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l. Három ütem ...

A száraz, de még mindíg leányosan finom szépségét őrző hösápadt
arcú asszony, akit mostmár elképzelni se tudott volna senki másképp,
mint özvegyi feketében, hirtelen tért magához, mint ilyenkor míndíg. Az
öntudatlanságból és a ködből azonnal és élesen bontakozott ki a világ
és ő maga, a szokott három ütemben. Először a neoncsövek éles, ser
cegő lilásfehér fényében a hely, ahól volt, - azután azokat látta meg,
akik körülötte voltak, - végül harmadszor arra került fény, ki ő maga
és hogyan került -ide.

Az első ütemben a pillantása most is csodálkozva siklott végig a
betonpadlójú óriási söntés zöldremázolt csupasz asztalain, amelyeken a
nedves poharak talpai után ottmaradva a szesz - most 1944 novemberé
ben jórészt már csak sör és rum - karikái sorakoztak. Fölöttük a meny
nyezetvilágítás égő holdfénye alatt a rádióból: Beethoven második Leonó
.ra-nyitányának méltóságosan, lassan csengő, sötét hangfátyolat nyiltak
szét és zárultak össze. Tündöklő hangfályolok, akár az orgonahangoké.
A később oly diadalmas hegedükre még nem kerül a sor. Majd csak a
végén. Ezt tudta, mert valamikor régen, zeneakadémiai növendék korá
ban, nemegyszer Játszotta a nyitány egyik magas hegedűjét. alacsony
zenekari székeken kuporogva. De most csak ezen a söntésszéken ült itt a
sarokban, a már egészen az övének tekintett kicsiny, magános asztal
mellett, és pillantása - mint valami filmen - végigsiklott az alakokon
és az arcokon.

S éppen ez volt a második ütem: ahogy a többi asztalok sorra meg
jelentek öntudatának pillantása előtt, mint valami szinpadon, vagy egy
démon-mozgatta bábjáték embernagyságú figuráiként. A szomszéd asz
talnál - mint évek óta minden este - ott ült a kettős-tokán széthajló,
magas állógallérjával és lila arcával, italos, kaján-gőgös és szellemes vo
násaival a Gyógyszerész Úr, aki annyira hasonlított Szabó Dezsőhöz,

hogy néha össze is tévesztették vele. Rajta túl három viharkabátos, fe
detlenfejű, lógóhajú asszony; takarítónők a közeli tér vásárcsarnokából ;
szójakolbászt ettek - ezt még lehetett kapni. Mindegyikük előtt két-két
korsó sör állt, a pincér felszólítás nélkül tett le elébük ennyit, mert so
hase kezdték kevesebbel s külön út lett volna mindegyiküknek még a
második korsót is odahozní. Ott ült roncs csontvázához külön szerkesz
tett görbe vasmankóit az asztalán keresztbe téve egy a kórházból nem
rég kijött és mindenfelé kolduló hadirokkant, aki itt végezte a napját és
itt szokta megszámolni pénzét. Rajta túl az a szürke kötöttruhás ir
tózatosan kövér asszony, akinek már arca is tompa fáradtságot fejezett
ki azoktól a súlyoktól, amelyek orcájaról és álláról húsban lelógtak és
aláfolytak még csuklójáról és ujjairól is; mozdulatlanul ült s csak alsó
karjai és ujjai mozogtak, inert kötött; úgy ült ott, mint valami óriási
harcsa, amely előtt féldeci rum áll, nyomasztó látomás egy éles fénnyel
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átvilágított akvárium fenekén. Még kerek hal-ajkai is ugyanúgy mozog
tak. A kötés csomóit számolta. Közel az udvarra vezető kijárathoz két
suhanc, az óriási bérháznak különböző emeleteiről, vadhírű kölykök, akik
azért kerülték el a bevonulást, mert nyomorékok voltak, a harmadikuk
pedig törpe felnőtt férfi volt, szélesvállú. vastagcsontú gorilla, földigérő

görbe karokkal: rádióantennaszerelő, pinceműhelye volt a házban s az
volt a híre, hogy ezzel a két fiúval- betörni jáll mindenfelé - dehát most
az elsötétítés utáni időre statárium volt kihirdetve s a sötétítés megvolt:
a hullámredőnyök gondosan lehúzva, minden fénykiszivárgás gondosan
szigetelve, a bejáratoknál kettős körfüggöny. Az előző években oly zsu
folt helyiség most valójában kongott az ürességtől. a behívások s kato
nákat szedő razziák elkergették a férfiakat - de ezekhez nem nyúlhat
tak itt. Pedig valószínűleg innét jártak ki útjaikra, csakhogy akkor ez
zel már senkisem törődött: a város már frontok harapófogójában volt, a
még nyitott szakaszokon menekülők rajzottak. ki és be, szinte érezni le
hetett a feloszlást és azt, hogy láz van a házak csontjaiban. Künn vas
tagon esett, a város beléveszett az elsötétítésbe, amelyet csak itt-ott tört
meg az irányfények egy-egy fénypont jának elvesző csillanása és a kék
ablakokkal közlekedő villamosok zörgő, óvatos kísértetvonulása. A le
vegőben valahogy az volt a várakozás, hogy ma nem lesz légitámadás,
az eső miatt... S a rádió hangszekrénye s a leadóállomás hangszatagja
mögött messze játszó láthatatlan zenekar hangjain átvették az uráimat a
trombiták. A negyedik asztalnál egy szíkár, keskenyajkú, legalábbis hat
vanéves férfi hallgatott rájuk: arcában az ital vörös vérhálózata. mint
valami őszi levél kemény, rézszínű erezete, amely mellől a szelek elmar
ták már a lomb barna húsát. Túl rajta balfelé háro~ csatornatisztító
munkás, comközépíg érő gummicsízmákban, amelyekről ugyan erős víz
sugárral locsolták le a mocskot, de ruháik beszívták s most fojtó burok-

