
STUKA ÉS BÉCSI SZELET Lr t a BLrk á s Endre

Az asszony kinézett a vonat ablakán. Tekintete végigfutott a nedvesen
csillogó, zőld réteken, a dombokra kapaszkodó, gazos szőlőkön, a dunaparti fü
zeseken, Ismerős táj volt, megfordult erre már néhányszor, de az ország többi
részéből nem sokat látott. Ezt a vidéket lanyha dombjaival, nyártás útjaival,
fényeivel, ugráló színeivel már majdnem teljesen sajátjának érezte. De ahogy
bámult ki az ablakon, gondolatai közben messze jártak, a stockholmí központi
pályaudvar villant fel emlékezetében, ahová hosszú' utazás után most majd
megérkeznek, hogy megmutassa apjának és hugának Balázst, nyolc éves Jris
fiát. Tizenegy éve, 1947-ben járt utoljára hazájában; azóta meghalt az anyja,
neki pedig' fia született ...

- Mikor érünk Hegyeshalomra ? - kérdezte Balázs. Szőke haja szemébe
lógott, s nagy kék szemét rnélabúsan anyjára meresztette. Közben mutatóujját
széles orrcirnpájába fúrta.

- Nemsokára ... És ne piszkáld az orrodat!
Hallgattak. Utitársuk. egy szikár, idős nő levette a csomagtartóból bőrönd

jét, kinyitotta, \kivett onnan egy kis dobozt és a háta mögött lógó esőkabátja
zsebébe sü1lyesztette. Készült a vámvizsgálatra.

- Marni ! Hogy mondják svédül, hogy "mozi" ?
- Bio.
- S biztos, hogy játszanak majdcow-boy fi1meket?
- Reméljük - felelte a gyerek anyja, s ez úgy hangzott, mínt egy sóhaj-

tás. - Mozi ... mozi. Örökké azon jár az eszed Nézd azt a tehéncsorda ! Ott
van neked cow-boy ~ tette hozzá rossz magyarsággal.

- Tehéncsordát! - javította ki a fiú egykedvűen, mint aki már únja
egy kissé, hogy anyja képtelen érzékelni a magyar tárgyesetet. - S az nem
cow-boy, hanem csordás. Még písztolya sincs - jegyezte meg megvetően, de
azért nézte a teheneket, s az állatok lábánál ugráló kuvasz láttára pár pilla
natra fe1csillant a szeme, könnyű mcsoly suhant át arcán, de aztán csakhamar
megint elkomorodott.

- Veszel nekem Bécsben farmer-nadrágot? - fordult anyjához.
- Nem - hangzott nagyon határozottan, de kicsit fáradtan. - Tudod jól,

hogy Bécsben se pénzünk, se időnk nem lesz erre.
Kinn a folyosón csizmák kopogtak. A vámőrök és egyéb hivatalos emberek,

akik már Győrött felszálltak a vonatra, az ő kocsijukhoz értek. Az asszony
fésűt vett elő.

- Gyere ide! Már megint milyen a hajad! Most lesz az útlevélvizsgálat.
Balázs szokásától eltérően megadó arccal odatartotta a fejét; úgy látszik

ezt is el kell tűrnie, másként nem jutnak át a határon.
- Ne huuuuzd ! - jajdult fel, amikor a fésű megakadt a szőke hajbozót

ban. - Még nem is vagyunk Hegyeshalmon - panaszkodott dühösen.
- Jó, jó ... Az asszony is ideges volt. Most majd kiderül, hogy valóban ki

kellett volna-e cserélnie útlevelét új címeresre. mint egyik 'barátjuk ijesztgette.

Aztán ott voltak; a fülke megtelt egyenruhás emberekkel. Pár perc alatt
végeztek, mindent rendben találtak, poggyászukba éppen csak belekukkari
tottak. De Balázs számára még nem fejezödtek be az izgalmak. Már induló
ban voltak, amikor egyszerre egy bozontos szemöldökű vámőr szigorúan Ba
lázsra meredt:

- Na öcsi, rnilyen volt a bizonyítványod?
Balázs elvörösödött, zavartan nézett a vámőrre, majd anyjara, de ezúttal

már megütközés volt a tekintetében. Erről nem volt szó. Néhány idősebb ba
rátja az Attila utcában sok minden zagyvasággal tömte ugyan tele a fejét,
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hogy rni mínden vár rá majd 'a határon, de ilyesmit, amiről ez a terrier-szem
öldükű faggatja, a legvadabb képzelet se szülhetett.

