
ANGYAL A KARDDAL
l r t a : Thurzó Gábor

Egy kicsit ágaskodnia kellett, hogy a kép mellett elolvashassa a táb
lácskát: Ismeretlen német mestet (XV. sz.) "Enge1 mit dem Schurert"
Angyal állt a képen. pufók. nyírt szárnyakkal. tüzes-kék tekintettel el
mosódó barackvirágszín arcában. kezében lánghoz hasonlító kard; mel
lette a paradicsomi almafa, egyetlen almával. A másik almát Éva tar
totta a kezében. riadt kék szemében furcsa, esetlen szomorúsáq; kén
sárga haja színte talpáig leért. s az almát szemérmes apró melléhez
szorította.

A lány is felágaskodott:
- Mí az? En-qel mit dern Schwert? Ez németül van. úgy-e?
- Annyit jelent. hogy angyal a karddal.
- Aha, - felelte a napszemüveges lány és óvatosan a férfira

nézett.
A kisvárosi múzeumban álltak egymás me.lett, fehér boltívek alatt.

Tíz perce sem ismerték egymást. Futász Jóska. aki bemutatta neki a
lányt, az előbb szaladt el; ha kinéznek a kardos angyal képe mellett az
öblös vasrácsú ablakon. még láthatják. ahogy fürgén. mint egy majom.
siet felfelé a sárga kanonoksoron. a dombra kapaszkodó utcán. Egy ki
csit inqerűlt vo.t: hülyeség ettől a Futásztól. hogy megismerteti a lány
nyal. aztán se szó, se beszéd. itthagyja őket kettesben. Óvatosan Végig
nézte. Nyurga lány volt. egy hajszálnyíval talán nála is magasabb, hosz
szú lábú. szögletes arcformájú. poroszosan Húsra nyirt hajú barna lány.
fehér vászonruhában, ezüst gombokkal. A szemét nem látta. a pillangó
alakú napszemüveg eltakarta. Az volt az érzése. kicsi, közel-álló szeme
lehet. A lány zavartan, színte szomorú megadással mosolygott: a fogára
talán azt mondhatta volna, hogy kedves.

- Maga itt akar maradni a múzeumban? - kérdezte aztán a lány
és elíndult tétován a teremben.

Egyedül voltak a múzeumban. A mészfehér falon csillogtatta a ké
peket a délutáni napfény, amely sárgán. sűrűn, olvadtan ömlött be a
szernköztí szük barokk utcák sárga falairól. Nagyon ügyetlenül érezte
magát, megbánta már. hogy Futász [óskát a Magasépítésitől - ahová
ellenőrzésre jött ki két hétre - annyit nyaggatta. hogy "hozza össze
valakivel", amíg a városban van. Ez most az utolsó nap. Futász ma mu
tatta be a lánynak. Azt se tudja róla, kicsoda, a keresztnevét sem ismeri.
Kullogott utána a boltíves folyosókon. a múzeum porszaqában, sárga
napfényében. A mészkő-oszlopos e'őcsarnok lépcsőin álltak már, két
óriási, infulás gipsz pűspök-szobor rnellett, amikor a lány visszafordult,
kamaszosan beletúrt a hajába és levette napszemüvegét.

- Ez furcsa. - mondta, - itt vagyok magával. És biztosan még
a nevemet se tudja.

Most már a kapun csapott be a napfény a hűvös. visszhangos csar
nokba. Most látta először igazán a lány arcát. Eltalálte, hogy apró
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szeme van, olyan, mintha kanesitana. És a napszemüveg elfedte eddig
feszes, mongolos arccsontjait is.

- Igaza van, nem tudom a nevét, - és elindultak lefelé egy me
redek kopasz utcán.

- Nekem nagyon furcsa a nevem. Inkább megmondom, mert úgy
sem találja ki. - És ránézett, nevetösen összehúzott tekintettel: - Kara
Eszter. - És magyarázón lóbálta a napszemüvegét: - Ez törökül van.
Azt jelenti: "fekete".

- Maga török?
--- Ebben a városban sok a török. Látta a mecsetet, meg a mína-

rétot?
- Láttam, - és felnevetett, ahogy belékarolt. - Én is tudok egy

török szót, most olvastam valahol. .Kücsük." Tudja mit jelent?
- Nem. Biztosan azt, hogy köcsög.
- Dehogy, - és a zavara egy pillanatra elszállt: - Kicsi. Ezt

jelenti.
Egy hatszögű kis téren voltak, ahol kút állt. Lapos tányér-alakú

márvány kút, fölötte csupasz kisgyerek, kezében két vívódó rákkal.
Valamelyik ház alacsony kerítésén hárslombok áradtak föléje.