"ként árasztották szét a csatornaié gázszagát. Külön ültek, messze a töb
biektól, mert szinte az eszméletlenséggel volt határos őket megközelíteni,
de ezzel sem törődött mostmár senki. Legkevésbbé az a szomszéd utcák
ból ideverődött nagy társaság egy csomó összetolt asztal mellett, akik
fölött egy hatalmaskoponyájú, domborúhomlokú, szélesvállú férfi ural
kodott, cézári jelenség, kimunkált hangjával és mondataival, roppant fö
lényével és mindentudásával, - tudta az északi sark hőmérsékletét,Kleo
pátra orrának világtörténeti jelentőségét, mindazokat a titkokat, amelyek
a frontok vonulása mögött voltak vagy a folyó világpolitika kancellári
áiban történtek. Vezéri ösztöneit itt élte ki amellékutcai nagysöntés asz
talánál, ahol néha megjelent a felesége, kopott, rebegő, alázatos asszony
s ő kevélyen, kelletlenül pénzt adott neki, viszont ha felkelt, azonnal
látszott, hogya ruhája bal ujja üresen lóg le, s ő azzá változott, ami
volt: a környék iparosainak olcsó vándorkönyvelőjévé. Senkisem volt
ép ember itt - még aránylag legépebbek voltak a nagy asztaltársaság
ban ketten; a zöldbársonykalapos festő-gnóm, aki tíz centiméterrel ma
radt alul a katonamértéken, s az a szelíden mosolygó finomarcú ember
ke: a háta vasban, és sem arcát sem nyakát nem tudja fordítani, csak
egész felsőtestét. Végül messze mindenkitől, egészen egyedül, mint min
den este, az egyik asztal mellett, de nem ülve, hanem a zöld csempével
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a mennyezetig kirakott falhoz támaszkodva, feltűnően széparcú, apró
asszony állt, olyan rendesen öltözötten, ami már szinte hivalgónak ha
tott itt a szesz és az esztelenség páráí közt, Oly csinosan tiszta volt és
rendes, mint valami kis iskoláslány s gyermekesen kicsiny termetével
az első pillanatban annak is hatott, a következő pillanatban viszont meg
hökkentően öregnek: halovány selyemarc a hervadás finom bűvöletében.

aranyszínű sál kötve körébe kendőnek s attól szívalakúvá formálva 
jóval negyvenen túl, kétszer elvált asszony, harmadszor férjnél, de az
urát házasságuk első hete után behívták és hosszú hónapok óta nem
tudott róla. Most, hogy egész testével és fejével a falnak támaszkodott:
ugyanolyan arcátlanul átadta magát az ittasságnak és fájdalomnak, mint
az a feketeruhás vékony asszony, aki most ébredve föl, végigsiklatta pil
lantását a söntéseri s miután megpillantotta hol van és látta mindazokat
az ismerős arcokat, amelyek körülötte voltak, eljutott az eszmélés har
madik üteméig. ki ő maga és mért ül itt, ennél az asztalnál ...

2. Egy élet

; .. :Évekkel azelőtt történt. Azóta annyira eggyémosódott sok minden,
hogy nem volt kedve megszámlálnia ujjain, mikor. De a háború min
denesetre folyt már, így tehát nyilván 1940-ben lehetett. Vakító hőség

től roskadoztak a házak s egészen forró és puha volt az aszfalt, amiko,'
fáradtan és tikkadtan az idegességében végigvonszolt úttól, életében elő

ször lépett be ebbe a nagy kocsmasöntésbe, ugyanabban a házban, amely
ben férjével kezdettől fogva lakott.

Mindössze néhány hete volt özvegy - akkor -először vett föl férje
után nyugdíjat a Nemzeti Szinháznál --'- s megrendült volt attól, hogy
életében először volt a kezében önállóan ennyi pénz; sejtelme sem volt
arról, hogy a férjének, aki míg élt, csak napról-napra adott neki vala
mit, akkora fizetése volt, hogy még a nyugdíj is ennyi utána! Mi volt
az, amiért bejött ide, a fel öntözött kőpadlójú s hűvösséget és szeszillatot
lehellő félhomályos helyiségbe? Gyalog tette meg az utat a hőség láva
ömlésén keresztül s kétségtelenül szomjas lett, azonkívül tapasztalatlan
ságában, mégcsak sejtelme sem volt arról, hogy »úriasszony« nem' szokott
bejönni ilyen helyre. Sört kért és mert azt hitte, hogy a pohár, ha füle
van, akkor korsó, »korsó sört« mondott - nem tudta, hogy az ürrnéretet
jelent s meglepődött, amikor elébe tették. - Tessék leülni! - moridták
neki, mert itt ai volt a rendszer, hogy mindenki maga is odavihette az
italt az asztalhoz és leülhetett. - de ha akarta, pincér is kiszolgálta.
Elfogódottan ült le, de nagyon jól esett neki az ital, még jobban az.
hogy tovább láthatóan senki sem törődött vele. Ez megnyugtatta. A nik
kel pénztárgép s a csillogó ón és vörösréz söntésasztal bámulatos tárgyi
lagossággal működtek; huszonnégy éve lakott a házban, de belépve és
leülve most mégsem volt több, mint az a számozott és nyomtatott jegy.
amit keskeny és finomnak maradt lányos ujjai az italért kinyujtottak.
Pedig itt bizonyára tudtak róla az urán keresztül, aki itt is sokszor meg
fordult, kövérségében és ittasságában is mindig hatalmas termetével és
fönséges, széles, zsarnoki arcával, amelyben a szinpadon kívül semmi
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sem volt a színészből, hanern inkább lehetett volna s'ejteni nagy festőnek,

vagy valami kissé bohém, az italt sem megvető tudósnak.
Mindig meg tudta óvni monumentálisan finom anyagokból készült

