
VÉLETLEN TAtALKozAs írta Sík Ilma

Lerohant a lépcsőn, végig a kihalt külvárosi utcán, gyalog vágott neki a
végtelen üllői útnak. Feldúlt volt, riadt, tanácstalan. Ki kellett szellőztetnie a
fejét, végig kellett gondolnia az egészet.

Idegeiben tovább reszketett a zavaros, keserű jelenet, amelyből elmenekült,
fülében még ott csengett anyja elkínzott, megkeményedett hangja és a másik
nő reménytelen, alázatos zokogása. Úgy érezte, mindkettőjüknek igaza van.
De igaza van neki, magának is, akit mind a két hang oly keserűen vádol és
akitől mind a két nő mást, egészen mást követel.

A széles, szürke utcán alig járt ember, a novemberi égbolton küszködve
törte át magát a hűvös őszi napnak egy-egy fanyar sugara. A szorongó csen
det olykor egy csörömpölve elhaladó villamos, vagy hervadólevél-színre álcá
zott katonaautó dübörgése törte meg. Itt-ott bőröndökkel, csomagokkal cipe
kedő alak fordult ki valamelyik mellékutcából; a házak mentén aggódva sur
rant el egy asszony, karján kosarával, hogy hamarosan elnyelje egy bérház
homályos kapualja. Csak a cukorka-üzletek, meg a csemegekereskedések előtt

toporgott hosszú ernberkígyó. Itt esetleg árúsítottak még valami tápszert: zab
pelyhet, ovómaltint, vagy éppen szeszesitalt, s az emberek ezt még az élelmi
szernél is mohóbban, valósággal pánikszerűen gyüjtötték.

- Ma biztosan megint készül valami - hallotta, amint egy ilyen ember
kigyó mellett elhaladt. - Fenemód derűs az idő, éppen a bombázóknak való.

Önkéntelenül felpillantott a szürkéskék novemberi égre, máris aggódó
szemmel keresve a támadó repülőrajt. Majd a mellette elmaradó ház szürke
falát súrolta tekintete. A krétával rajzolt, hatalmas nyilaskeresztek mellett
vastag vörös nyíl mutatott le, a föld felé, fölötte a felírás: "Ovóhely !"

De Pált e pillanatban csak a saját sorsa foglalkoztatta. Megalázottnak,
nyomorultnak, tehetetlennek érezte magát. És közönségesnek, reménytelenül
közönségesnek. Úgy érezte, soha többé - és ha mégoly fényes sikerei lesznek
is, és ha országszerte fognak is írni és beszélni róla - soha többé nem sza
badul meg a ma reggeli posványos jelenettől. A kis udvari lakás szegénysza
gától, a száradó fehérnemű gőzével telt konyhában a két nő felhevült, rémült,
sírással eltorzult arcától. A zsúfolt bérház visszafojtott neszei ezentúl mindig
ottrezegnek már az idegeiben és megakadályozzák benne, hogy azzá legyen,
amivé lenni akar, és amiről biztosan tudja-érzi, hogy lehet is, lehetne: Hamlet
és Peer és majd később Adám és Prospero és minden ... Akit csak költő meg
álmodott, akinek színes alakja, tündéri, vagy hősi lelke ott szunnyad az ő kar
csú, izmos testében, ezer változásra képes arca, hangja mélyén. Igen, mindezt
tudta, úgyszólván mezítlábas kisgyerek kora óta érezte, most mégis elveszett
nek, reménytelenül külvárosinak érezte magát. Fellebbezhetetlenül a foltozó
szabó későnszületett fiának, akinek anyja naphosszat a sarki újságosállvány
mellett didereg, esténkint meg az egyetlen, drótonlógó kis sárga körte bágyadt
fényénél mossa az ő ingelt, - nem is oly régen még egyetlen ingét - míg ő

meztelenül kuporog az elvékonyodott pamuttakaró alatt és ki vörösödő szem
mel bújja az Olcsó Könyvtár apróbetűs füzeteit; mohón kutatva bennük az után
a csodálatos, de oly ri tka valami után, amire kisgyerek kora óta vágyott és amit
csalhatatlan ösztönnel hámozott ki mindíg a rengeteg, bosszantó pelyva közül.
Igyekezve nem venni tudomást semmiről, ami körülötte van, legkevésbé ar
ról, ha Anya a konyhaajtó előtt, a sötét folyosón álldogálva a szomszédok csa
ládi ügyeit tárgyalja a vicinéval, vagy éppen a házmesterék Icujának legujabb
selyemruháját.

Összerázkódott. Hogy is felejtkezhetett el ennyire magáról? A jövőjéről?

A müvészetéről? És arról, a kétségbeesett, konok elhatározásáról, hogy kitör
innen. Hogy egy más, magasabbrendű, szebb, gazdagabb életet teremt magá
nak és az édesanyjának. Hogy lemossa magáról a gyermekkorát, ezt az egész
sívár, bénító, koldúsi világot, amelytől úgyszólván öntudatlan kora óta szenved.
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És, íme, ahelyett hogy eltépte, kiszabadította volna magát, most rémülten
ébredt rá, hogy mélyebben belekeveredett, mint valaha is elképzelhette.Per
sze, régesrégen el kellett volna már költöznie innen. Dehát Anya, szegény,
ragaszkodott az otthonához, amelyben szomorú kis élete eltelt. És ő nem akarta
elhagyni. Majd egyszer, később - így gondolta - majd ha Viola ...

És a mai napig úgy látszott, hogy minden nagyszerűen alakul. Ragyogóan
és olyan gyors ütemben, hogy szinte legszebb álmait is meghaladta. Az akadé
miai évek persze nehezek voltak. Akkor volt kénytelen elnézni Anyának azt a
dolgát az újságokkal. Mert hát ő maga természetesen már nem csinálhatott
ilyesmit. Élni pedig kellett. így is koplaltak eleget. És mennyi megaláztatást
kellett elszenvednie: apjátólrámaradt borzalmas ruhái, agyonmcsott ingei ki
mondhatatlan gyötrelmek forrásai voltak számára. Hiszen a fiúk csaknem
mind úgy öltöztek, mintha márís divatos színészek, világfiak lettek volna. A
lányok meg éppen: csupa ifjú divatkirálynő. Mindez persze nem számított,
'abban a pillanatban, amikor munkára került a sor. Ö úgyszólván az első héten
"kiugrott". A színésztanárok azonnal felfigyeltek rá. A kollegák - a felső

évfolyamosok is - egyhangúlag elismerték és tisztelettel adóztak neki. Ha ki
lépett a padból, egyszerre feszült csend lett, és várakozó, írígy szemek szegezöd
tek rá. Ilyenkor nem számított se kifakult inge, se kitaposott, olcsó cipője,

színehagyott, lehetetlen nyakkendői. Ilyenkor: hipp-hopp, a suta szabókölyök
eltünt és ő azzá vált, akivé lenné akart ...

