kamaszhoz.
lenyomta egy székre és az arcába hajolva magyarázott valamit.

Miklós óvatosan Lilla vállára tette a -kezét, Hűvös volt ez az
érintés, de érezte, hogy Lilla idegesen megrezzen, aztán lerázza a
válláról a kezét.

- N em akar táncolni?
- Nem. - :bs felállt. - Jöjjön, megmutatom a szőlőt. - Újra

átfutott a diófák alatt, aztán fel a meredek utacskán. a szőlőbe. Alig
tudta utólérni. Alig mentek valamit, elmaradtak a gyümölcsfák, az
egyszerre tisztán föléjük boruló égen világított a hold, csillogtak a
tőkék, a gálicos levelek, a kibuggyanó telt fürtök.

Egészen fent a szőlőhegyen, ahonnan már duzzadt vonalként
látszott a Duna, Lilla megállt egy gutaütött körtefánál. Nézték a fá
nak támaszkodva a folyót, a holdat. Egy idő mulva azt érezte, most
már átfoghatja a lány derekát, nem tiltakozna ellene. Lilla engedte
a laza szorítást.

- Tudja, - mondta aztán, s az a gőgös-zavart nevetés volt a
hangjában -, én mindig a Vérmező mentén jártam iskolába, az
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Orsolyákhoz. Minden reggel láttam magát, talán egy éven át. f:s sze
relmes letem magába. Akkor kezdtem sejteni, hogy a szerelem más
valami, mint az, amit addig éreztem ... - Derűs volt a hangja, de
amikor Miklós a szemébe nézett és a holdfényben megvillant olajo
san sűrű tekintete, az rettenetesen komoly volt: - f:rtH Igy voltam
én magával. És egyszerre megjelent itt Gittáéknál. De előbb is láttam
a városban, azt hittem, tévedek ...

Mélyen alattuk a présház csillogott a sötétben. Felhallatszott a
zene, a ricsajos nevetés. Át a Dunán messzíre lehetett látni, talán
Bajáig. ahol az esperes szerint már az oroszok osztják az áldást.
A láthatáron apró fények lobbantak fel és lapultak el, annyira csak,
mintha a közelben gyufákat sercintgetne valaki. .

Lilla elindult visszafelé.
-----:. És most mi lesz? - kérdezte a ribizli-bokornál.
- Nem tudom. - f:s ránézett a lányra: - Maga tudja?
A boltives terraszon vadul táncoltak. Besse tábornok egy bécsi

keringő ütemére gavallérosan forgatta a kövérkés, pettyes-ruhájú
polgármesternét, a polgármester álmosan' a tábornoknét, s körülöt
tük, mint nagy csukák körül az apró ebihalak, keringtek a fiatalok.
Átvágtak a táncolók között. Elemér egy padon ült, ázottan, Gitta a
fiú ölébe hajtotta a fejét. A grammofónt most is Juresik kezelte, két
röhögő karnasszal. Fejszényi százados egy székben aludt, az asztalon
előtte végigömlött a bor. Leültek, újra, a régi helyükre.

Az a fonnyadt, sáfrányszőke hölgy, aki bemutatkozásnál a
tábornokné mellett ült, - Lilla a fülébe súgta: Szájbély Antónia,
orvosnő, a nagynénje -, Balásfay esperesnek magyalrázott valamit,
katonásan szúrva fel a szavakat a nyelvére:

- Szilárdan hiszek a győzelemben, főúr. Én nem vesztem el a
fejemet, nem hallgatok angol rádiót. - Az arca szenvtelen maradt:
- Hallott maga azokról a fegyverekről? Nem? Sejtettem! Kilőnek

egy golyót Frankfurtban, és Londonnak vége. Kilőnek egyet Berlin
ben, és Moszkvát nagyítóval keresheti. Nem vagyok elfogult. Ezek
tények. - És az esperes álomittas, kövér gyerekarcába nézett: 
Hiszi, vagy nem hiszi? Nem hiszi! Nem baj. Majd maga is el fogja

. hinni. Hiszek a gondviselésben.
Az esperes valamit udvariasan felelni akart, de Szájbély dok

tornő leintette, s az esperes vállatvonva töltött a pohárba. Míklós és
Lilla egymás mellett ültek, a fiú átfogta a lány vállát, s Lilla most
már belesimult ebbe az ölelésbe. Vadul keringett a grammofón, ittak
és táncoltak, de egyre lankadtabban már. Egy idő mulva a grammo
fón is elhallgatott: Juresik félrevonult és a présház sarkában hányt,
Schöpf Laci röhögve fogta a homlokát. Fejszényi százados felébredt,
remegő kézzel ivott. Hangokat hallottak, zenét, néha a kavargásból
kivillant egy-egy arc, legtöbbször Szájbély Antóniáé, aki le-leült
valaki mellé és lelkesen, fa-hangon magyarázott. De valójában sem
mit sem hallottak, s Lilla néha elsóhajtotta magát: "Ez jól Ez
nagyon jól"

Gíttáék kocsiján ment haza, a tábornokék a piros kisautón
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indultak utánuk, de a köpködőnél lehagyták őket. Gitta vezetett,
mellette Balásfay esperes ült, ők ketten a részeg Elemérrel és a
grammofónnal a hátsó ülésen. Már hajnalodott, a derengésből las
san előúsztak a házak, az úttest mentén az ecetfák, és hűvös is volt
már. Amikor Miklós a szállodánál leszállt, akkor ért be a piactérre
az első szekér, a hasa alatt már nem égett lámpás.