bőszabású elegáns ruháinak kényes tisztaságát s viselkedésének fölényét,
s irtózatos fizikai és idegerejét. A temetésének reggelén megjelenő la
pókban a nekrológok egyöntetűen azt is elmondták róla, hogy senki sem'
ismerte b e l ü l azt az embert, aki évtizedek, óta Magyarország legna
gyobb epizódszínészéül elismerten lépett esténkint a szinpadra, szerepei
nek nemcsak -jelmezeiben, hanem belső 'vonásaival is. Hatása ezekben
megdöbbentő volt, majdnem míndig démoni erejű. A főszereplőknek s
nagyobb szerepek játszóinak ott van az egész darab és az egész est ar
ra, hogy tanúságot tegyenek önmagukról. Neki erre mindössze kétszer
háromszor volt alkalma a darabban egy-két percre, vagy akár egyetlen
egyszer s akkoris legföljebb öt percre. De ezekben a pillanatokban úgy
tudta bizonyítani önmagát, mint a magnézium, amikor szikrát vetnek
belé s utána fellő, vakító és dermesztő lobbanással. Minden volt, amit
egy a szinpadon is testesnek és súlyosnak ható férfi játszhat. Játszott~

a veterán gárdístát a Sasfiókban, az éjszakai gyertyafények s az eszte
lenné vakult rajongás kettős glóriájában; Shaw Pygrnalionjában a lány
apját, a Szemeteskocsis munkást; az Ocskay brigadérosban a símán, ke
délyesen okos Pyber vikáriust; Ibsen »Kísértetek-s-jében a részeges apát;
a Revizorban a sikkasztó kórházígazgatót ; egy szanatóriumi darabban
egy operálandó asszony kövér, kétségbeesett, síró férjét. Ha az volt a
szerep föladata, dörgött körülötte a nevetés, s tudott megdermeszteni és
könnyek viharába ragadni. De hiába próbálkoztak vele egész estét be
töltő szerepekben, akár Shakespeare Falstaffjében is, pedig az igazán
»testére szabott« szerep volt; monumentális ereje csak a percekben való
összepréselődésre és fellobbanásokra volt méretezve. Özvegye, a gyász
ruhás asszony, már életében sejtette, hogy ebből fakadt embertelen gőg

je, s ujra és ujra végighömpölygött a pesti- éjszakán. Mint kolléga meg
lepő távolságban tudta magától tartani művésztársait. Tanítványait 
afféle kis magánszíníiskolát is tartott fenn a közelben két albérleti szo
bában -' majdnem üzleti udvariassággal kezelte. Mint férj és ember
nyomasztó volt, elviselhetetlen.

A pincér most kérdezés nélkül tette le az asszony elé az édeslikőrrel

kevert féldeci rumot, s anélkül, hogy kérte volna, kapta meg az árát.
A rádió recsegní kezdett. - Mindjárt jön a Bácska-Baja. h - mondta
a pincér, hangjának rekedten sípoló mellékzörejeivel, ő is csak azért
nem volt katona, mert évekkel ezelőtt rosszul operálták és rosszul varr
ták össze a torkát. Az asszony bólintott. Úgy látszik, ez az este se vég
ződík a repülőgépek látogatása nélkül. De a pohár most egy darabig érin
tetlenül maradt előtte.

Tulajdonképpen miért is vette őt el a férje? Ez is ugyanolyan ér
telmetlen és rejtelmes volt, mint ami körülvette ezt a férfit. A kissé
száraz szépségű, vékony zeneakadémiai növendéklányt a barátnői fi
gyelmeztették, hogy míndenütt, ahol csak játszik, megjelenik a már kö
zépkorú férfiként is testes nagyhírű színész s többektől érdeklődött
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utána. Elfogódottan és furcsállóan hallott errő], Árvalány volt, sötétbe-
vesző gyerekkori emlékekkel, majd gyerektelen nagynénje vette magá
hoz; akinek férje nyugalmazott zenetanár volt és növendékek is jártak
hozzájuk. O afféle nesztelen egérke lett a háznál s öntudata egyszerre
ébredt rá a serdülő leányélet érzelmi tanácstalanságára és a zenére. Ek
-kor mintha csak félhomályos szobából léptek volna át egy napfénnyel
elöntött szobába az emlékei. Kötelességtudó gályarabja a hegedűnek éve
ken át s az álom nem több, mínthogy »meghálálja« nevelőszüleinek a
gimnáziumot meg a ZeneakadéI'niát. Az álomból nem lett semmi - azok
a házasság első éveiben haltak el, eltávolodva, elkülönödve tőlük, a
férje ridegsége miatt. A férfi, aki férje lett, úgy lett azzá, hogy előzőleg

levelet írt szándékáról az öregeknek s ódon udvariassággal jött el egy
vasárnap délelőtt bemutatkozni, majd hamarosan megkérte. Nem kívánt
templomi esküvőt s nem mondtak ellene; hozományt sem kívánt. Kitűnő

feleséget kapott, aki mindent tudott, amivel egy kétszobás háztartást
el lehet vezetni nagyon kevés pénzből - és erre szűkség is volt, mert a
nagyhírű" és jólkereső színész meglepden egyszerű udvari lakásban la
kott, egy mellékutcai bérház harmadik emeletén, gyenge és olcsó bútorok
között, s még a villanykörtélc is a leghalványabb fényerejűek voltak eb
ben a lakásban, ahol a megpróbáltatások oly erősáramú feszültségébe
kapcsolódott bele asszonyi élete. Helyzete az első naptól kezdve a teljes
társtalanság és tájékozatlanság volt, a nyomasztó erejű és - amint már
az első napokban erre is rájött - italos férfi oldalán. A külsőség az,
hogy elmegy valaki a háztól a koradéli órák idején, ujjnyi vastagságú
szövetből való puha, bő, jólszabott ruháinak, ragyogó cipőinek és nyak
kendőinek valamelyikében és majdnem mindig mély éjszaka van, hajnal
előtt, amire megjön- És másnap előlről kezdődik mínden: késő délelőtt