Azt is természetesnek találta mindenki, hogy azonnal - úgyszólván az
első naptól kezdve - Violához csatlakozott. Pedig Viola nemcsak a legszebb
és legtehetségesebb lány volt az Akadémián, de a legelőkelőbb is. Apja a kül
ügyrnínísztéríum magasrangú tisztviselője volt, azt beszélték, hogy, mint nagy
követ, éveket töltött Londonban, Svájcban, ifjúkorábán meg a párizsi követsé
gen volt attasé. Viola úgyszólván minden európai nagyvárost gyerekkora óta
ismert. És mégis! A lány maga sem ütközött meg Pál vakmerőségén, sőt, mint
ha a maga hűvös módján rendjénvalónak is találta volna. A táncórákon sen
ki sem próbálta tőle elkérni Violát, s ha előadás után letódultak a meredek
lépcsőn, ők ketten együtt vágtak neki a Rákóczi útnak, senki sem próbált
csatlakozni hozzájuk. Rendszerint gyalog sétáltak végig a Kiskörúton. át a
Margit-hídon s ő egészen a rózsadombi villa kapujáig kísérte a lányt. Ilyenkor
idő és hely elmerült körülöttük, lépteik pontos ritmusban csengtek össze, be
szélgettek. Tárgyuk kimeríthetetlen volt és megúnhatatlan, bár egyetlen: mű

vészet és színház, dráma és irodalom, szerepek és színészek. Jól és rosszul fel
fogott, jól és rosszul megoldott színészi feladatok. ·Izlésük többnyire egyezett,
itéleteik egyformán kérlelhetetlenül szígorúak voltak. Úgyszólván egész nap
együtt jártak, próbálni és statisztálni, a szabad estéken pedig együtt nézték
meg a színházak új produkcióit.

És Pál ennyivel tökéletesen beérte.
Persze szerelmcs is volt, főképpen eleinte, akkor azt hitte, halálosan. De

Viola pompásan értett hozzá, hogy kezdeti, félénken szenvedélyes, vagy sután
férfiaskodó támadásait leszetelje. Ilyenkor finom kis arca elszigorodott, tűn

dérien törékeny termete kiegyenesedett; valósággal magas volt ilyenkor, ki
rálynői, - hiszen persze, ő is azzá tudott válni egy szempillantás alatt, amivé
akart - felvetette finom fejét s a fiú egyszeriben azt érezte, hogy ő a kisebb.
Nemcsak termetre, és korra, kisebb kívül-belül. Csendesen, minden hangsúly
nélkül mondta a lány: - Hagyjuk ezt Pali, ez nem is illik ide. Ez egészen más
dolog. És ő lehülve és elborulva, elhallgatott.

De aztán lassan maga is megértette, hogy ennek valóban semmi értelme.
Legalább egyelőre és nyilván még nagyon sokáig. Viola nem hasonlított a töb
bi színészlányhoz. Nem voltak viszonyai, mégcsak flörtjei sem voltak, legalább
az iskolában semmiesetre. Házasságról pedig, természetesen, ő most még nem
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beszélhetett. Elhallgatott hát, bár titokban sohase mondott le róla. Meggyő

ződése volt, hogy az Úristen egyenesen egymásnak teremtette őket. Nem is le
hetett más szándéka, ha egyszer két ilyen összeillő embert teremtett. De ezt
- egyelőre - magábazárta.

Igy is boldog volt. És büszke. Ha a társalgó nagy tükrében megpillantotta
magát, karjában Violával, diadal és mély gyöngédség öntötte el. Viola nemcsak
a szerelmet jelentette számára, és nem is csak a jó, a legjobb barátot. O je
lentette a sikert is, felemelkedést, álmai megvalósulását. Később aztán, ha ha
zakísérte, már nem búcsúzott el a rózsadombi villa kapujában. A vizsgák előtt

színte mindennapos lett a villában: együtt tanultak, együtt próbálták, csiszol
ták a szerepeiket. Igaz, hetekig tartott, míg az első látogatásra elszánta magát.
És mennyi, de mennyí töprengésbe, mennyi kínba került, anyjának mennyi
könnyebe, míg úgy érezte, megtelelően felkészült erre az alkalomra. De kifo
gástalan külső megjelenése nem tudta megóvni a kínos zavartól, amelybe a
szépen ápolt park, a fehérbóbitás szobalány, az oszlopos előcsarnok, de legin
kább Viola fehér-arany-brokát szebája ejtette.

Viola bemutatta az anyjának is, egyezüsthajú, kövérkés, királynői modorú
hölgynek, aki ugyanolyan barátságosan és ugyanolyan hűvösen mcsolygott rá,
mint Viola, de akinek méltóságteljes, telt szépsége semmiben sem hasonlított
lánya gyöngéd kecsességéhez.

Mindketten nagyon kedvesek voltak, a méltóságos asszony érdeklődéssel

kérdezgette mindenféléről: a terveiről, az olvasmányairól, még az édesanyjáról
is és Viola azt mondta másnap, az iskolában, hogy anyja nagyon megkedvelte
Pált. De ő sohasem gondolt vissza szívesen erre az első látogatásra. A szalón
apróvirágos. aranyozottlábú selyemszékein feszengve, az egész idő alatt úgy
érezte magát, mint valami inas, vagy házitanító, a legjobb esetben titkár, aki
hez a háziak ugyan jóságosak és leereszkedők, csak éppen mind a ketten tud
ják - és ő maga legjobban -, hogy nem közülük való.

De később, mikor egyedülmaradtak Viola szobájában, a lány könyvei és
szerepeik között, mindez eltűnt. Ott egyenlők voltak, ő is fesztelen és boldog.

Aztán persze, szétszóródtak, A vizsgaelőadáson játszottak együtt utóljára.
Violát azonnal szerződtette a Nemzeti - ezt nem is várta senki másképpen.

Ö maga is gyorsan kapott előnyös, sőt megtisztelő szerződést, Kezdetnek job-
bat kívánni sem lehetett. De persze, elszakadtak. .

Igaz, a búcsúzásnál azt mondta neki a lány: - Reménylem, meglátogatsz
ezután is? Nem szakadunk el teljesen? De ő megalázva érezte, hogy ezt in
kább valami tapintatos részvét adja a lány szájára. Ezért nem is vette komo
lyan: egyelőre.

Természetesen meg fogja látogatni, hogyne, de - majd később. Majd egy
szer. Mikor már valaki lesz. Igy gondolta.