- Na, rnondd csak - négatta még az anyja is.
- Hármas, - rebegte Balázs alig hallhatóan.
- S megérdemelsz ilyen utazást? - kérdezte a vámőr, de most megeny-

hültek vonásai, és ekkor már Balázs is tudta, hogy csak afféle magánérdeklő

désről van szó és valamennyire nyugodtabb lett.
- Meg - felelte kurtán. El kellett tűrnie még egy barátságos barackot a

fejére, de aztán megszabadult kínvallatójától.
Az asszony cigarettára gyujtott, majd ajakpirosítót meg púdert szedett elő

és kis kézi tükre előtt megpróbálta fáradt, kemény vonású arcát felfrissítenl,
Balázs közben kivonult a folyosóra, s azzal akarta magát kárpótolni az előbbi

izgalmakért, hogy időnkint be-bekukkantott a szomszéd fülkébe, vajon ott
hogy folyik a vízsgálat ? I De ott nem volt gyerek, akit bizonyítványa felől

faggathattak volna, s így aztán nem sok értelme volt a kukucskálásnak. Egy
szerre eszébe jutott valami; ijedt arccal rohant be- anyjához.

- Mami! Elvitték az útlevelünket!
- Persze. De majd visszaadják.
- Biztos? - kérdezte a fiú, s látszott az arcán, hogy anyja válasza nem

nagyon nyugtatta meg. Újra kiment a folyosóra. Nem árt, ha szemmel tartja
ezeket az embereket.

Nemsokára Hegyeshalomra értek. Alig robogott be a vonat az állomásra,
Balázs megint ott termett anyjánál.

- Mami! Vecére kell mennern - hadarta halkan, aggodalmas arccal.
- Várj! Állomáson vagyunk. Tudod, hogy mcst nem lehet ...
- De nekem muszáj... Hasmenésern van... nem érted - súgta most.

anyja fülébe a gyerek
Mit tehetett az asszony, fogta a gyerek kezét és elvonult vele. Hegyeshal

mon legalább félórát állnak ... Apja gyomrát örökölte, úgy látszik - jutott
eszébe. Annak is megviseli a gyomrát minden izgalom ...

. .. Aztán már Ausztriában rohant velük a, vonat, Bécs felé. Balázs önfe
ledten, boldogan pislogott ki az ablakon. Az osztrák vámőrök meghozták út
levelüket. a miatt már nem kellett aggódnia. Ott állt a folyosó ablakánál: háJt
ez itt most "nyugat", arniről annyit hallott, s ahol annyi minden másképpen
van, mint otthon, ha cow-boy-ok nem is bukkantak fel, s a teheneket itt is
jámbor külsejű idősebb bácsík őrzik. A marhák se másmilyenek, mínt Ma
gyarországon, de az útjelző táblák, az állomások nevei, a Coca Cola és egyéb
hirdetések a tűzfalakorn, már idegen világ üzenete. Az országúton egyre több
gépkocsi száguldott, itt-ott motoros rollerek pöfögtek el a vonat mellett ...

Balázs anyja útitársnőjükkel beszélgetett, aki lányához készült Svájcba.
- A legkisebb unokámat még nem is láttam - rnesélte, és már fénykép

után matatott. A másik a stockholmí találkozásra gondolt, apjára és hugára.
akit tíz éve nem látott. Ahogy majd izgatottan lekecmeregnek a vonat lépcső

jén, s a perrenon ott áll apja és huga, s mindnyájan bőgni fognak. Elszorult a
szíve, nem is inallotta, miről beszél a mellette ülő idős nő, üres tekintettel
nézte egy pólyásbaba . fényképét. Nem látott mást, csak a stockholmi pálya
udvart, a bronzszínű, komor falakat, 'amilyen akkor volt, tizennyolc évvel ez
előtt ... Amikor búcsút mondott hazájának ...

Aztán vházak közt robogtak már, ólomszínű bérkaszárnyák mellett. Az
egyik ház udvarám piros kötényű kislány kutyát hajszolt, grundori fiúk fut
balloztak. Eső szitált, az aszfalt nedves kékjében lilás-sárga olajfoltok esíl
logtak. Váltókon, sinelágazásokon csattogott keresztül a vonat,uztán fel
hangzott:

- Gyere, Balázs! Készülődjünk!