kel s elmegy, ez neki a színhází próbák ideje, vagy óráié, az asszonynak
pedig a bevásárlásé, takarításé, háztartásé, A keskeny, sötét előszobában

rníndig pontosan kettő felé szólal meg a telefon, az ura mindig bejelenti,
megjön-e ebédelni, vagy nem és egyébként is furcsa telefon ez: huszon
négy év alatt soha más hangot nem hallott belőle, csak a férje hangját,
pedig a számuk bent volt a telefonkönyvben. De a férje minden dolgát
a szinházból intézte, meg az iskolájából, ahol szintén volt telefonja; több
nyire ott feküdt is le délutánonként, este pedig vagy játszott, vagy ta
nított, s utána végígdöcögte és keringte a pesti éjszakát: egész sor ivóban
ismerték és későig nyitvatartó mellékutcai olcsó kis kocsmákban, ahol
ülve sem drágább inni, mert a tulajdonos maga szolgál ki. A legzordabb
ivóknak ahhoz a fajtájához tartozott, akik amit erre szánnak, az utolsó
fillérig magára az -italra koncentrálják és sajnálják a környezetre vagy
a kiszolgálásra. Ivás közben legfeljebb egy-egy feketekávéra mént be
olcsó kis kávéházakba. meg éjfél után kettőkor-háromkor.nyitó kávé
mérésekbe. Mindenütt ismerték, és sehol sem engedett magához közele
dőket. Alig volt olyan éjszaka, hogy bele ne mártotta volna tehetsége
rettenetes talizmánját a szesz hideg tüzébe. Háromkor-négykor vetődött

haza és sohasem történt meg vele, hogy ne ő maga tette volna le a ru
háit. A szesztől gőzölgő, a kövérségtől szivacsos, öntudatlanul az ágyba'
zuhanó test - ime ennyi maradt belőle annak, aki a nevét viselte.
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Az asszony először néha tőle kért jegyet, hogy megnézhesse, később

.sokszor anélkül, hogy szólt volna nekí," maga vette meg a jegyeket s
látta a szerepeiben, nem egyben tízszer is, és olyankor a férfi őt is el
ragadta, mint mindenkit. Páholyok vörös és aranyemeleteinek elefánt
·csontszínű félhomálya a szinpadról szétszóródó fényben ... az oly is
merősen is ismeretlennek maradó hatalmas arc a távcső fekete köré
ben. .. néha arra gondolt, hogy meg kellene fordítania a távcsővet s a
távolságba vetítő végén át kellene néznie! Ezen a távolságon át próbált
közeledni. Néha könyörgött, hogy maradjon otthon - s az óriási értelmet
és állati erőt kifejező széles arc értelmetlenül bámult vissza rá. Mintha
azt kérdezné, miért és kinek? Egyszer nagyon meghűlt s az asszony ak
kor kiköltözött mellőle az amúgyis üres cselédszobába, aztán ott maradt
és berendezte magának. Ez fejezte ki pontosan, mivé lett a férfi mellett.
Egy délelőtt azután, amikor feltűnően soká nem jött ki, s kihülőben volt
már a fürdővíz s megdermedt a reggeli és elkésett volna minden be
vásárlástől: bement hozzá, úgy találta ágyán, most holtában először fel
söruháiban, a duzzadt, gőgös férfiarcon a halál fagyában jelent meg egy
kisfiúsan ijedt és duzzogó, lágy és bocsánatkérő vonás. Az asszony sírt
a váratlan megkönnyebbüléstől. .

. .. Ami fontos még történt, az a temetést követő első hetek zürza
vara után következett: bejött ide és megitta az első korsó sört, s a kö
vetkező napokban ~a többit - mire észrevette volna, rákapott és megis
merte a többi szeszt is, és őszre már mindennap lejárt ide, fáradékonyan
s közönyösen az egész világ, de különösen környezete iránt, ami nem is
volt. Aludni egyébként is megmaradt az előszobából nyíló kis fülkében;
így kényelmesebb volt takarítani, az ura volt két szobáját érintetlenül

.hagyhatta, nem is gondolt arra, hogy kiadja, nem is volt rá szükség. De
estére már minden terhes és nyomasztó lett s lent az L-alakú óriási sön
téskocsmában fény volt és zaj, emberekkel tele magányosság s a tömény
szeszek gyilkos vigaszának első majd megszekott érintései. Az óriási he
Iyíségből csak a harmadik évben lugozta ki az embereket a háború,
majd - ekkor, 1944 késő őszén - a közelgő ostrom, amikor már csak a
legordasabban odaszokott tíz-tizenöt ember maradt mindenesti vendég
nek. Egész addig azonban - akármennyire is egymaga maradt benne
az élet zsongasát jelentette neki itt üldögélní el valamelyik egyszékes
apró asztal mellett, átadva magát a bensejében szétszivárgó tűznek és
annak, amit csak az idézett fel benne: az emlékeknek.