Aztán hamarosan - sőt rohamosan - lett valaki. Szinte kezdettől jó sze
repeket kapott s mivel az újságok szépen írtak róla, egyre jobbakat. Az igaz
gatók megbecsülték, a közönség tódult azokra az előadásokra, amelyekben a
főszerepet - rövidesen úgyszólván mindig a főszerepet - ő játszotta. A fize
tését csaknem havonta emelték. Az utcán, a kávéházban, az üzletekben össze
súgtak láttára az emberek: "Nézd, ottjön Posgai Pál !" A színészkijárónál es
ténkint iskoláslányok tömege várta, notesszal és töltőtollal. Jóformán magához
sem tért még és azon vette észre magát, hogy sztár lett. Befutott.

Csakhogy ő nem sztár akart lenni. Művész. Igazi művész, S ehhez, úgy
érezte, valami hiányzik. Micsoda? Igazi darabok? Igazi szerepek? Viola?
Elhatározta, hogy fölmegy a Rózsadombra.

Most már nem kellett a megjelenése miatt aggodalmaskodnia, a külseje
minden kritikát kibírt. Már nemcsak a természet, a belvárosi szabók és úri
divatárusok jóvoltából is.

Violáék a régi közvetlen, hűvös szivélyességgel fogadták, és ettől kezdve
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újra mindennapos lett a villában. Most már elérkezettnek látta az időt, és egy
barátságos, úgy érezte a többinél malegebben együtt-töltött délután, komoly
szemmel, kevés szóval, de kicsit remegő hangon megkérte a lány kezét. De az
most is csak nevetett, hűvösen és barátságosan.

- Nem rnegyek hozzád, hisz ezt már mondtam - mcsolygott. Ne kénysze
rrts rá, hogy minduntalan megbántsalak. De - ha ez megnyugtat - kijelent
hetem, hogy nem megyek máshoz sem. Egész más az, amit csinálni akarok.

- Mit ? - kérdezte a férfi sértődötten és hitetlenül.
- Pontosan azt, amit te. Játszani akarok. Játszani és játszani. És nőni,

nőni .. , a végtelenbe ... Kitárta szép karját és - mint ilyen pillanatokban
mindig - felmagasodott, és egyszerre elérhetetlenné vált. A férfi sóvárogva
érezte, hogy már nincs mellette.

- És nem akarok semmit, ami ebben gátolhatna, még hacsak átmenetileg
is és rövid időre - tette még hozzá csendesen.

Aztán perdült egyet a sarkán. leült egy kis kerek puffra, maga alá húzta a
lábát és felmosolygott a férfi re.

- Különben azt kijelenthetern. ha egyszer mégis kedvem kerekedne rá,
csakis tehozzád mcnnék, Senki máshoz.

A férfi felragyogott.
- Akkorhát mégis szerctsz ! -- mondta hálától elszoruló szivvel.
- Nagyon szcretlck. Ezt már sokszor mondtam. Te vagy az én legjobb,

drága haverem - és elmosolyodott sajátmagán. mert általában nem használta
a fiatalok tolvajnyelvét. - De szerelmcs nem vagyok, ezzel ne is gyötörj. Se
beléd, se másba. - Összekulcsolta két kezét, maga elé bámult és borúsan
dünnyögte: - Attól tartok, nem is leszek soha, s ez nagyon szomorú, Ámbár a
mí pályárikon alighanem hasznos. Okosabban tennéd, ha te is leszoknál róla,
fiacskám, hidd el, ez csak bajt okoz.

O akkor olyasmit rnorrnogott, hogy hiszen ű sem szerelmes, legalább nem
a szónak kőzönséges értelmében. Csak azt érzi egész határozottan, hogy ők

ketten egymásnak vannak teremtve. O legalább egészen más ember, ha Viola
mellett van. Egyszerre tűzbejött. szemébe könnyek szöktek és hirtelen, szinte
akarata ellenére, teljesen kiadta magát. Olyasmiket mondott a lánynak, ami
ket eddig önmagának sem vallott be. Hogy ő kisgyermek kora óta egy bénító
kisebbrendűségi érzéssel kűzd. Hogy hiába veszekszenek rajta a filmgyárak
és hiába látja maga is, hogya jó ruhák tökéletesen állnak rajta és hiába tud
ja, hogy többet olvasott. mint az egész színészbrancs együttvéve, ő mégis egy
kis mezítlábas szabogyereknek érzi magát, és úgy néz az utolsó részeges epí
zódistára, mintha az kegyet gyakorolna, ha szóbaáll vele. No persze, annak
városi tisztviselő az apja - morogta megsemmisülten.

Csak Viola mellett nem érzi ezt. Csak vele együtt, a vele való kapcsolatá
ban lehet egész ember és így egész művész is. Aztán olyasmit is dadogott, hogy
ő arra is kész, hogy testvérek módjára éljenek egymás mellett, a fontos csak
az, hogy mindig mellette lehessen és együtt dolgozhassanak.

De Viola csak nevetett. -A férfi indulata, önkínzó őszintesége nem ragadta
magával. Lehet, hogy nem is hitt neki. Hűvös kezével végigsfmított Pál hom
lokán, futólag meg is érintette ajkával és azt mondta; menjen haza szépen,
vegyen be két szevenált és zuhanyozza le magát hideg vízzel. Aztán feküdjön
le korán, különben holnap, az új darab főpróbáján színtelen lesz és neki,
Violának, szégyenkeznie kell miatta.

így hát hazament, feldultan és megalázva. Viola viselkedése zavarbahozta
és megszégyenítette. Mert az ő szívében valami felelt neki. O igenis, megér
tette a lányt, ha az nem is akarta megérteni őt. Igen, megértette ezt a "termé
szetellenes" hidegséget, megértette ezt az aszkétikus vágyat, hiszen maga is
érzett már ilyesmit. Volt az ő lelke mélyén is egy húr, amely megremegett a
gondolatra, hogy az ember olyan maradék nélleül átadhatja magát valaminek:
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- a hazának, mint a hősök, vagy a művészetnek, mint Viola, vagy akár az
Istennek, mint a szentek - valami nagy szenvedélynek, mindegy, hogy minek.
Oly tökéletesen, hogy mellette minden egyéb elveszti vonzóerejét, fontosságát,
egyszerűen megszűnik, S hogy talán ez a legnagyobb. amire ember képes.
Csakhogy most nem akart erre gondolni. Makacsul csak azt akarta tudni, hogy
a lány megvonja magát tőle, hogy elküldte, megalázta.

tgy ért haza, felhevülve, keserűen és szégyenkezve. - akkor is, akárcsak
most - gyalog rohanva végig a hosszú üllői úton.

És a liftnél akkor is, mint minden este, ott találta a házmesterék vézna
kis Icukáját, rémült, könyörgő és áhítatos pillantását makacsul az ő arcára
szegezve. Ez a rajongó két szem kamaszkora óta fogadta és kísérte - üldözte.
De ebben a tükörben ő nemcsak nagyszerű volt és előkelő, nemcsak ragyogó
és felsőbbrendű - ő volt a legtökéletesebb férfi a világon. És ma este - job
ban, mint valaha - pontosan erre volt szüksége.