- Nem kü'önös? Török vagyok, és most tanultam meg a második
török szót. - Kicsit nyujtottan, puhán beszélt: - Kücsük. - Nevetett:
- Én nem szeretem azt, hogy Eszter. Hivjon Kűcsüknek. - A kútba
csorgott vékonyan a viz, Kücsük föléje hajolt, az el-elfutó tükrön ke
reste az arcát. Aztán felnézett, szűken, azzal a különös kancsító pillan
tással: - Bár csöppet .se vagyok kicsi. Tudja, mit mondott rám az
anyám gyerekkoromban?

- Mit?
- Hogy lakli vagyok. Igaz ez?
- Dehogy igaz. - Újra a lányba karolt, mentek lefelé egy kacska-

ringós, keskeny sikátoron. Fölöttük kéken-aranyosan izzott az ég, de
itt minden árnyék volt, schönbrunni-sárga épületek közt vitt az út. Az
egyik, fehér oszlopos ház a könyvtár volt, timpanonján fancsali barokk
Mínerva, a másik a papnövelde, rokokó-rózsás hatalmas vaskapuval.
Hallgattak. Az utca vakmerően lejtett, előtüntek alattuk a négyszögű

hajdani mecset terméskőfalai. szamárhátú ablakaikkal. A mecset körüli
fák közül kivillant a penész-zöldre futtatott kupola. - Maga nagyon
kedves, Kücsük, - mondta aztán.

A lány elnevette magát:
- Honnan tudja? Hiszen még nem is ismer!
- Gondolom.
-- Mindío ilyesmiket gondol?
- Mindig!
- Aha, - mondta Kücsük és megállt. Feltette a pi'lanqó-alakú

sötét napszemüveget, s mögüle nézte a férfit. Egy kicsit alacsonyabb
volt nála. fekete, sötétre sült, szemüveges férfi. Látta rajta, hogy őszül.

A férfi zavartan állt, nem tudta, mit keresnek rajta az elrejtett szemek.
- Mondja, - kérdezte a lány lomhán, kutatva: - mért akart engem
megismerni?
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Erre nehéz és udvariatlan lett volna felelnie. Mit mondjon? Az
igazat? Tíz napja csavarog egyedül a városban, hegynek föl, hegynek
le. Akiket megismert a Maqasépítésínél, rokonszenvesek. de egyikkel se
megy semmire. Valami melegséget keresett, egy lányt, akivel lehet va
lami fantázia is, valami futó kaland és ostobaság, aki úgy kerül elébe,
mint valamelyik üres, néma utca kerítéséről lehuppanó macska, és aki
elkíséri, rá-rábámészkodva. Akkor mondta Futász [óskának - a Mű

egyetemen együtt jártak, - hogy "hozza össze valakivel". És Futász
Jóska bemutatta ezt a Kücsüköt, aki szivesen mászkál ídeqenekkel, nem
is fukar, ha "olyasmiről" van szó. Könnyú kis ügy - magyarázta Fu
tász, - de végeredményben becsületes lány, tísztvíselönö az eqyete
men. És most itt van Kücsük, a könnyű, futó kis ügy, és nem tudja, mit
csináljon vele. Lent voltak már a szálloda előtt, ahol megszállt.

Kücsük tréfásan meghúzta a kabátját:
- Kérdeztem valamit. Mért nem felel?
- Mit kérdezett?
- Ilyen rövid az esze? Azt, hogy mért akart engem megismerni?
Egy autóbusz állt meg a szálloda előtt, emberek áramlottak elő be

lőle, egy pillanatra elválasztották őket. Megkönnyebbült, ez a zűrzava

ros akadály szétkergette a feleletet. A lány messzibb állt tőle, ezüstqom
bos fehér ruhájában, napszemüvegében. Valóban "lakli" volt egy kicsit.

- Én itt lakom, - mondta Kücsüknek, amikor az autóbusz utasai
eltüntek a forgóajtó möqött. - Nem akar feljönni?