*
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A Westbahnihofon ott várták őket a rokonok: Solymár Géza, az asszony
férjének unokabátyja és felesége, egy kistermetű hegyesorrú. madárfejű nő,

egy bécsi gyáros lánya. Bécs német megszállása után oa nácik elől menekülve,
pár évig Budapesten éltek, de 1945 után visszatértek az osztrák fővárosba és
Solymár átvette a háború alatt meggyilkolt apósa gyárát, nagysz-abású üzleti
vállalkozásokba kezdett, s mint a rokonság körében Pesten is híre járta. az
elmúlt tizenkét év alatt hatalmas vagyont szerzett. Géza von Solymárt Bécs
háború utáni világában mdndenkí ismerte, aki ott számított valamit, Most már
hatvan év felé járt, teljesen kopasz volt, s jócskán elhízott. Hol volt már az
egykori, daliás MAC-ifjú! De mínt már lenni szokott, haja hullásával és test
súlya gyarapodásával arányosan növekedett tekintélye az osztrák gazdasági
életben.

Miközben a felnőttek ölelkeztek és csókolóztak, Balázs csak állt ott mellet
tük, forgatta a fejét, csodálta a nyüzsgő pályaudvart. A házaspár aztán felfe
dezte őt is, az idegen néni csókolgatni kezdte, megtapogatta. mintha így akar
na valóságáról Jobban meggyőződnd. Ö ezalatt Trude néni parfümjének illat
felhőjéből egy fényes gombokkal díszített egyenruháju férfit tartott szemmel,
aki felnyalábolda bőröndjeiket és sunyi gyorsasággal eltűnt velük a kijárat felé.

Végre elmduítek. Négy órájuk volt Bécsben a továbbutazásig, most ebé
delni mentek a bécsi rokonokhoz. Balázst anyja kezén vezetve húzta maga
után, Hirtelen megrántotta anyja kezét:

- Nézd, mami, milyen csöves riadrágja van annak a srácnak !
- Balázs! Nézz előre, míndjánt orra esel!
A pályaudvar előtt afféle igazi amerikai autócsoda várta őket, amilyet

Balázs még keveset látott. Ilyen Pesten csak a diplomatáknak van - járt a
fejében -, de azok közül se akárkinek. Reggel iskolába menet látott néha
ilyen autókat elsuhanní az alagút felé.

Éppen készültek beszállni, az előbbi egyenruhás ember kinyitotta előttük

a gépkocsi ajtaját,amikor egyszerre csak odasomfordált melléjük egy kopott
ruhás, borostás arcú férfi.

- Bocsássanak meg kérem - rnondta magyarul a koldusok bús alázatával
és lassú mozdulattal megemelte kalapját.

- Na, szálljatok már be - szólt rájuk ingerülten Solymár, hatalmas hátát
fordítva a kéregetőnek. mintegy fedezve a két asszonyt és a gyereket.

- Mami, a bácsi magyar! - súgta Balázs anyjának izgatottan.
- Mozogi, siess - néganta az anyja és tuszkolta be a fiút az autóba, mintha

menekülnének.

Balázs bekuporodott a sarokba, nézett ki az ablakon, tekintete találkozott
a kéregetőével, aki szomorú szemrehányással, üveges szemmel bámult az el
suhanó autó után.

- Tudod, az ember már nem mer magyarul beszélni az utcán - magya
rázkodott Solymár, hátrafordulva a vezető mellől, németül, hogy Balázs ne
értse. - Ez a rengeteg magyar, aki ötvenhatban kiszabadult ide ...

- Persze - rnotyogta a svéd nő. Többre nem volt képes. Arca hirtelen
megnyúlt, s tétova tekintetű, nagy kék szemét lesütötte. Arra gondolt, hogy ez
a suta mentegetőzés bízonyára sokkal kevésbé lett volna sértő és kártékony,
ha magyarul hangzik el. Inkább értette volna meg Balázs, mint az osztrák
sofőr. Szégyen és bosszúság emésztette. Míndig így volt ez. MeI1t nem magyar,
azért kellett az ilyesmiket és hasonlókat újra és újra zsebrevágnia. Hozzá min
denki bizalmas, ha szídní kell a magyarokat - hisz idegen, nem sértődhetik

meg. Pedig mennyível érzékenyebb, mint a magyarok. Igaz, másképpen. A maga
módján, a maga idegen, nyilván hamis médján ...