A szokottnál kevésbé ridegen szólt hát akislányhoz, árvaságában talán
még rá is mcsolygott. És a lány, mint valami kóbor kiskutya, amely azonnal
csatlakozik ahhoz, aki barátságos szót vet neki az utcán, valamilyen ürüggyel
kiszállt vele a liftből és utána sompolygott a folyosón. Ö, hisz a kis szédült
pontosan tudhatta, hogy Pál anyja nincs otthon s így nem is adhat kölcsön
semmiféle gyomorcseppeket. hisz ő maga is látta azonnal, hogy udvari abla
kaik sötétek. Mégis beengedte a lányt maga előtt, és míg a kulccsal babrált.
elkeseredve és szomjasan, silány kis elégtétellel érezte. mint reszket az mel
lette a sötétben.

És - akkor kezdődött.

Összerázkódott. mint akkor.

Ez a tavasszal történt. Azóta sokszor surrantak így be, együtt, estefelé,
míg az öregasszony a Iítáníán volt. Vagy reggel suhant be a lány, rníg az anya
misét hallgatott, meg húsért. miért állt sorba. Ö nem nagy jelentőséget tulaj
donított az egésznek, inkább csak hiúságának hízelgett a riadt boldogság,
amelybe a kislányt sodorta. Ebben a kapcsolatban kétségkívül ő volt a kegyes
adakozó s úgy érezte, addig és annyit ad, ameddig ez jólesik neki. Semmiesetre
sem sokat és nem sokáig. Az egész ügyet rendkívül idciglenesnek, úgyszólván
pillanatnyinak érezte és egy kicsit lealacsonyítónak is. Minden alkalommal
úgy gondolta valahogy, hogy ez az egyetlen. s egyszersrnint utolsó eset. Egé
szen ma reggelig.

De ma minden megváltozott.
Vajon miért? A meghökkentő gyanú miatt, amelyet a lány reszketve kö

zölt vele? Vagy mert most Anya is tudomást szerzett a dologról? Ica oly ré
mült volt s ő maga is olyan megdöbbent, hogy teljesen megfeledkeztek az idő

ről, s az öregasszony hazatoppant, tanácstalan riadalmuk kellős közepébe. Ám
bár hiszen, ha akarta, eddig is tudhatta.' Milyen furcsák is a nők - gondolta
csodálkozva, amint újra maga előtt látta máskor oly csendes, türelmes, min
dig szolgálnikész anyját, ahogy az imént hísztérikusan kiáltozott a hebegő,

zokogó kis teremtés felé. Furcsák igazán! Lehet, hogy eddig titokban még
örült is egy kicsit, hogy így a fia "nőügyei" a házon belül, bizonyos fokig a
szeme előtt és ellenőrzése alatt bonyolódnak le. És bizonyos, hogy az a kis
fölény sem eshetett neki rosszul - neki szegénynek, akinek annyiszor kellett
nyomorúságos életében megalázkodnia - a fölény, amit az ügy révén ősi el
lenlábasával, a házmesternével szemben érezhetett, mikor azt látta, hogy el
kényeztetett, kisasszonynak nevelt leánykaja boldogsága, vagy boldogtalansága
az öreg Posslnéni Palikájának kezében van.

De hogy megváltozott most egyszerre, amikor rádöbbent, hogya dolog nem
is olyan veszélytelen. Hogy ez a félénk kis teremtés esetleg még igényekkel is
merhet föllépni. Mikor ezt megértette, valósággal magánkívül került.
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- Micsoda? Feleségül? Téged ? Méghogy téged? Az én Pálom? Az or
szág legnagyobb színésze? - Pál még most is elmosolyodott az anyai szere
tetnek ezen a naiv túlzásán. - Téged, egy flyes kis semmit? Hát nem tudod,
hogy akármelyik leghíresebb, leggyönyörűbbszínészné, akármelyik nagyúri kis
asszony boldog volna... Szinte elakadt a lélegzete felháborodásában. Olyan
szavakat mondott a lánynak, hogy Pál kénytelen volt a védelmére kelni. Ica
eddig valóban igénytelen kis szeretőnek mutatkozott és ő - enyhe lelkíismeret
furdalását leküzdve - soha nem gondolt arra, hogy bármivel tartozna neki.
De most, hogy anyja így sértegette, - és ki tudhatta nála jobban, mily igaz
ságtalanul - önkénytelen védelmére kelt:

- No, azt ne mondja, anyám! Ica nem rossz lány. És anyám éppen olyan
jól tudja, mint akárki a házban, hogy azóta meg éppen senkivel még szóba se
áll. Még Szamek Karcsit is "dobta", aki pedig komolyan el akarta venni. Vagy
talán azt tartja olyan megbocsáthatatlannak és érthetetlennek, anyám, hogy
engem szeret?

Az öregasszony egy percre elhallgatott. Erre igazán nem tudott felelni.
Semmit sem talált magátólértetőbbnek,mint azt, hogy a fiát imádják.

- És ha bűn volt, hát akkor is, kettőnké - folytatta a fiú, saját lovagias
ságán fellelkesülve.

Possl néni egy pillanatra zavarbajött, de a fiát fenyegető veszély új sza
vakat adott neki.

- Nem az, - mondta - de egy lánynak vigyáznia kell magára. És ha már
nem vigyázott, hát akkor legalább arra ügyelt volna, na igen arra, hogy bajba
ne kerüljön. Elvégre így nem varrhatja magát senki a férfi nyakába. Hisz azt
nagyon jól tudhatta ő, hogy te nem veheted el, nem fogod elvenni.

A lány ott a sarokban, a kályha mellett, felzokogott. És ez úgy hangzott,
mintha igazat adna az öregasszonynak. S a férfi ettől váratlanul indulatbajött.
Meggondolatlan, a maga számára is meglepő szavak tolultak az ajkára:

- Már honnan tudhatta volna? Hiszen szegénynek nyilván azt kellett hin
nie, hogy szeretem. S talán azt is hihette, hogy - amint neki nem voltak
feltételei - nekem se lesznek.

Elakadt Anyja rémülten rámeredő szeme, de méginkább a sarokban egy
szerre elnémuló sírás, s az onnan rászegzett, elragadtatásban felragyogó szem
párban csillogó remény és csodálat, meg az a két nagy könnycsepp, amely
szinte futtában állt meg s most ott függött a hosszú szempillákon, elnémította.
Miket beszél itt ? Hova ragadja el a szánalom? Az a - most szerencsétlen 
képessége, hogy mindenkibe úgy bele tudja érezni magát? Már éppen elég
bajban vannak mínd a hárman, taláncsak nem akar még jobban belebonyo
lodni? Reményeket kelteni, teljesíthetetlen kötelezettségeket vállalni?