- Azt is lehet, - felelte Kücsük engedelmesen.
A portásfülkében röptében kapta el az ajtókulcsát, a szürke plüss

szőnyegen előre eredt, vissza se nézve, hátha a lány nem jön utána. De
Kücsük jött a nyomában, balkezében lóbálva a napszemüvegét. Mint a
macska - gondolta. A második emeleten lakott. a puha szőnyegen nem
hallatszottak a lépteík. Újra visszanézett, hátha meggondolta magát
Kücsük, de a lány már ott állt mellette, ahogy ajtót nyitott és lassan
előrement a szebába. A spaletták csukva voltak. két keskeny résen vá
gott csak be a nap.

- Hová akar leülni? - kérdezte, kezében tartva még a kilincset.
- Mindegy. Akár erre akarosszékre, - és kicsit fulladtan-zavar-

tan felnevetett: - akár ide a díványra. Nem igaz?
És leült a dívány sarkára, várakozón nézve a férfira. Mosolygott,

a félhomályban eltünt apró szeme. Mínd a ketten hallgattak, aztán Kü
csük egy hirtelen mozdulattal feltette a aapszernüveqet. Erre ő is leült
mel!éje.

- Mért teszi fel a szemüveget?
- Csak. - És szinte menteqetözve-védekezve még hozzátette: -

És különben is gyenge a szemern. Multkor beleröpült valamilyen bogár.
Úgy kellett kioperálni, Azóta még gyengébb.

- Rövidlátó?
- Dehogy. Csak azt mondtam, gyenge a szemern. - Megint hall-

gattak egy kicsit. - Különben maga is szernüveqes, de magának jól áll.
Nekem borzasztóan. Képzelje, akkorára kicsinyitené az üveg a szeme-
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met, mint egy borsó. - És nevetett: - Hiszen úgyis csak akkora, mínt
egy babszem.

Nézte a szobát, a sima cseresznyefa bútorokat. az ágyat, fölötte há
rom fényképen város-részleteket: a mecsetet, a város feletti üvegfalas
szállodát, a négytornyú székesegyházat. Mit csináljon most? - gon
dolta. Eddig csak zavar volt benne, legfeljebb egy kicsit más, mínt még
a múzeumban, az "Angyal a karddal" előtt, most valami furcsa, meg
magyarázhatatlan kelletlenség is vegyült ebbe a zavarba. Itt a "könnyű

kaland" egy mutatóujjnyira tőle, semmi sem lenne egyszerűbb, mint meg
csókolni, és mégsem tudja. Gyámoltalan lett vagy szégyelli magát? Azt
se tudta, mit beszéljen.

- Mindig igy hallgat? - nevette el magát Kücsük.
- Csak ritkán.
- Akkor most miért? - Nem felelt, nézte Kücsük ruháján a meg-

megvillanó ezüstgombokat. - Maga micsoda? Úgy értem a foglalkozása?
- Mérnök vagyok.
- Az érdekes lehet. Én már sokmindenkit ismertem. mérnököt

még soha.
- A "sokmindenkit" is igy ismerte meg, mint engem?
Kücsük lekapta a sötét szemüveget és egészen a férfi arcába nézett:
- Volt akit igen, volt akit nem.
- Engem mért ismert meg?
- Jaj, de nehezeket kérdez. Maga pesti, Futász Jóska azt mondta,

rendes ember, én meg ma délután ráérek. Mért ne ismertem volna meg?
- Hallgatott, félrehajtott, tűnődő fejjel. -t-e- Most biztosan azt gondolja,
mért jöttem fel mingyárt a szállodába? Nem? -- Erre sem szólt semmit.
Kücsűk vállatvont: - Csak. Hát feljöttem.

És hátradőlt a díványon, tarkóján összekulcsolt kezekkel. Szeme
egyszerre várakozón. szomjasan kitágult. Föléje hajolt. igy néztek most
farkasszemet egyideig. Aztán Kücsük a jobbkezével felnyúlt, megsimo
gatta és lefelé húzta a nyakát. Erre hirtelen felállt, odament az ablak
hoz, széttárta a spalettákat. Zölden áradt be, a lombokon át, a napfény.
Így állt egy ideig, s nem tudta, mí fogta el: olyasvalami talán, mínt a
harag vagy mint a féltékenység. Amikor visszafordult, Kücsük még min
dig a díványori feküdt, földre lógatva karjait. Megállt előtte, figyelte.
Újra rajta volt a napszemüveg.

- Hány éves? - kérdezte hirtelen, rekedten. Boldog volt, hogy
ennyit ki tudott mondani.

- Huszonkettő leszek októberben. Becsületszavamra. És maga?
- Harminchét.
- Mérnök és harminchét éves, és őszülni kezd, és szemüvege van.