- Pedig úgy sajnálja az ember őket - szélalt meg 'I'rude, ciripelő, vékony
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kis hangján. Érezte, valamit kell mondanía, nyomasztó volt, ahogy míndnyájan
hallgattak. - S mesélj, mesélj még a Pasaréti-útiakról !

Balázs kíváncsian szemlélte a forgalmas utcákat, s anyja közben mesélnt
kezdett a közös pesti ísmerősökről: kinek hogy megy sorsa, ki halt meg, kit
hová sodort az élet. Készségesen, Ielkesen válaszolgatott a kérdésekre, s csak
akkor lanyhult mesélő kedve, amikor észrevette, hogy Solyrnár és felesége ér
-dektelen arccal bámulnak ki az ablakon, nem is figyelnek rá, érdeklődésük

puszta udvariasság, gondolataik messze járnak.
Útkereszteződésnél vesztegeltek, várták a zöld jelzést. Balázs önfeledten

meredt ki az ablakon. Egy villamos állt mellettük,
- Géza bácsi ! - szólalt meg. - Bécsben nincsenek stukák ?
Solymár kérdő pillantást vetett a fiú anyja felé; már elfelejtette, hogy

a pesti gyerekek a gyorsjáratú, új villamosokat nevezték el a háború alatt
stukáknak. Meg kellett magyarázni neki.

- Bizony nem is tudom - felel te aztán Balázsnak. - Azt' híszern, hogy
nincsenek.

Balázs hallgatott. Egy játékbolt ikirakatára rneredt a tekintete, nem is
haldotta Géza bácsi megjegyzését:

- Tudod, itt nálunk már annyi embernek van autója ...
Zajtalanul, puhán szállt velük a gépkocsi, mintha nem is kerekeken jár

na, hanem suhanna a levegőben.

A villa, ahol megálltak, valóságos palota volt, óriási park közepéri. Kiká
szálódtak az autóból. a sofőr megragadta a bőröndöket. majd átadta őket egy
-elősiető szobalánynak, aki sietve, mintha kergetnék, eltúnt velük.

Balázsnak csak most akadt igazán bámulnivalója. Nagy óvatosan, lábújjhe
gyen lépkedett a süppedő, óriási perzsaszőnyegeken. megilletődve nérett kö
rül, rníntha templomban járna. Mindenfelé drága bútorokon. vadászjeleneteket
.ábrázoló, vagyont érő gobelirieken, hatalmas festményeken. patinás, nehéz
ezüsttálakban narancson, zöld fügén, ananászon és egyéb déli gyümölcsön
akadt meg a szeme. Solyrnár kicsit szuszogva, de készségesen kísérte végig az
egymásba nyíló, teremnek beillő szobákon. A téli kertben jártak, csodálatos
ázáleák, óriási kaktuszok és pálmák között, amikor Balázs elgondolkozva meg
állt egy pálmafa alatt, fejét hátraszegte, hogy lássa Solymár arcát, s úgy kér
-dezte:

- Géza bácsiék egyedül laknak ebben a házban?
- Igen fiacskám... Tetszik neked ?
Balázs csak bólintott egyet, aztán mentek tovább. Az emeletre készültek,

tölgyfalépcső nyikorgott léptetik alatt. Amikor Balázs felért, megfordult:
- Tényleg? - kérdezte,
A férfi jónéhány lépcsőfokkal rnögötte tartott, most majdnem egy vonal-

ban volt a fejük. .
- Miről beszélsz? - lihegte a félfi kívőrösődve a Iépcsőmászástól,

- Tényleg egyedül tetszenek lakni? A bácsi és a néni egyedül ?
- Persze - hangzott zihálva, s kissé ingerülten. Nem volc gyereke, az

ilyen kis emberek valami furcsa módon rníndíg zavarba hozták. Egy csecse
mőre ránézni sem tudott. - Rajtunk kívül .terrnészetesen itt lakik a személy
zet is - magyarázta és kifújta magát.

Mentek tovább, benyitottak a vendégszobákba és az azokból nyíló fürdő

szobákba, ahol a szájmosópohártól kezdve a törülközőig mindennek ugyan
olyan színe volt, mínt a I csempenek és a 'beépített medencének. De Balázs
lassankint kezdett már belefáradni a látnivalókba. Személyzet, személyzet 
járt a kis fejében. Vajon !ki lehet az, aki nemcsak közönséges személy, ha
nem személyzet. De nem akarta megkérdezni, ne higgye itt senki, hogy azért,
mert ő Magyarországról jött, semmit se tud a nagyvilági élet dolgairól.
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Amikor visszatértek az asszonyokhoz, Solymár szükségét érezte, hogy fel
hajtson gyorsan egy pohár vermutot, bármídyen rosszaló pillantásokat vetett
is feléje e miatt felesége. Aztán leült a nők mellé és szivarra gyújtott.