Elhallgatott, szemét rómülterr elkapta s tanácstalanul bámult maga elé.
Az anya is megérezhette a levegőben remegő veszélyt, mert ő is elcsende

sedett és más hangon, sokkal szelídebben folytatta:
- Hát lehet, hogy mind a ketten hibáztatok. Én nem tudom, hogy kezdő

dött, nem tudhatom, nekem senki nem mond semmit. Dehát az már a termé
szet rendje, hogy ilyen esetben a lánynak van baja az egészből. Hiszen éppen
azért kellett volna, hogy esze legyen neki. S ha eddig nem volt, hát legalább
most kell, hogy megjőjjön. Ez jó lecke lesz, majd ezentúl jobban meggondol
ja, rnit csinál. Ez nem a férfi dolga. ezt csak intézze el ő az anyjával, mért nem
vigyázott rá az is jobban, ha már olyan nagyralátónak nevelte. Ehhöz nekünk
semmi közünk.

-Pál elámult. Hát ez az ő ternplornjúró anyja? Aki egyre bűnről, meg imád
ságról prézsmitál. Elhülve kérdezte:

- Hogy érti ezt, anyám? Mit kell leának az anyjával elintézni? Mi az,
ami az ő dolga?

- Tudja ő azt nagyon jól! - kiáltott most az öregasszony újra megré-
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mülve és saját ijedtségétől feldühödve. - Csak azt ne hidd, hogy ő olyan ma
született kis bárány !

És - ő is tudta. Tanácstalanul, tehetetlenül állt ott, a feje hirtelen meg
fájdult, idegei felmondták a szelgálatot. Menekülni akart. Valamit morrnogott,
olyasmit, hogy hiszen nem kell ezt most, ebben a percben eldönteni, neki most
különben is dolga van. És kirohant, Ieszaguldott a lépcsőn, ki a sivár, ostrom
rakészülő városba.

A Ludovika előtt egy asszony újságet árult. Megállt, szokásból vásárolt
egy Pesti Hírlapot. Egy pillantást vetett az első oldalt csaknem betöltő térkép
re - Szolnok és Szeged elképesztően ismerős környéke volt: "A megrövidített
arcvonal." A bárgyúri magabiztos, csaknem diadalmas hang, amellyel a Iővú

roshoz rohamlépésben közeledő harcokról beszámoltak, elémelyítette. Az utol
só oldalra fordított, a színházi rovatot kereste, ahogy akademista kora óta meg
szokta. De az most elenyészően vézna volt.

- Istenem, micsoda szemét f Az egész városban nem megy egyetlen
darab. Igaza van Violának, nem lehet itt élni! Itt megrothad az ember. A na
pokban, valamelyik fércmű főpróbáján mondta neki a lány, hogy elmegy. El
mennek. Hová? - Dehogy! Csak ki innen, el, akárhová, mert megfulladok !
Gyere velünk te is ! Gyere innen, a szabad levegőre! .

Menetközben nyitotta ki a lapot és megnézte a címeket. "Az országgyűlés

nemzetvezetövé deklarálta Szálasi Ferencet." A vezércikk: "Rendelet a va
gyonbeszolgáltatásokról." Gépiesen megnézte a napi elsötétítési rendet, fel
mérte szemével a négy sűrű, apróbetűs hasábra terjedő rovatot, ahol az embe
rek eltűnt hozzátartozóikat keresik: férjek feleségüket, szülők gyermekeiket
és viszont. A szembenfekvő oldalon a kitüntetettek kettős rovata: német ki
tüntetésben részesült magyárok és magyar kitüntetésben részesült németek.
Utálkozva összehajtotta az újságat és zsebredugta. Aztán körülnézett, mintha
rossz álomból ébredne. A Körút sarkán állt, a megállónál. És most egyszerre
tudta már, hová megy. Igen, Violához, természetesen! Úgy látszik, valahol be
lül ezt már akkor is tudhatta, míkor lefutott a lépcsőn, hiszen, íme, egyenesen
végigszáguldott az üllői úton, ide, a 6-oshoz, amely majd átvisz! Budára, a
Rózsadomb alá. Igen, ez az egyetlen megoldás. megoldás mindenre: Viola és
itthagyni ezt a posványt, az országét, a városét, és a saját külön posványát ...

Hogy is mondta Viola? A jövő héten megyünk, hétfőn, de az is lehet, hogy
már vasárnap. Vagy szombat éjjel, ha Apa meg tudja kapni a teherkocsikat.
Elegem van Pestből, a nyilasokból, feneketlen aljasságukból és feneketlen bu
taságukból, Nem, nem fogok itt megpenészední, ebben a zűrben. ebben a mo
csokban, ebben az elmebajban. Én nem akarok angol bombát a fejemre és nem
akarok hülye kis ocsmányságokban hülye kis "nőciket" alakítani. Neked is azt
kellene tenned, Palikám ! Ha meggondolod addig, gyere át szombaton, elinté
zem Apával, hogy velünk jöhess. Garantálom neked, hogy hamarosan játszani
fogunk mind a ketten. Ú, nem, nem a Reich-ben, erről szó sincs. Záros határ
időn belül Londonban és Párizsban leszünk, vagy New-Yorkban. Ahol akarunk,
ezt csak bízd Apára. És - tette hozzá nevetve, miközben hűvös kis arcát
csókra nyujtotta - az is lehet, hogy odakint mégis hozzádmegyek,

Ez volt az utolsó szava. Az egyetlen értelmes szó, amit itt még mondani
lehet. Ö akkor még nem látta ezt ilyen tisztán és csodálkozott az anyján, aki
rillanat alatt tüzetfogott. mikor elmondta neki. O azt árta, hogy kétségbeeset
ten tiltakozik majd. De nem: Igaza van! Menj! Menjetek! Mire várhat itt az
ember? Én öreg vagyok, úgysincs már sok időm hátra, mindegy, hogy pusz
tul el az ember. Te nem dobhatod el miattam ezt a lehetőséget. Nem, nem fo
gok bánkódni: boldog leszek, hogy te felfelé mégy !

Igen, igazuk van! Helyes! Mi is van ma? Szombat, 9.-e, persze. Helyes,
megy egyenesen Violához, a legfőbb ideje. Most hálásan gondolt az álmatlan
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éjszakákra, amelyeket angol és francia nyelvtanok. szótárak fölött virrasztott
át. Es ezzel az Ica-ügy is végleg elíntéződik. Mi is volna, ha minden férfi el
venné az első nőt, akivel dolga akadt ... S ez a legjobb mód arra, hogy sze
gény kislány gyorsan kigyógyuljon ebből a szerelemből. A másik dologra nem
akart gondolni.