Indokolatlanul Ielnevetett, először zavartan vakkanva, aztán teliszáj
jal. - És mílyen furcsa! - Szinte fuldoklott a váratlan nevetéstől. úgy
hogy fel kellett ülnie. Elkomolyodott: - Azt hiszi. nekem az új lenne?

- Micsoda?
Kücsük csak nézett, nézett. Egy kicsit eltorzult törökös arca, ma

gas és mégis szük homloka, ahonnan olyan poroszosan röviden szaladt
hátra a barna haja. A szája elnyílt, míntha egyszerre elfáradt volna.

676



Megint némán farkasszemet néztek egymással. Aztán leült Kücsük mellé,
szorosan, átölelte a vállát, maga felé fordította az arcát. V alami szomo
rúsáq, keserűség volt a lány szája körül, olyan volt, mintha a szél fújta
volna ki. Behúnyta a szernét, nem állta a kutató tekintetét.

- Én úgy széqyellem most magam, - mondta később lassan. --.
Velem olyan ronda volt eddig mindenki, kihasznált és csak arra voltam
jó, hogy... És ami egészen furcsa, én még majdnem kinevettem magát,
hogy milyen gyáva. - Az a szomorúsáq, ami mindig ott ólálkodott a
száján, nagyon keserű lett: - De úqy-e, nem azért bánt ilyen szepen
velem, mert gyáva? Mondja azt, olyan jó lenne hallani.

- Nem vagyok gyáva.
- Hálistennek, hálistennek, - suttogta.
- Maga nagyon kedves lány, Kücsük.
- Ne mondjon ilyet, jó? Én tudom, mílyen vagyok. Eddig soha

nem jutott még az eszembe, de az előbb, amikor nem csókolt meg,
eszembe jutott. És azóta szégyellem magamat.

Felkelt, újra feltette a napszemüveget. Ott állt a tejüveq-qömbű,

sivár lámpa alatt.
- És most menjünk. Én sose tudok ottmaradni, ahol szégyeltem

magam.
Mentek lefelé a folyosókon, most ö haladt a lány után. Nézte fe~

hérruhás. hosszú lábú alakját, .fiúsra nyírt barna tarkóját. ami olyan
ismeretlenné tette egyszerre. Kücsük sietett, kezével néha a falhoz érve.
Egy lány, akit "szállítanak". Az jutott.' az eszébe, mire gondolhat most,
ahogy kicsit vállai közé húzott szornorú nyakkal megy lefelé. És azt se
tudta, rniért hátrált meg a csók előtt, mi volt az, ami a várakozó szájra,
szornjas és elködösödő tekintetre elfogta. Sajnálta? Mért sajnálja azt, aki
így, szinte pimaszul felajánlkoztk, neki, az idegennek? Mi van az Ilye
nen sajnálni való? Egyszerre meg kellett állnia, mert valószínűtlen és
valahogyan mégis igaz volt, ami eszébe jutott: lehet, hogy ez az olcsó
kis Kücsük nem olyan közörnbös a számára, mínt gondolta volna?

A szálloda előtt már alábbhagyott a nap, a hegyet sütötte. Qveges,
áttetsző lett a kezdődő alkonyat. A heqyröl, a kacskaringós csupasz ut- .
cákról. meredek sikátorokról. vékony szél fújt lefelé. Kücsük tanács
talanul állt meg a mecset oldalánál.

- Úgy-e, most elbúcsúzunk? - kérdezte.
- Ha ráér. felmehetünk valahová a hegyre vacsorázni.
- Nem akarok a terhére lenni, - felejte kis, hirtelen fintorral, el-

mosolyodva.
- Nekem? Maga? - és egyszerre megkönnyebbülten, nevetve belé

karolt.
Mentek fel a hegynek. Kücsük hozzátapadt, de már nem azzal a bí

zalmas, adakozó tapadással, mint útban a szálloda felé. Egyre szükül
tek az utcák, ereszkedett lefelé a homály. Apró házak tűntek el mellet
tük a forrón lélegzö kertekben, némelyiken magasan, törökösen. szinte
a tető alatt az apró ablakok. Vaskos kőkerítéseken lomb omlott le, az
estében kitárultak a lilás, erezett tölcsérvirágok. Egy szűk téren váq
tak át, amelyen négy vadgesztenye állt szabályos neqyszöqben. innen
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már lehetett látni a mélyben a várost, a hajdani mecset kupoláját, a
székesegyház tornyának négy kösisakos hegyét és a városon túl a dom
bokat, Eüstkéken, mintha pára vagy por kúszna fel rájuk. Észrevette,
hogy Kücsük figyeli, rajta felejti ferde, apró szemét, és ilyenkor moso
lyog. A hegyi úton jártak már, ahonnan félkörben, kiterítve látszott a
város, házaival , tornyaival, a hegyi külváros gyümölcsfás villáival.