Balázs kis ideig csatangolt még a szobákban, aztán kifáradva ledőlt egy
pamlagra, Kimerült volt és unatkozott. Kinézett az ablakon a kertre, s eszébe
jutott a Tabán, ahol nem olyan ápolt ugyan a fű, mint itt, de a romos gépház
ban <tavaly télen egy igazi hullára bukkantak. Futottak is rémületükben hazáig.
Felfedezésükről az újságole is írtak. Ha legalább felmászhatna arra a szép
fára ott a szökőkút előtt. S mami farmer-nadrágot sem vett.

Felállt, s lábát húzva, rnint egy vénember, további felfedezésekre indult.
Egy medencében aranyhalakra bukkant. Zsebéből előkotorászott egy papírda
rabot, kis galacsinokat gyúrt belőle s beledobálta őket a vízbe. Nagy izgalom
volt a medencében, s néhány percig Balázs is remekül szórakozott, de aztán
azt is megunta. 'I'ovábbódalgott, Nem értette, miképpen .történhctett, hogy a
legnagyobb felfedezésre csak most bukkant. Persze a faburkolat mögé volt
rejtve, de a televíziót azért már előbb észrevehette volna. Most már nem volt
fáradt, majd hasraesett a síkos parketten, úgy rohant a felnőttekhez.

- Mami! Van lemezjátszó meg televízió! - Iihegte izgatottan.
- Jól van - csillapította az anyja - és töröld meg az orrod.
Mindhárman felálltak és elindultak Balázs után. Most ott ácsorogtak egy

mindentudó zenegép ~'S a televízió előtt. Solymár mosolyogva nézte a 'kisf'iút,
ekkor látta először valóban boldognak.

- Nálunk is van a házban televízió ... Egy doktor bácsinak - magya
rázta Balázs. - Lemezjátszója is van.

- Tényleg? - kérdezte Solyrnár, s arca egy pillanatra elborult, mert
eszébe jutott, hogy negyedórával ezelőtt a gyerek ugyanezzel a szóval fejezte
ki kétkedését, amikor arról volt szó, hogy egyedül lakják-e a házat. A fiú any
jára nézett, tőle várt választ.

- Stimmt es ? - ismételte meg németül.
- Igen - hangzott a válasz. - Tudod, az orvosok ...
Maga se értette, miért mentegetőzött így, mintha valami szégyelnivalót

vallott volna be. De nem volt ideje elmélkedni ezen, mert fia szemrehányóan,
majdnem dühösen közbevetettet

- Krupkáéknak is van. Pedig a Bumi pápája nem orvos, hanem tűzoltó.

- Na, milyen lemezt szeretnél hallani? - kérdezte Solyrnár, hogya vi-
tának véget vessen. Éhes volt már, s a gyerek is fárasztotta.

- Rock and roUt ! - vágta ki Balázs.
A házlak nevettek, s egymásra néztek: rock and roll és csőnadrág. ki is

meri itt ki magát. Azonban sajnos nem akadt abban az óriási lemeztartó szek
rényben egyetlen rock and roll lemez sem.

Solyrnár feltett valami más tánclernezt. Balázs kis ideig hallgatta, aztán
odábbsomfordált. Igazán lehetne rock and roll lemezük - gondolta bosszúsan.
Visszament a halakhoz. Egy se fordult fel, pedig a galacsinek mind eltűntek

Csupa csalódás. A halak vígan úszkáltak. s parányi szemükkel alattomosan
pislogtak a fiúra. Legalább beleköphetne. De nem érte fel a medencét.

*
Közben a felnőttek újra elhelyezkedtek a társalgóban. A szobalány poha

rakat hozott, amiket Solymár Cinzanóval töltött meg.
- Nem értem, hogy ötvenhatban miért nem jöttetek ki - jegyezte meg a

házigazda az idősebb, tapasztalt és gazdag rokon félreérthetetlen szemrehá
nyásával hangjában.

- Ja, wirklích - ciripelt a felesége, majd egy pohár vízzel valami orvos
ságot vett be.
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Balázs anyja zavartan mcsolygott. Várta ezt a kérdést. Hányszor fogják
majd még nekíszegezní ? Ekkor Balázs is megjelent újra, végleg belefáradt a
palota látnivalóiba és otthonosan elhelyezkedett anyja térdén.