Fölugrott a hosszú 6-os végere és az első arc, amelyet a zsúfolt perrenon
megpillantott, ismerős volt: Szarnek Karcsi, a soffőr, akit Ica - nyilván
őmiatta - "dobott". A jóképű fiatalember nyílt mosolya kellemesen érintette,
kissé meg is nyugtatta. Lám, hisz a lány helyzete nem is olyan reménytelen, ez
a rendes fiú boldog lesz, ha ujra elviheti a moziba. Úgy látszik ő az egyetlen
az egész külső Ferencvárosban, aki nem is sejti, ki az oka a házmester-Ica hir
telen elhidegülésének. Barátságosan viszonozta a köszöntését.

- Hogy-hogy villamoson? Hol a kocsi? - kérdezte tőle az emberek feje
fölött, inkább a szemével, mint az ajkával. Es a fiatalember is inkább a szemé
vel és egy megvetőerr elintéző kézlegyintéssel utalt amellettük egyremásra el
robogó, bú torokkal, matracokkal, ládákkal telezsúfolt teherautók felé. "Meg
pucoltak ! Mint a többi patkány!" Ilyestélét olvasott ajkáról Pál és megér
tette, hogya megvetés nemcsak a soffőr volt gazdáját illeti.

Mi ez? Még egy ilyen jelentéktelen, primitív legényke véleménye is meg
tudja zavarni? Egyáltalán volt neki valaha saját véleménye? Kisgyermekkora
óta mindig azt tette, amit anyja kívánt tőle, amit ő látott helyesnek. Tanult,
hogy "úr" legyen, és pedig kitűnően, mert "szegény gyereknek duplán kell ipar
kodnia, ha vinni akarja valamire". Híres akart lenni és előkelő, mert ez volt
az, amit az öregasszony nyakas szíve egész szenvedélyével kívánt. Aztán jött
Ica a csökönyös rajongásával, és ő engedett neki. Most pedig itthagyja őket

és mindent. Mert Viola és az anyja így látja jónak.
És talán Viola mellett meg azt fogja tenni, amit majd ő akar. Azt fogja

gondolni és akarni, amit az ő szemében olvas. Kétségtelen. Csakhogy Viola az
ő legbensőbb vágyait testesíti meg. A legbensőbbeket ? Vajon? Hirtelen kétely
fogta el. Mert akkor mi ez a hirtelen támadt kínzó nyugtalanság?

És ha Ica mellett maradna? Természetesen neki kellene - ezt ma vilá
gosan meglátta - gondolkozní, határozni, cselekedni. A felelősséget vállalni.
Mindig és mindenben, mind a kettő jükért. Es a menekülés vágya kétszeres
erővel sajdult belé. Nem, nem óhajt lelkitusákat. Neki más a dolga.

Megrázta a fejét, erőszakosan másra akart gondolni. Lássuk csak, mi volna
ma, ha 'mégis ... ? Este szavalás valami sejtszerű irodalmi esten, valami eldu
gott kis budai helyiségben. Ez már nem is veszélytelen. Hisz azért nem csinál
ják a Vigadóban, vagy a Zeneakadémián. Biztosan erős politikai mellékíze
lesz. Dehát megígérte. Legjobb lenne megint a Szózat, elvégre abba mégsem
lehet belekötni és az emberek mostanában tisztára megvesznek tőle. Lássuk
csak, menne-e sírnán ? Legalább addig nem töpreng. Nekidőlt a kocsi ajtajának
és hang nélkül recitální kezdte:

Hazádnak rendületlenül légy híve, 6 magyar!
Bölcsőd ez s majdan sírod is, mely ápol s eltakar.
A nagyvilágon ekívül nincsen számodra hely,
Aldjon vagy verjen sors keze, itt élned s halnod kell.
Ez a jöld ..•

Elakadt. meghökkenve abbahagyta. Mellében a szorongás fájdalmasabbá
vált. Hiszen ez ...

Lássuk a másikat. Mi is lenne az? Ja, amit a rendezőség kért tőle, A
"Magyar vagyok." Petőfié. Sikerült fönnakadás nélkül végigmenni rajta. De
az utolsó sarok után:
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De semmi kincsér t s hirért e világon
El nem hagynám én szülőfőldemet,

Mert szeretem, hőn szeretem, imádom
Gyalázatában is nemzetemet . " - szinte feljajdult.

Mikor tanulta, ezt észre sem vette. Persze, akkor még eszében sem volt, hogy
ő is "megpucoljon".

A villamos, egy kis zökkenővel, csikorogva megállt. Kinézett. A Király
utcánál voltak, de nem a megállóban: előttük hosszú sor veszteglő kocsi zárta
el a síneket, az úttesten emberek nyüzsögtek. Leugráló, kíváncsiskodó, bosszús
utasok.

A kocsisor előtt, az úttesten hosszú menetben elnyúló emberkígyó vo
nult át, az akasztotta meg a közlekedést. Az elzárt városrészből ömlöttek elő

és egyenesen a Duna felé hajtották őket.

- Na, innen most nem mozdulunk egy jó félórát, - zsörtölődött mellette
valaki. - Én megyek. - Pál is leugrott. .

Atvágok gyalog a Király utcán és majd a Károly körúton ülök föl újra 
gondolta. - Még így is hamarabb érek oda, mintha ezt végígvárom. De csak
lépésben tudott haladni: a kimerülten botorkáló, hátizsákok, batyuk, pokrócok
alatt görnyedő embersorok elfogták az egész úttestet, a járda meg tele volt
bámészkodókkal. A menet élén, és itt-ott kétoldalt is, egy-egy gépfegyveres,
vadonatúj pártegyenruhába bújtatott kamasz haladt, egy idő óta megszekott
látvány a város utcáin. - Megint egy csomó szerencsétlen, akit Isten tudja
hová, Isten tudja milyen szörnyű sors elé hajtanak. - A meggörnyedt hátak,
a botladozva magukat vonszoló lábak, a földre szegzett pillantások borzadás
sal és szégyennel töltötték el a fiatalembert. A napfény megvillant egy-egy
sárga csillagon és ő boldogtalanul elfordult.

A Zeneakadémiánál oly sűrű volt a tömeg, hogy kénytelen volt a járda
szélén megállni. Töprengéséből erőszakos rándítás riasztotta fel. Valaki meg
botlott mellette és önkénytelen mozdulattal a karjába, inkább felöltője ujjába
kapaszkodott. Ö is utánakapott ösztönszerűen az elesni készülőnek. Fiatal nő

volt, karján kisgyermekkel. Ha Pál meg nem kapja őket, az asszonyelejti. így
is tartott néhány másodpercig. míg visszanyerte egyensúlyát és halk .Jcöszö
nömv-öt rebegve, szembefordult a férfival. Sápadt, vézna teremtés volt, hamu
szürke, megviselt arcából két, rémülettől óriásira tágult, sötét szem nézett
szembe Pállal. Az elkínzott tekintetben égő vad reménytelenség átjárta a férfit
és szabad kezével hirtelen karjához szorította az asszony beléjekapaszkodó
kezét.