Megálltak az út közepéri.
- Hová menjünk? - egy sor lépcső vezetett fel egy vendéglőbe:

Ide?
- Ide ne, - és Kücsük melegen elmosolyodott. - Itt voltam már

valakivel.
- Rossz emlék?
- Most lett rossz. Nem szeretek rá gondolni.
- Arra a valakire?
- Nem. Általában mindenre. Arra, hogy már annyival ismerked-

tem meg úgy, mint magával és mindenki akart valamit. És én hülye vol
tam, azt gondoltam, mért ne, és engedelmeskedtem. - Elhallgatott,
aztán egyszerre hangosan, kamaszosan szinte, elríkkantotta magát: 
Tud' futni? Hegynek is fel? Akkor fusson velem. Ott, abban, még nem
voltam senkivel!

És nekiiramodott. Futott egyideg az úton, aztán nekivágott a hegy
oldalnak, rácsapott egy ösvényre, amely kanyarogva vitt fölfelé. A hárs
fák közűl elővillantak egy kis vendéglő falai. Magasan, szinte egy to
rony tetején, a fák közt lampion-sorral. Fent Kücsük megállt és nevetve,
csúfondárosan bevárta. Erősen sötétedett, a lampionok még nem égtek.
akkor gyulladt csak meg a nagy jazz-dobban a fény, amikor leültek a
torony mellvédjénél, egy asztalhoz. A jazz megszólalt, halkan, meqqyu]
tották a lampíonokat, és most már sötét lett körülöttük, csak ezek a
píros-tarka lampionok égtek. Odalent a mélyben homályos volt még a
város, úszott rajta a pára. Amikor a pincér a vacsorát hozta, odalent
is kigyulladtak a fények. Először elszórtan egy-egy házban, aztán hir
telen az utcákon, tereken, szemben a dombokon.

- Mint a szentjánosbogarak, - mondta Kücsüknek. - Banális
hasonlat, nem igaz? - És töltött. A fények rezeg tek odalent. át a meleg
levegőn, izegve-mozogva, nyugtalanul. Mint a szentjánosbogarak. repü
lésre készülődön. - Mennyit töltsek?

- Csak egy ujjnyit. Nem vagyok ivós. - És rámosolygott: - Rá
szoktattak.

A város fölött. a dombokon vílloqtak, aztán a kezdődő éjszaka hű

vösében megnyugodtak a fények. Lent porszemnyi lámpák, felettük por
szemnyi csillagok, ez a halk zene. a tánc-néqyszöqön puhán csoszogó
lépések, és a lampíonok, ahogy meq-meqrezdülnek, fordulnak az apró
szélben, és a vacsorák illata, a párálló, hülö kertek, gyümölcsfák... Eqé-

. szen közel ültek egymáshoz, Kücsük két tenyerébe támasztott arccal
hallgatott, hagyta, hogya férfi beszéljen, míndenfélét, úgy, ahogy
eszébe jutott, szándék és értelem nélkül. s ha megszólalt, csak annyit
mondott: "Aha" vagy "ja". Figyelt, szeme összeszükült. Nagyon meghitt
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volt így, a férfi ís figyelt, mind a ketten úgy, mintha egymás sötétségét
akarnak éles, kicsi fénnyel átmetszetni.

S most, ebben a nyugalomban, fogta el valami vágy. Nem éhség
volt ez, szelíd és színte törékeny vágy, amit eddig nem ismert. Elnézte
Kücsüköt, ahogy les, hallgatagon és odaadón, más és tiszta odaadással,
mint ahogy addig, a szállodai pillanatig, leste. Az volt az érzése, befelé
figyel valamire, tán ínkább hallgatózik, meqhall-e valamit, ami már ke
szülödík felfelé benne, át azon a sivatagí homokon, amit a multja fújt
beléje. Új, könnyű és szédítő lehet ez az érzés, de már nyúlik ki a fáj
dalom, körűltapogatja. sebzi ezt az érzést, s ez a fájdalom is jó, mint
ahogya friss sebé ís jó szokott lenni.