Mert ez volt az, amit az ittasság adott neki. Igen, ez az, hogy vég
eredményben mégis aludni tudott ő, aki ekkor már évek óta viaskodott
az álmatlansággal. Emlékeket adott neki, akinek belső és külső énje az
zal válaszolt az őt ért katasztrófára, hogy kilökött magából minden em
léket. Ha valaki e z t kívülről tudta volna nézni és látni: házasságának
'már az első évei olyanok voltak számára, mínt valami irtózatosan ma
gasfeszültségű áram egy olyan vezetékben, amely ezt nem birja el s
kiég: ronccsá olvad és attól kezdve süket és érzéketlen az áram iránt.
De ő, az olvadt fém, akármilyen áron is, ujra érzékelni akart S· most fel
idézte - ujra és ujra éppen emlékeit. Amikor ivott - a némi likőrrel

301



kevert rumnál kötött ki, - éppen ez volt a szörnyű módon édes: átván
dorolni a fájdalom tüzes mezŐIn és felidézni a bántalmakat sorra mínd.
A magányt. Az alázatot. Hogy ekkor vagy akkor nem volt jó neki az
étel, amit készített. A dührohama egy összeégetett ingért egyszer. És
sorra jöttek, szinte megszámlálhatóan külön-külön: a· felébredések éj
szaka, amikor az előszobában ki gyult fény bevetődik az ő fülkéje ho
mályos üvegekből való falán át s hallani lehet az ura lélekzetét, amint
kibontja magát hatalmas kabátjából, s azután egyenletesen ingadozva
végigrecsegnek léptei a parketten két belső szebája felé ... s utána az el
alvások, a másnap bizonytalan szorongatásában . .. csupa tüzes rnezö,
amelyen ujra és ujra végig kell bolyongania és keresnie, mít, miképp,
hol tévesztett el, keresnie rejtélyét, az ismeretlen férfinak, aki mellett
mindezt végigélte s keresnie a saját, a maga előtt is ismeretlennek ma
radt szikár vázú, halovány valakiben az oly félénken és sápadtan ki
csírázott, de mégis élő lelket, önmagát ...

3. A lábnyomok a vakolat porában

.. : Önmagát, vándort a parázsból és jégből való mezőkön át - úgy
nézi, mint valami idegent. Egészen kívülről. Metsző kiváncsisággal. Nem
tudja, hogy az orvosok ezért azt mondanák rá: »Hasadásos én-, Azt sem
tudja magáról, hogy beteg. De gyógyítani kívánja magát az emlékekkel
és a fájdalommal ... s közben a rádióból most a Leonóra-nyitány végső

tételeinek édességtől és örömtől ittas hegedűl zengenek, oly halhatatlan
szépségben, hogy szinte fáj. - Milyen különös, amióta mint asszony erre
a sorsra jutott a férje mellett, neI11 nyúlt a vonóhoz, minthacsak bénák
ká, sebesekké vagy fertőzöttekké váltak volna újjai! De most, hogy az
égető magáhoztérés és a zenehangok egyszerre szaggatták föl benne az'
emlékeket, vágyakozni kezd utána. Ez azonban csak úgy halad át rajta,
mint a lehellet valami minden oldalról nyitott szoba szélörvényén ke
resztül. Átfuvall és eltűnik.

Viszont a pincér áll meg az 'asztal mellett torka rossz sípjaival: 
Tessék végezni kérem!... Mindjárt kezdődik... idejében le kell olta
nunk - ... s a rádióból olyan szolgálatkészen és behízelgően, lágyan
és nyugodtan, mintha valami ragyogó műsorszámot akarna bemondani,
megszólal a tiszta női hang, bár kissé üveges csengéssel: - Bácska, Baja,
légiveszély! ... légiveszély! légiveszély! .. , Ismétlem ... halló, ismét-
lem, halló, halló, figyelem .

Az emberek kedvétlenül szedelődzködtek. Először az antennaszerelő

gorilla asztala elevenedett meg, de ők a maguk módján feltűnő jókedvű

en vonultak fel, feltehetően valami határozott cél felé, azután a mellék
utcai cézár asztaltársasága kezdett szétszóródni. A három csarnoki taka
rítóasszony nyugodtan evett tovább; .ők percek alatt elérhetik a két
emeletnyi mély, különleges vasbeton-pincéket, s a csatornatisztítómun
kások is a maguk üregeit. A Gyógyszerész morgott, amikor fölébresztet
ték, dühösen jegyezte meg, hogy illetlenség a légitámadás ilyen ocs
mány esőben, amikor nem is várják, s ráadásul még jó órával korábban,
mint ahogy általában jönni szokott. Amitien igaza is volt. De a rneny-
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nyezet neonvilagttását mans kioltották s a söntésből csak néhány fali
oldalégő sötétsárga. rossz fénye mellett oszladoztak. Ügylátszik. éppen
il? asszonyok a legkelletlenebbül. Sóhajtozva vonszolta el magát a kövér
óriásnő. Viszont az aranysálos fejkendőjű, parányi és gyönyörű asszony
mint valami merevmosolyú bábu maradt a falhoz támaszkodva. 0, a
színész özvegye minden erejét összeszedve, óvatosan ment az udvari ki
járat felé. Az egyik csempézett oszlop földígérő. embermagas tükrében
megpillantotta magát. Olyan vékony volt, olyan érintetlen arcú - csak
kissé sápadt - hogy egészen lányosnak hatott még így, a vékony fekete
gumiköpeny olcsó, töredezett fényében is. És igen: szilárdan haladt; nem,
semmiesetre sem veszítette el még az erejét - most kimegy és elmegy
innét s nem jön be ... soha többé ... Közben el kellett haladnia a finom
szürkekabátos kicsi teremtés mellett. Megérintette, majd meg kellett
ráznia a gyermekien apró vállakat. Innét a közelről látszott, hogy ez a
még néhány lépésről is gyönyörűnek-ható arc milyen ellentmondó - szép
és közönséges - vonásoknak volt egységes szerkezete; a széles arccson
tok tették, hogy körvonalaival oly szabályos szívnek hatott. A keskeny
szemöldök alatt lezárt szemek eszméletlenül föl nyiltak egy pillanatra, de
csak szemfehérükkel, mint az alvóbabáké. Egyenesen csodálatos volt,
hogy így még állni tud és nem roskad össze. A másik asszony, aki most
lénye egész erejével arra törekedett, hogy ingadozás nélkül lépégessen
az udvarra kivezető ajtó "felé, vállat vont magában - a makacs vendég
a pénztárosnő dolga marad - s már künn is volt az udvarra nyíló pará
nyi kis folyosón, tulajdonképpen nagyobb betonfülkében és hallotta maga
mögött a kulcs és az ajtóvas csattanását. Vaksötét volt, az eső mégis
csillogva zudult alá az udvar keramitjára, iszonyú robajjal. Még itt a
boltozat alatt belebotlott egy söröshordóba, kítapogatta, hogy száraz-e a
teteje s leült, hogy kipihenje a fáradtságot, amibe az út került. Aztán
úgy tünt fel, mintha elbóbiskolna. Várta, hogy a szirénák fölüvöltsenek.
De mivel ez nem történt meg, elhatározta, hogy nemcsak fölvonszolja
magát amelléklépcsőn - a főlépcsőn mégiscsak jártak, nem akarta,
hogy lássák - hanem fönn is marad a lakásában. Most nem kívánt az
óvóhely karbid fényvetítőinek mészfehér ref1ektortüzében ülni az egész
ház előt~.;. ez a vonakodás már többször megmozdult benne, de soha
sem ilyen erősen. Altalában irtózatos közönyösséggel vallotta, hogy sen
kinek semmi köze hozzá, a keserűség lökte őt, mindenki előtt nyiltan,
a ház söntésasztaláig, de most úgy érezte, a mélyponton van, nincs to
vább.;. s a zuhogó eső tűhegyeí hidegen égették arcát, amikor átbotor
kált az udvar keramitkockái és tócsái közt s egy pillanatra fölfelé tudott
tékinteni. Akármilyen sötét is volt, az ég mégis halványabban elváló vo
násokkal derengett az ötemelet magasba föltoronyló függőfolyosók tömör,
fekete négyszöge fölött. Ezek most földerengtek egy pillanatra. Párás,
gyönge fénynyaláb siklott végig a vízen át az esőfelhők fekete hasán,
széles pallosáról verődött vissza valami sugárzás. Mostmár mégis min
den pillanatban megszólalhattak a szirénák. Sietnie kellett. A kórlépcső