- Maradjon így! Lépjen föl a járdára. Ide mellém. - Suttogta szaporán,
míg szeme fölmérte a néhány lépéssel előttük baktató géppuskás legénykét.
akinek fejletlen kamasztagjain úgy lötyögött a vadonatúj egyenruha, mint mi
kor egy iskolásfiú az apja ruháit szedi magára. A kölyök el volt foglalva, is
merőse akadt a tömegben, megállt háttal feléjük, és nagy hangon magyarázott
valakinek.

- Jőjjön át a jobb oldalra, ide. a fal mellé! Úgy látszik senki sem figyel
ránk. Ne reszkessen kérem, azt hiszem, sikerül. Emelje fel a fejét, próbáljon
bátrabban lépni, ez így feltűnő.

Szorosan a házak fala mellett, karján az asszonnyal - a kisfiú, mintha
csak értené, hogy élet-halálról van szó, pisszenés nélkül ül anyja karján, fe
kete szemében csaknem oly értelmes rémület, mint az asszonyéban -, így 'ha
ladtak el a Zeneakadémia mellett, át a téren. Most már különváltak a tömeg
től, a siralmas menet elé kerültek. Visszanézni egyikük sem mert, mind a ket
ten el voltak készülve egy golyóra a hátukba. De úgy látszott, senki sem tö
rődik velük. A templom mellett egy pillanatra mégis megállt a színész, vállán
át visszapillantott. A lötyögőruhás ifjú most a menet élére került, valahonnan
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hátulról fenyegető ordítás hallatszott és az elkínzott csapat gyorsabb ütemre
lódult. Pál karján az asszony megremegett. De ő is látta, pillanatok alatt be
érik őket. De nekik gyorsítani nem szabad.

A templom oldalajtaja nyitva állt. Belülről nyirkos csend, félhomály és
biztonság áradt. Pál hirtelen elhatározással betuszkolta az asszonyt a gyer
mekkel, őmaga követte őket.

A délelőtti napfény után itt sötétség vette körül őket, néhány percig sem
mit se láttak. Lassan bontakoztak ki a tárgyak: az ajtó mellett hirdetőtábla

állt, rajta az énekek számai, meg valamilyen zenés istentisztelet hirdetménye.
Ez a tábla szinte teljesen elfödte, mély homályba borította a magányos kis
padot, mely az üres, komor helyiségben biztos menedéknek látszott.

Itt ültek most, lélekzetüket visszafojtva. Az asszony, ölében a kis gyer
mekkel, reszketve, még mindig hitetlenül, füle élesen az odakint elhaladó me
net hangjaira feszül. Omaga csodálkozva és diadalmasan, de megrendülve is a
váratlan kalandon, szeme szórakozottan a hatalmas, sötét feszületre szegezve,
mely ferdén felfüggesztve, mintha egyenesen feléjük hajolna. Aztán a félho
mályból kibontakoztak a falon a kis stációképek is. Az egyik, éppen mellet
tük Veronikát ábrázolta, amint kendőjét nyujtja a megroskadó üdvözítőnek.

"Amit egynek tesztek a legkisebbek közül ..." jutott eszébe hirtelen és mély,
édes elégedettség szállta meg. Talán életében ez az első tett. Valami, amit 
lám - magától csinál. Idáig inkább csak őérte tettek, és ő elfogadott. Az anyja,
mióta csak él. Aztán Ica. Az emberektől is csak kapott: sikert, dicsőséget,

pénzt. ..
Csodálkozva ébredt rá, hogy tulajdonképpen templomban is most van éle

tében először a saját jószántából, bár persze, most is véletlenül. Gyerekkorá
ban az iskolával kellett menni minden vasárnap, a nagy ünnepek előtt gyónni
is mind egyszerre mentek. Később az anyját kísérte olykor, inkább szokásból,
mint gyöngédségből. Violával is betévedt egyszer-másszor egy-egy hangulatos
budai kápolnába, ha séta közben erre támadt kedve a lánynak. Most meg lám,
milyen furcsa véletlen sodorta ide. De most mégis úgy érezte, egyedül van itt
és csak sajátmagáért.

Imádkozni kellene. De csak az a gyerekversike jutott eszébe, amit anyjá
val esténkint elmondott valaha: "Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a
szemem." Röstelkedve abbahagyta, szemét a feszület re szegezve, szórakozottan.

Lám, imádkozni sem tudok már, gondolta szomorúan. Pedig Ö talán meg
mondaná ... Ö nyilván tudja, mit kellene ... Ha imádkozni tudnék, most meg
kérdezhetném ... talán akkor magamtól is megérteném ... Nem hallgatnék
mindig másokra ... Most már nem volt szórakozott, feszülten, várakozón bá
mult a feszületre. Figyelt. De a sötét, fájdalmas, csúnya Krisztus nem felelt.

Mellette, az asszony ölében felsírt a gyermek. Pál összerezzent és odafor
dult. A kisfiú is ránézett és hirtelen elhallgatott. Nagy, sötét szeme két sarká
ban egy-egy csillogó könnycsepp ült még, de amint Pál arcába nézett, egyszerre
elmosolyodott. A mosoly édes volt - s talán mert oly váratlan - a férfi szíve
összeszorult tőle. Vajon az ő gyermekének is ily tiszta szemefehérje, ily szép
mosolya lenne? - gondolta borzongva. De persze, ő azt úgysem fogja látni ...

Aztán a kint elhaló zajokra figyelt. - Már elmentek. Hát úgylátszik ez
sikerült. Bíztatóan rámosolygott a nőre. - Azt hiszem, mehetünk is.

Felállt, de a sápadt arcon rémület vonaglott át. Hiszen, persze, hová men
jen ez ? Elővette a noteszát és töltőtollát.

- Nézze csak, felírok itt magának egy címet. Menjen oda. Az anyámé. Ott
jó helyen lesznek, amíg ezek itt ... megvető pillantást vetett a kapu felé, az
utca felé, a város felé.

sebtiben odavetett, kisfiús betűivel ezt írta a cédula másik oldalára:
"Anyám, teljesítem a kívánságát, elmegyek. De kérésem van! Helyezze el

ezt az asszonyt az én szobámban és vigyázzon rá és a gyermekére. Vigyázzon
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mind a két asszonyra és mind a két gyermekre. Magára bizom őket, Anyám..
Isten vele."

A papírt az asszony kezébe nyomta, még egy pillantást vetett rá és a gye
rekre, aztán elindult a kijárat felé. De még visszafordult:

- Előbb én megyek ki. Ha öt percen belül vissza nem jövök, akkor elin
dulhatnak. Legjobb volna persze, ha taxit tudna kapni. Minek lássák az utcán.
Van pénze?

Egy nagyobb papírpénzt nyomott az asszony kezébe, aztán még aprópénz
után kutatott. - A taxíra, Ezt pedig itt vegye le. Ne is tegye fel többé, érti?
- Megérintette a nő kabátján a csillagot.