Kücsük váratlanul megszólalt:
- Maga más, mint a többiek.
- Ezt nem nekem mond]a először, Kücsük.
- Azt hiszi? - és megbántottan elkomolyodott. - Én ilyent még

senkinek se mondtam. És azt se mondtam még senkinek, hogy szeret~

ném, ha megcsókolna. - Elfordította, szinte makacsul, az arcát: - És
magának szeretném mondani.

Aztán azt mondta még, hogy fázik. Kicsit erősebb lett a csípős, he
gyi szél. Erre levette a kabátját, szerosabban ült a lányhoz. a kettejük
vállára terítette.

- Olyan jó lenne, - sóhajtott fel Kücsük, - ha maga is azt érezne
most, amit én.

- Micsodát?
- Mért ilyen cinikus? Úgyis tudja.
Csak úgy tudott védekezni az ellen. ami hirtelen elfogta, hogy

csorba nevetéssel ezt felelte:
- Úgyis tudom.
- És most kinevet, nem igaz? Olyan buta ez. Idejön, megismerem.

belekalkulálom azt is, tudja, hogy mit, és akkor maga otthagy, az ablak
hoz megy és én ebből meqtudorn, hogy... - Ránézett. apró szeme el
tűnt, szinte fájdalmasan: - Tudja. hogy én azt hiszem. szerelmes va
gyok magába? És azt biztosan nem tudja. hogy én még sose voltam szerel
mes. - És megismételte gyengéden, halkan: - Soha. De ez magának
mindegy. Mert ez míért is érdekelne magát. nem igaz?

Hirtelen átcsúsztatta a kabátot Kücsük vállára és felállt:
- InduJhatunk.
- Csak ezt feleli?
És engedelmesen felállt. Összetörten állt, behúzott nyakkal, mint

aki verést, szidalmat vár. A férfi figyelte ezt a segélytelenséget, elesett
séget, zavart és megbántottságot. azt a mozdulatot, ahogy Kücsük a
mellén összehúzza a szövetkabátot. Ismerős volt ez a mozdulat, nem
tudta honnan. Kifizette a számlát, belékarolt a lányba; ahogy mentek
az ösvényen át a hegyí útra, a hátuk möqött, a fák közt, úgy víllogtak
a lampionok, mint az almák.

Tele volt csillaggal az ég. vastagon áradt felettük a tejút. Néha
autó suhant macskatalpon feléjük. ilyenkor Kücsük a szeme elé tette a
tenyerét, hogy ne vakítsa a fény. Egy park tűnt fel a fordulóban, a kö-
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zepén csorba szürke falakkal. nagy foghijjas boltívekkel. egy régi kas
tély romjai, fa'aíról éles víllanykörték szórták tele fénnyel a padokat.
Muzsíka szürödött feléjük, a fák közt kivillant egy vendéglő. A fények,
a muzsika messzíbbre kerültek, újra összesűrüsödtek a fák, kör-alakban
vettek körül egy virággruppot. Senki sem járt arra, alattuk is mély
ség volt.

- Erre a padra leülünk! - És Kücsük már le is ült.
Egyszerre beszívta a sötétség, csak a ruhája sejlett opálosan. Kü

csük a vállára hajtotta a fejét, nyujtotta a száját. V árt, habozott, aztán
föléje hajolt. Már ott volt a szája Kücsük szájánál, érezte a lehelletét,
már majdnem megcsókolta. aztán hirtelen megállt fölötte a szája. Most
már tudta, hogy ö is szeréti a lányt, s ez a szerelern tiltja meg most,
hogy megcsókolja. Nézte Kücsüköt, elnyílt száját, engedelmesen hátra
hajtott fejét, puhán Iehúnyt szernét, és egyszerre látta mindazokat, akik
eddig fölébe hajoltak, ugyanúgy, mint most ő, s akik ugyanezt az arcot
látták, ugyanebben a várakozásban. Vísszamozdult, hátát a padnak tá
masztotta, a vendéglő előtűnő fényeit nézte. Zümmögött a messzi zene.
s ő újra Kücsük hátrahajtott arcára hajolt és látta a csókokat, amik
előtte voltak. Keserűség fogta el, s a zavar, ami egész délután kísérte
a lány mellett, tehetetlen haraggá, szinte Ielháborodássá változott át
benne. Azok a csókok! Azok a futó, édes-szennyes örömök, amiket a
lány ugyanigy fogadott, ahogy az ö boldog és alázatos csókját fogadná.
Milyen kifosztott volt most ez a lány, mennyire kifosztotta rnindaz. amit
adott és amit néki adtak. Mennyi szennyes vágy emléke van mögötte.
ez az elnvíló és biztos száj mennyi mindenre emlékezik!