nek csak éppen az alján és minden emelet között égett a kékpapirossal
bevont villanykörte - négy gonoszkék ampolna, négy Iilává alvadtl vérű
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világító szív - Ő pedig lépcsőt lépcső után tett meg, a teste könnyűnek

tünt föl, de a szíve egyre nehezebbnek. Néha megállt, de neki kellett
támaszkodnia a falnak, vagyarácsnak. Ilyenkor mellére szorította a
kezét: - Szünj meg dörömbölni belől! ... - s mílyen különös, újra hal
lotta a Leonóra hegedűlt. Mintha a dallam falak 'rnögül és fölülről szóla
na s neki éppen feléje kellene tapogatóznia, Pedig halálos csönd volt.
Messziről, a Körút felől hallani lehetett egy botorkáló villamos zaját.
No most! Ott amelléklépcső melletti sarkon éppen csak a lakás ajta
jába tudta illeszteni a kulcsot, amikor háromfelől is fölhangzott az egy
re és egyre magasabb síkolyíg hágó rettenetes üvöltés, a százezreket ha
lálfélelemre intő körzengés, mintha maga az óriás város ordítana. az
irtózat hidegével és verejtékével hátgerincén... Izzadtsággal ragadt rá
minden ruhája, amikor amelléklépcső melletti sarkon bent volt az elő

szobában s a szomszéd ajtók megelevenedtek s a folyosón levonult a
melléklépcsőn át az első hullám. Didergésében megszaradva várta, míg
elmennek, akkor a sötétben betapogatózott az ebédlőbe. Jéghideg, zord,
pállott szag' sujtott ítt: a nappal is zárva és elsötétítve tartott szoba le
vegője, hetek óta szellőztetlenül, igaz, hogy ugyanez idő alatt lélekzetet
se vett benne senki. Csak a fáradtság volt, ami odavágta a kályharnel
letti karosszékbe, abba a zúgba, amit valamikor a maga holmijával és
magának rendezett be, a kályha melletti téli estékre a férjével kettes
ben! Odanyomta égő arcát a hideg cseréphez. Künn mintha megint vij
jognának a szírénák. Egyszerre csak megint fázni kezdett. Az volt az
érzése, hogy melegebb lesz, akár a legkisebb fénytől is, kitapogatta ott
a vöröskalapkás törpe olvasólámpát. annak a fénye biztosan nem szívá
reghat ki még az ajtóhasadékon alul sem. ült egy darabig a fényben.
S mikor valami arany csillámlott előtte oldalt a falon, összeszedte ma
gát, hog;" megnézze, mi az, mert félni kezdett tőle. A küzdelem, amit
ott a fényben folytatott, bizonyára hatalmas jelenet' lett volna, ha film
re veszik. Végre úgy tudott elhelyezkední, hogy sem túl közel nem volt,
sem túl távol: azt az aranykeretes képet látta, amelyből arany háttér
rel és aranycsillámokkal átszőtt köpenyben kezében aranykehellyel emel
kedett ki az a sőtétszernű, egyszerű arcú férfi, akinek neve oda volt
írva a fejét övező aranyglóriába, de a kép alatt az ő kislánykorában di
vatos akkori rondírással a saját neve állt, az egyszerűségében 'is lebbe
nékény tiszta név. Első áldozásának emléklapja volt. Ujból megkereste
a körtekapcsolót. eloltott és kibotorkált, mintha a kép és lánykori neve
kergette volna ki az előszobán át. Leült az ágya melletti székre, s me
gintcsak a szívetáíát szerongatta egy darabig. Csönd, csönd... a ráz
kódtatások és a dörej mintha onnét belülről hallatszottak volna. Mosoly
omlott el benne - szinte látta bensejéri átható aranyát - hogy ilyet
képzelt. Mióta nem mosolygott ? Nem is tudta volna megmondani. S ek
kor gyorsan és könnyedén letette ruháit és átöltözött éjszakára. Még van
valami dolga, érezte homályosan. Megmozdította jobbját, hogy felemelje
a Jelre, amely kihullott életéből... De mielőtt teste évek óta először