Reggel későn ébredt. Nem is magától, először azt hitte, a vek
ker veri föl. Még benne voltak az éjszaka emlékei, édesek és fur
csák, akkor is, ha a cigarettafüst, a sok bor savanykás, áporodott
izén törtek át. Az ablakhoz ment, széttárta a spalettákat. Odakint
bágyadtan látszott az őszi nap, felhők között. Egyszerre megcsapta
valami egyhangú kattogás. Ágyúk, - gondolt rá rögtön, s egy pil
lanatre elfelejtette a szőlőhegyi mulatságot, Lillát. Honnan kerülnek
ide ágyúk? A téren aIig járt valaki, a falusi szekerek is eltűntek.

Gyorsan felöltözött, lement az előcsarnokba.

A "Magyar Király"-ban lakott, álmos, napsz itta kisvárosi szál
loda volt ez, a papírpálmás előcsarnokból két ajtó vezetett a föld
szintre: az egyik a kamilla-szagú kis gőzfűrdőbe, a másik az ét
terembe. A köralakú piros díványon mindig ült és várakozott valaki,
kupecek, vagy fürdökabatos. szellőző gőzfürdőzők. Most nem volt
ott senki, csak a portás.

- Hol ágyúznak? - kérdezte.
A portás, - hegyes, pirosorrú Iietalember - rácsodálkozott:
- Nem tetszik tudni? Hajnalban Szárapátiba érkeztek az oro-

szok. - Nagyon nyugodt volt, szivott az orrán. - A fél város el
puccolt. - És nevetett, kivillant sápadt ínye: - Már akinek félni
valója volt.

Állt egy pillanatig, aztán kisietett a forgóajtón. Itt már élesen
szólt a bombázás, ahogy átvágott a téren, a malom felé, két repülő

gép jelent meg, szinte a jegenyék alól felbukkanva, mindkettőn nagy
vörös csillag. Szaladt végig a Vasút-utcán, konflist keresett, gondolta,
akad még. De a Vasút-utca is üres volt, csak a vedlett, poros gömb
akácok álltak az állomás drótkerítése mellett. A dűlőúton. - az állo
más itató-kútja mellett - levágott a Dunához. Körülvette az ágyúk
zaja, a két repülőgép szüntelen, sűrű, alacsony berregése.

Egyszerre porfelhő csapott fel előtte. Félreállt, az ösvény szé
lére, a por hirtelen ráborult. Hallotta a zötyökölő autót, de nem látta,
amíg a port rá nem hozta, mert váratlanul bukkant elő a fordulóból.
Tovább akart indulni, de valaki utána kiáltott. Az autó már állt, a
Gittáék rozoga fordja volt, hátán-tetején telerakva kosarakkal.

- Miklós! - kiáltott ki Gitta. a kocsiból. - Magáért mentünk.
Bujjon be gyorsan.

A tágas kocsi tele volt: a kormánynál Gitta ült, síma hajjal, fel
öltőben, mellette Elemér, hátul csomagok, párnák mögött azŐ\eg

Zsámbéki és Zügel. Gitta kinyitotta az ajtót, és beráncigálta a kor
mány mellé, úgyhogy Elemér félig a földre szorult. Most vette észre,
hogy eddig meg se szólalt még. Amikor az autó, nagyot rengve meg
indult, odafordult Gittához :
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- Hová mennek?
- A pesti országút még szabad. - A vasútállomás rácskerítése

cikázott el mellettük, néma házak, száradó kertek. Hallották, ahogy
a két repülőgép kitartón szalad az autó és az egyenesen futó országút
fölött. Gitta kivette élJ cigarettát Elemér kezéből, mélyet szívott,
aztán kidobta az ablakon: - Maga semmit se tud? Nem ébresztették
fel? - Nézett a lányra, most tért csak magához, most eszmélt fel. 
Hat órakor értek be az oroszok Szárapátira, másfél óra alatt kíürült
a város. Szerencsére bent volt még egy vonat, azzal mentek el.

Hallgatott. Furcsa szemérem fogta el, maga se tudta, miért.
- Lilláék?
Elemér feltérdelt a kuplung mellett és vigyorgott:
- Tudja, mí a legnagyobb pimaszság? Besséék már tegnap

este tudták, hogy ma hajnalban Székesfehérvár felé lógnak és onnan
Vörlachba, az öregasszony nagynénjéhez. Azt se mondták, hogy
csipisz.

- Tudták? Lilla is tudta?
Apró szálerdőn vágott át az országút, a ford dohogva kapasz

kodott fel egy lejtőn. Eddig a: Duna kísérte őket, most eltünt a fák
között. Csend lett, csak az autó köhögött-dohogott. Gitta félkézzel
megint egy cigarettáért nyúlt, rágyújtott, aztán kidobta a gyufa
lángot.

- Ö ne tudta volna? - és nevetett. - A menyasszonya Fej
szényinek. :fis az a Fejszényi már este hozta nekik a hírt.

Egy pillanatra leállította a kocsit, hogy a kormányt átadja
Elemérnek. Mínd a ketten kiszálltak. Szép, ezüstszürke volt az
országút, békés és szelíd a vékonyerdőszéle, a fákon' szállongó
sárga levelekkel. Gitta állt mellette, amíg Elemér újra begyujtott.
aztán elmosolyodott:

- Mondja, fáj ez magának?
Elemér dudált, erre bevágta magát az ülésre és nem felelt.

A dudaszóra varjak csaptak fel a fákon, és ríadtan rebbentek az
országút felett, Pest felé.

ÉHESEK

Annyi éjjel s annyi álom! - mégis
nappal teszünk úgy, mint aki él.

Pogányok vagyunk, a hasunk fétis:
enne folyton, s folyton enni kér.

Pogányísten ő, vagy ántikrisztus.
Mitse bánja, ha letagadod.

De félek, ha nagyon megvadítjuk,
lenyel minket, mint egy falatot.
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