És csak annyit kérdezett:
- Még mindig fázol?
- Kicsit, - felelte Kücsük rekedten. még mindig behunyt szemmel.

Aztán sokára felnézett. Szomorú volt, öntudatanul szomorú, ahogy egy
állat lehet egy ismeretlen bántalomtól szornorú. -- Ogy vártam, hogy
meqcsókoljál, és úgy féltem mégis tőle.

- Miért, Kücsük?
- Nem tudom. - És megremegö hangján érzett már a felkúszó

fájdalom, a férfit is sebezte: - Talán azért, mert nem te lettél volna az
első. Érted ezt? Tudod, ott a szállodában, egyszerre megütöttél engem
azzal. hogy nem csókoltál meg. Először dühös is voltam rád, talán észre
vetted. Azért voltam dühös, mert úgy éreztem. bűntetsz valamiért. ami
ről nem tehetek, és azért nem csókolsz meg. Fogalmam sincs, miért gon
doltam ezt. De valahogyan úgy kell annak lenni, hogy egy lányt az
csókoljon meg először, akit szeret. És nálam más volt a helyzet. Érted
ezt?

- Értem.
- Olyan szerencsetlenek vagyunk, - sóhajtott fd a lány.
Megütötte ez a szó: ez talán a legjobb, - olyan szerencsétlenek

mind a ketten! Ö se gondolkodott azelőtt sokat, vette a dolgokat, ahogy
jöttek, mindig a pillanatnyi vágy, a rettenetes pillanatnyi vágy irányi
totta, eszébe se jutott, mit kockáztat, rnit játszik el azza" ha a pillanat
nyi vágynak engedelmeskedik. Talán mindkettőjük életét ez az enqcdel-
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messég lökte előre, egészen eddig az estéig. Aztán rányilt egy sza), s
ezen a szájon meglátta sorban ülni, mint dögmadarakat, a bűnöket, s
ezek a bűnök ott gubbasztanak az ő száján is. Hogyan mondja el Kü
csüknek, hogy megsajnálta és végeredményben tehetetlen fájdalommal
megútálta abban az első mozdulatban, ahogy a száját nyujtotta felé, és
nemcsak őt útálta meg, önmagát is. Mi tiltotta meg, hogy megcsókolja
és a futó kaland, aminek ez az egész indult, valóban futó kalanddá le
gyen? Rá kellett ébrednie. - és ezt tudta most jól, talán túlságosan is
jól, - hogy a vágy és a szerelern közt úgy állnak a test egykor elköve
tett bűnei, mint angyal a karddal, tiltón és rettenetesen. S talán van, aki
erre nem döbben rá soha, de annak, aki egy~egy ilyen kifosztott seqély
telen kis Kücsük mellett rádöbben, iszonyatosabb lesz, mintha a pokol
bugyrai és katlanai közé kerülne.

A vendéglőben már régen kialudtak a lámpák, elhal'qatott a zene.
A kastély-romok felett áttetsző lett az ég, már szürkén-halványkéken de
rengett. Hallgattak, aztán Kücsük felnézett a fák közt feléjetekintő égre:

- Nézd, világosodik, - kicsit elszorult a torka, ahogy folytatta:
- Tudod, mi a szörnyü? Hogy reggel utazol. És én soha többé nem
látlak. Igaz?

- Nem tudom.
- De tudod. Éppugy tudod, mint én. - Felkelt, kihúzta magát: -

Gyere fel hozzám, majd én fözök neked reggelit.
Ahogy kiértek a fák közül, a hajnalban ugy feküdtek a kastély

romjai, mint valami szürke bibliabéli szörny, tátott szájjal, rengeteg szét
nyiltra forradt sebbel. Apró házak, hűvös falak, csukott zsaluk közeled
tek feléjük, valahonnan messziről egy szekér zörgött. Egy meredek, rö
vid utca alján Kücsük megállt:

- Itt lakom.
Már teljesen kivilágosodott. Benyitottak az ósdi házba, átmentek

egy futószőlős lugason. A macskaköves udvarba betűzött a korai, hűvös

napfény. Egy földig hajló barackfánál öregasszony állt, bottal verte a
földre a magasabb ágakról a gyümölcsöt. Mellette, hosszu, gyalulatlan
asztalnál. egy másik öregasszony száritó szit ára rakta a barackokat.
A kapucsikorgásra felnéztek. Szelid, szinte vak, fehér arca volt mínd
kettőnek.