beburkolózott volna a Kereszt [elébe, történt' valami. .. Kívülről jött-e
a dörgés, vagy belülről, vagy valóban mindkét helyről? A házra ugyan
akkor csapott le a bomba, amikor őrá a szélütés!
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Amikor visszanyerte eszméletét - nem azzal a gyorsasággal, amivel
-szbkta - öntudatának megvilágcsodása lassan, de szívósan küzködött,
hogy áttörjön az egyre fehérebbé váló derengésben, mint valami köré
be egyre szorosabban záruló s egyre ritkulóbb falon. De küzdött ezért a
világosságért, ugyanolyan szívósan és erős akarattal, mint a férje mel
letti elnyomottság éveiben azért az erőért, hogy ezt kíbírja, vagy az el
mult három év alatt küzdött a fájdalomért és a fájdalommal. Most a
világosságért és könnyebbülésért küzdött. Ugy tetszett, kúsznia kell az
egyre kevésbé ellenálló vékony falon át a világosság felé. De végül kiér
s ekkor ott fekszik az ágyán. Hideg dőlt rá a világítóablakből, amelyre
a nyomorúságos kis cselédszoba ablaka nyilt, hideg levegő és szürke
világosság. A légnyomás itt törte be az ablakokat. De - s éppen a lég
nyomásnak vannak ilyen' játékai - talán a vastag elsötétítőpapír miatt
-- majdnem érintetlenül hagyta az előszoba felé szürke üvegszemekből

álló falat. Bár annak megszaggatott sötét papirosán át sejthető volt a
pusztulás: az más felől, az udvar vagy az utca felől sűvöltött végig a
lakás ottani részén. Lehullott vakolat és vastag por fedett mindent. Az
ágyat és a padlót is. Miközben ezen elbámult s agya már nem tudta ösz
szerakni, mi az amit látott, a levegőben megpillantotta ugyanazt az
aranycsillámot, amit tegnap este. De csak egyetlen pillanatra. Aztán csak
annyit látott, hogy egy egyszerű ruhás, egyszerű arcú férfi ül a széken
vele szemben. Háttal ül a beözönlő tompa fénynek és az arca félig-med
dig homályban. Meg akarta kérdezni, kicsoda, de ez csak automatizmus
volt s a nyelve amúgysem mozgott volna és különbenis felismerte. O volt
az, semmi kétség - s nemcsak a ráismerés ömlött át rajta, hanem olyan
emlékek is, amelyekről azt hitte, kihulltak már emlékezete fogójából.
Honnét jött a szavaknak és a dallamnak - hegedű- és orgonahangok
nak s szövegnek és égzengésnek - az az ereje, amely átáradt rajta,
mint a sikoly, a válasz arra, ki (j? Csak töredékei voltak ezek a Cre
donak és nem is tudta, latinul vagy magyarul gyúlnak-e ki előtte ne
gyedszázad előttről s most a szélütéstől is megtompított emlékezettel,
homályosan, töredezetten: » ... ki Atyjától született minden idők előtt .
Isten az Istentől ... Fény a Fénytől ... Igaz Isten az Igaz Istentől «

Semmi kétség, benne magában, aki ott feküdt, hangzottak föl ezek a
szavak, azzal a roppant áradással, amivel kórus szokta őket énekelni
... zeneakadémiai növendék korában nemegyszer kísért templomi kó
rust is hegedűn, ismerte ezeknek a szavaknak villámló viharát - s az
éveken túlról most fellobbantak benne, mint a mennydörgés, Roppant
félelem fogta el.

- Ne ijedj meg! - mondta nyugodtan. - Nagyon sokáig nem
jöttél el Hozzám. \{égül Nekem kellett hozzád eljönnöm !

Agya még mindig béna volt az egészen határozott gondolatokra, de
az érzésekre nem s ilyenkor mindig ugyanazt a fájdalmat érezte, amit
az elmult három év alatt magára hívott ujra és ujra. Végül azonban
most mégis össze tudta magát szedni és felelt:

- Nagyon sokat szenvedtem. Kérlek, ne bánts nagyon!
- l!:n senkit sem bántok - felelte Az, csöndes, majdnem bánatos
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méltóséggal. - Én csak hívlak magamhoz titeket, akik fáradtak és bá
nattól megterhelve vagytok. Volt, hogy meg tudtalak vigasztalni téged
is. Emlékszel?

Egyszerre: emlékezett! Régen volt, még árvaházi kislánykorában. -
talán hét vagy nyolc éves lehetett, innen az első gyónásori és áldozáson,
és éppen erre készült és várakozott az árvaház iskolai szárnyának egyik
kopár folyosóján. Ebben a városban az iskola is benn volt magában az
épületben s a hitoktatók oda jöttek gyóntatni Aldozócsütörtök előtt. Hi
deg tavasznap volt, az ablakok mind zárva, az iskolaszag mínt valami
fárasztó levegő áradt a folyosókon, künn a nagy udvaron ragacsos bim
bókkal már életre ébredtek a gesztenyefák s ezeket bámulta, töprengve,
hogy e g y valamit hogyan gyónjon meg. S ez az volt, hogy az egyik
árvaházi tanítónő sokszor bánt vele érdesen, idegesen s ő félt tőle és
haragudott rá, már nem is gyermeki haraggal, hanem valami gyűlölet