Rohamlépésben indult útnak. Most, hogy ezen túl volt, izgalom fogta el.
Sietnie kell, lehet, hogy máris elkésett. Hátha Viola apja mást gondolt és már
ma indulnak.

Az utca elcsendesedett, a bámészkodók eloszlottak. Az elcsigázott menet «

távolban lassan kígyózott a Duna felé. Így jobbnak látta vísszafordulni, a
Körútnak.

Az összetorlódott villamosok egyrésze még mindig ott állt. Az,. amelyiken
az imént utazott, éppen most indult: Szamek Karcsi napbarnított arca elk»
molyodva bámult ki a hátsó perron ablakán. Pál már csak az utána következ-i
villamos vezetője mellé tudott felugrani.

Az átélt kaland izgalma után kimerülve, behunyt szernmel, gondolat nél
kül támaszkodott a kocsi sarkában. lVIár nem is tervezett semmit; vitette ma
gát. Míkor a kocsi megállt a Nyugatinál. majd a Vígszínháznál, gépiesen fel
nyitotta szemét; tekintete mindannyiszor a híd felé robogó, zsúfolt katonai
teherautókat és az előtte futó villamos hátsó perronján álldogáló sofőr hátát
súrolta és ő védekezve újra lehunyta a szemét. Csaknem aludt.

Egyszerre fülhasogató robaj tépte föl szempilláit. Ugyanakkor fájdalmas
ütést érzett a fején és a kocsi hatalmas zökkenéssel, élesen csikorogva megállt,
ő pedig egész súlyával előrezuhant. Körülötte üvegcserepek záporoztak, jajve
székelés, ordítozás, fájdalmas kiáltások. Úgy érezte, a kocsi és benne valameriv
nyien morzsára zúzódtak. Esés közben tágrameresztctt szeme egy pillanatra
apokaliptikus látványra dermedt: láng, füst, korom, a levegőben szétlövcltö
zürzavar: ismeretlen tárgyak és emberi testrészek repülő, pokoli káoszára. A
lökés most visszadobta, hanyattvágódott egy sikoltozó emberhalomra. de csak
nem ugyanabban a pillanatban talpraugrott. Eliszonyodott szeme az előttük

haladó villamost és benne a sofőr alakját kereste. De csak valami lehetetlent
látott: ott, ahol a Hídriak, a rajta Ielszaladó villamosnak és benne Szamek Ká
rolynak kellett volna lennie: ott nem volt semmi. Azazhogy: tűz volt és fekete
füst, pernye és a fekete levegőben repülő, zuhanó üvöltő és jajgató őrült vég
ítélet. Az emberek, az autók a villamosok ... minden eltűnt a híddal együtt.
belerohant a Dunába, a semmibe. Amit maga alatt látott, az már csak a folyó
volt; egy megháborodott, véres, tajtékzó, egy megőrült folyó, hihetetlenül kö
zel, szinte a lába alatt. Megnyílt és elnyelt mindent, amit az áruló Híd magá
hozcsalt és most beléjeöntött: tankot és autót, embert és állatot - mindent.
Iszonyodva kapta karját a szeme elé, aztán fuldokolva hányni kezdett.

Süllyedő öntudata ködén át hangfúszlányok kísérték: O, az ördögök! Az
átkozottak! Felrobbantották ... hallotta még. És mellette a vezető rekedt da
dogását: Ha egy pillanattal később fékezek ... Vagy ha a fék nem fogad szót
azonnal ... Hát mi is ... valamennyien ...

Aztán nem hallott többé semmit.

Öntudata lassan tért vissza. Eleinte azt hitte, otthon van, az ágyában. De
az egyenletes rázkódás furcsa volt és ő felnyitotta a szemét. Fehérköpenyes,
nagyon fíatal orvos - talán csak medikus - hajolt föléje, a csuklóját fogta és.
a karóráját nézte. Mikor észrevette, hogy magáhoztért. megszólalt:
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- Csodálatos szerencsere volt. Egy jólpárnázott nemre zuhant. Az sze
gény alaposan összezúzta magát a törmelékeken. Ha a vezetőnek nincs olyan
lélekjelenléte ... A másik kocsi ...

Elhallgatott, mert a színész szeme újra lecsukódott. Ügylátszott. megint el
veszti az eszméletét. A fiatal orvos lelkiismeretfurdalást érzett, hogy a tragé
diáról kezdett beszélni.

De nem, a beteg megmozdult. Mondott is valamit, alig hallhatóan. Az orvos
hozzáhajolt.

- Azon a kocsin utaztam előbb én is - suttogta. - Csak ... leszálltarn.
Valami feltartóztatott . .. Egy... véletlen találkozás... - És újra hányni
kezdett.

- Hát ez szerenesés egy találkozás volt, igazán - mondta az orvos, mi
kor visszafektethette. Injekciót készített elő. - Vannak ilyen véletlenek. Most
elvisszük a Rókusba, megnézzük, nem szenvedett-e mégis valami belső sérü
lést. Arnbár a hányást maga az izgalom is indokolja ... Beleszúrta a tűt és ő

hátrahanyatlott. De nem, egyáltalán nem érezte most betegnek magát. Inkább
valami izgalom, soha nem érzett lelkesedés öntötte el, forró hála és sugárzó
értés. Úgy érezte magát, - szinte képben látta ezt - mint valami sötétben
álló hideg és üres akkumulátor, amelyben hirtelen megindul az áram s egy
szerre fényleni, izzani kezd. Sugarai megvilágítják a környező éjszakát. Szo
rosan összecsukta a pilláit, hogy teljesebben átadhassa magát ennek a su
gárzásnak.

- Hát feleltél. Értem, igen, értem. Köszönöm, ó köszönöm!
Az utolsó szót félhangon suttogta és a kis doktor meghatottan nézett le

rá. Milyen nagy művész és milyen kedves, szerény ! Milyen hálás minden cse
kélységért ! S miközben az injekcióstűt elrakta, ő is szerényen, bár kissé fon
toskodva mondta:

- Persze azért egy ideig kímélnie kell majd magát. Majd meglátjuk, mit
mond a röntgen.

Nem felelt. Egy ideig csend volt a kocsiban. Aztán a beteg hirtelen felült.
Nyitott szemében mély ragyogás áradt szét, szinte mintha a kékje átlátszóvá
vált volna valami átható belső fénytől és a fiatal orvos azt gondolta: Nem
csoda, hogy olyan remek színész, micsoda szemei vannak! Bizony Isten, kár
lett volna érte.

Ö pedig azt mondta és a hangja most egyáltalán nem volt gyenge:
- De soká nem időzhetek maguknál. Dolgom van. Este ugyanis fellépek.

Szavalnom kell. Dc addig még valami mást ... sokkal fontosabbat is ... De ezt
már egészen halkan mondta - szintc csak magúnak ...

-
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