Az idősebbik még lehajolt egy kötény barackért. aztán Kücsükre
mosolyqott. kedvesen:

- Jó reggelt, Esztike. . .
Kücsük kinyitott három lépcső felett egy barna teliajtót. Amikor

megvillant a belső, üvegezett ajtó, a tükrében látták a két öregasszonyt,
ahogy felegyenesednek és néznek utánuk. A szoba gyümölcs- és doh
szaqú volt, régimódi, keményre vetett ággyal. a falon olajnyomatok és
egy kopasz férfi elmosódó körajza, a hajlított lábu asztalon piros plüss
terítő, rajta vázában narancsszín kardvirágok.

- ülj le. És engedd meg, hogy kiszolgáljalak.
Leült egy székre, figyelte Kücsüköt, ahogy begyujtja a petróleum

fözör, tejet melegít, kiszalad, egyre fríssebben. lelkesebben. kenyeret
hoz be. vajat. Az egyik öregasszony is megjelent. apró szalma kenyér-
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kosárban barackkal és széttárta a csukott spalettákat. Beáradt a nap
fény, zölden, a lombokon át. A másik öregasszony is bejött, mázas böq
rékkel, mintás abrosszal, s megterített. Leültek az asztalhoz, az öreg
asszonyok visszamentek az udvarra, hallották a barackverő bot kurta
puffanásait. Nem szóltak semmit, a férfi figyelte Kücsüköt, - furcsa és
tiszta melegséggel a szívén, olyannal, amiről nem tudja: könnye válto
zik-e, - ahogy bajúszt eszik a vajaskenyérrel a szája fölé és óvatosan
lenyalja. Most nagyon hűvös, komoly, szinte öntudatos volt, akár egy
anya, aki kiszolgálja a férfit, akit szeret. Mint gyónás után, amikor va
laki megszabadul a bűnöktől és azok áttetsző, messzi homályban, el
oszoltan, lebegnek.

- Indulnom kell, szívem, - mondta és megnézte akaróráját. Kü
csük ránézett, elpirult arra, hogy azt mondta: szívem. - Még be kell
mennem a szállodába aholmimért.

A szállodából taxín mentek ki apályaudvarra. Kücsük behúzódott
az ülés sarkába, hallgatott. Sütött a nap, elárasztotta az autó mellett el
tűnő várost, mecseteket. barokk, sárga falakat, néptelen parkokat. A
vonat már bent állt, a mozdony fujtatott, gőze tapadóri osont végig a
kocsikon. Kücsük is felszállt a kupéba. Még volt idő, kinéztek a leeresz
tett ablakon, a füstös állomás-falakra, egy magányos vörös marha
vagónra, a cihelődő emberekre.

Kücsük hirtelen feltette a napszeművegét.

- Mért teszed fel?
- Csak.
- Látni szeretném a szemedet.
- Azt nem, - és a fejét rázta komolyan. - Tudod, hogy bántja

a Iény.
Hirtelen mozdulattal lekapta róla és a kezébe szorította ezt a sötét

űvegpillangót. Kücsük összeszorította a szemét és amikor újra kinyitotta,
párás volt. Aztán lassan indult már a vonat, erre Kűcsük vadul meg
szorította a kezét, egy önkénytelen mozdulatára elrántotta a száját, és
lefutott a kocsiból. A vonat elindult, Kücsük lent állt a sínek mellett, a
szomszédos marhavaqónnál, és nézett felfelé, az ablakba. Fehér ruhájá
nak ezüst gombjain meq-meqvillant vakítón a napfény, száján az a fur
csa, tilos fájdalom. Integetett, Kücsük is vissza, suta mozdulattal, kezé
ben a napszemüveggel. És egyre kisebb lett, egyre távolibb, és még
integetett.

Akkor látta utoljára, amikor a vonat fordult. Már nem integetett,
kezével úgy szorította a napszemüveget, azzal az iszonyú, bűntudatos

szemérmes mozdulattal a melléhez, mint az ismeretlen német festő képén
a vakító barackvirágszín arcú, lángoló kardú angyal mellett, az eljátszott
paradicsom küszöbén kívül, a kénsárga hajú Éva a felibeharapott almát.
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