tel. Érezte, hogy ez nincs rendjén, ezt meg kellene gyónnia, de vala
hogyan olyan k ü l ö n nagy bűnnek érezte, hogy nem talált rá sza
vakat, sem a gyóntatókönyvecskében, sem saját magától. öreg, pirosarcú.
kopasz, szlvarszagú barátságtalan pap volt, aki elé az üresen oly fur
csának ható, porszagú, krétaszagú iskolateremben letérdelt, ügyetlenül a
dobogó szélére s zavartan elsorolta t ö b b i kis bűneit s a végén za
vartan megállt. A kövér, darabos külsejű öreg pap - nyugalmazott falusi
plébános volt - aki csak kisegitette a fiatalabbakat, s akinek közönyös
szeme előtt: éppen olyan névtelen kis árny volt, mint a többiek, várt
egy fél pillanatot, végül megkérdezte: - Van még valami? - Van! 
felelte ő tanácstalanul. - Mí az? - A kérdés nem volt sem félelmet
keltő, de megnyugtató sem, inkább már elkopott és kimerült. - Nem
merem megmondani! - A pap megütődve, majdnem hogy ijedten pil
lantott le a vastag árvaházi flanell ruhát viselő gyermekre s akkor ép
pen csak egy pillanat töredékére, megnyugtató mozdulattal emelte föl a
kezét a befont, kicsi haj fölé. - Nos! - mondta tárgyilagosan, ő érezte
a tenyér melegét, pedig a kéz csak lebegett a feje fölött, nem is érin
tette - s akkor néhány egyszerű szóval megmondta neki, míről van
szó. Az öreg pap hátradőlt a megviseltségtől zöldfekete papi kabátban,
amit fenntartott magán s ugyanoly néhány egyszerű mondattal magya
rázta meg neki, hogy igen, ez gyűlölet, nagy bűn, szükséges is volt meg
gyónni, de gyűlölni nem szabad. - Most ígérd meg szépen, hogy nem
fogsz gyűlölni senkit. Igérd meg nekem és... - darabos mozdulattal
mutatott a falon függő iskolai feszületre. O megígérte s ekkor oly köny
nyű lett minden, mintha lebegne körülötte a világ s ez a boldog külö
nös lebegő érzés sokáig tartott, ez a gyónás éveket világított át szelíd
fénnyel s különös, - mégis azután érettségije előtt, az iskolában gyónt
utoljára.

Mindezt most olyasféle módon látta, mintha ott fekve lepillantana
onnét az ágyról s nézné magát ott, a poros iskolaterem zárt levegőtlen

ségében térdelő kislányt s azt a nehézkes, fáradt, öreg papot. Ez a jele
net most felemelkedett az évek szürke síkjáról, óriási lett és ekkor
megértett belőle sokmindent sajátmagáról. Olyan erős volt, akkor az az
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igéret ott, hogy utána valóban: egyszerűen képtelen volt gyűlölni vala
kit egész életében. E z t az igéretet megtartotta. Látta ezt is, de oly
különös volt így látni - azt is látta hol van valójában, a világítóakná
ból a törött és szétrongyolt ablakokon át karcoló hideg áradt rá és va
lami érthetetlen okból - tüzelnének a felette lévő ugyanilyen szobában?
- keserű füst is szállott le. S a Mellette ülő mondta-e tovább, vagy
csak a szívében a zengés:

- Én emeltettem annak az öreg papnak kezét a fejed fölé s Én
húztam ki gyermeki szivedből a gyűlöltséget. Mert Én: Isten vagyok.
Ugye csak az fájt, hogy vágyakóztál a szeretetre.

-- .Nagyori fájt - mondta ő is hangtalan. S különös, hogy olyan ha
lálos csönd volt köröskörül. Agya mellett, a mélyben, mostmár nem látta
azt a jelenetet. A pillantása üvegesen esett alá a padlóra. S ott más va
lamit látott: a vakolat szürke, vastag mészporába bele volt rajzolódva
a fülkébe bevezető léptek nyoma. S a szive akkor egyszerre eltellt édes
séggel. Hogyan kinlódott ő tegnap este ott a kép mellett - s Ö ime le
szállott onnét és egeinek aranyából és eljött annak emlékezetére, hogy
a z t az igéretet megtartotta. Eljött e neki tett igéret képéről. De az
emlékek - a jég és tűz mezői, amiken át évek óta vándorolt - most
is fájtak.

- Nagyon fájt? - kérdezte Ö roppant szelíden és egyszerűen. Arca
most alig látszott a félhományban. - De én... lásd... ennél sokkal
jobban vágyakozom mindőtök után ... s ti sokkal jobban magamra hagy-.
tok ...

Most ismét úgy tünt fel, mintha az ágya mellől lelátna a mélybe,
A pillantása zöld fényben- égő szakadék fölött lebegett - a söntés volt
zöld majolikacserép falaival, esti fényben, de úgy látszott alant a mély
ben, kissé ferdén, mintha a távolságba vetítő, fordított távcsövön át
nézné, Egészen parányiakká vesztek alakjaik az ott ülőknek - de ott
ültek, s az tegnap este volt - valamennyien: az egészségesek között a
betegek és nyomorékok is, az Isten iránt való szeretet hiányában önma
gukat bántók !

- Én mindegyitek után vágyakozom - mondta Ű az asszonynak
halkan. - Ezek után is! Megmutathatnám neked az egész világon a
Velem közönyükből szeretetleneket ... de csak ezt mutattam meg ...

Az egész dolog olyan egyszerű volt, hogy az asszony szerette volna
felemelni és szívére szorítani a kezét. De nem tudta.

- Rólad tudtam azt, hogy amikor legtávolabbra látszottál menni
Tőlem, a szeretetet kerested. S amikor beburkoltad magadat a szenve
déssel, az Én hiányomat ölelted . .. Bánod-e?

Az égő, zöldfényű szakadék eltünt alantról. Ismét látszott a vastag
mészpor s léptek nyoma benne s ez most eltöltötte valami boldog fáj
dalommal. Egyszerre mindaz fájt, amit elmulasztott azóta, hogy először

vette magához Öt, Aki - s itt ujra felvillámlott benne a Credo hang
örvénye s most egész világosan latin hangokkal. amelyeknek mínden
szavát értette - »Sedet ad dexteram Patris et est venturus judicare
vívos et mortuos ...«, S a világ, amely körülvette őt, atomjaira készült
hasadni a hangok erejétől.
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