- Férjem se akart - mondta halkan az asszony.
Úgy érezte magát, mintha vallatnák. A vermut után nyúlt, egy hajtáera

kiitta.
- Hisz rnehettetek volna apádhoz, Stockholmba. Biztosan hívott - erős

kÖdött a férfi.
- Hívott, persze .. '. meg a hugom is. De ... nem mentünk. De mit ma

gyarázzam, ezt ti úgyse értitek.
Most Trude vette át a szót, mert látta, hogy férjének arca idegesen meg

rándul. Az utóbbi időben nincs rendben a vérnyomása. Nem elég az üzleti iz
galmak, most ez is ...

- De Balázs! A fiatok! Azt hiszed, felveszik majd az egyetemre? Nagy
apja ezredes volt. Rá kellett volna gondolnotok.

- Mit beszéltek rólam? - riadt fel Balázs. Németül folyt a szó, de neve
hallatára felfigyelt.

- Semmi, semmi - nyugtatta meg anyja. Egyetem! A pár hét előtti

vizsgakészűlődésekre gondolt. Ahogy otthon napokon át szolmizált a fiával,
mert énekből bukásra állt, s ahogy gyötörte magát a magyar nyelvtannal.
Hitte volna-e akkor, 1939 nyarán, amikor búcsút mondott hazájának, hogy mire
is vállalkozott. .

Belépett a szebalány és jelentette, hogy tálalva van.
Balázs nagy szemekkel bámulta meg a terített asztalt, a gyönyörű por

celán étkészletet, a nehéz ezüst evőeszközöket, a kristályvázában a csodálatos
virágokat. Ilyen asztalnál még nem ült életében. Megilletődve foglalt helyet,
alig merte szemét levenni tányérjáról. Térdére fektette szalvettáját, ahogy a
felnőttektől látta és félszemmel a bóbitás szebalányt leste, aki egy nagy ezüst
tálat 'hordott körül, amiben töltött paradicsomok úsztak majonézes szószban,
Anyja ijedten meredt a tálra, Balázs utáIta a majonézt. s a paradicsomért se
lelkesedett. Mi lesz most? A fiúnak Trude adott, két hatalmas paradicsom
került a tányérjára, jószívvel megöntözve a sűrű sárga lével. Csoda történt.
Balázs mukkanás nélkül ette, nyelte az utált ételt, olyan szépen, finoman,
hogy anyja boldogságban úszott, Balázs, nagy csodálatára, nagyszerűen vizs
gázott étkezési illemből. De látszott is rajta, hogy rninden igyekezetével ügyel
rá, hogy szépen egyék, ahogy jólnevelt fiúhoz illik, s ne hozzon szégyent any
jára. A nagy figyelemtől kidagadtak kis homlokán az erek, s tekintetében,
ahogy forgatta fejét a szebalány után, komor elszántság tükröződött. Hozhat
nak akármit, meg fogja enni. De miért is nem teszi le már a néni azt a tálat
az asztalra - gondolta magában, s közben télfüllel hallgatta anyját, aki a
háziaknak megint pesti ismerősökről beszélt.

- A lányuk idén érettségizett. Jelesen ...
Pár pillanatig hallgattak, aztán Trude vékonyka hangja törte meg a

csendet.
- Jaj, rnegszerezted holnapra a párizsi repülőgépjegyet? - fordult fér

jéhez ijedten, szinte sikoltva.
- Persze, - felelte a férfi kissé ingerülten. Nyugodtan még ebédjét se

költheti el - volt a hangjában.

A svéd nő szórakozottan piszkálta az ételt, Illem igen volt étvágya. Milyen
hiszékeny, hagyta, hogy. megint rászedjék. meaéltették. Vajon miért is érde
kelné őket, hogy Kovrig Kálmánnak, egykori pasaréte szomszédjuknak a Iá
nya milyen eredménnyel érettségizett. Trude holnap Párizsba repül.
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Balázs vitézül birkózott az utolsó falatokkal. Ahogy tanították, de ami.
otthon sohasem sikerült, játszi könnyedséggel segítette egy kenyérdarabkával
víllájára az előétel maradványait.

Aztán jött megint a szobalány, leszedte a tányérokat, s csakhamar az
előbbinél is nagyobb ezüsttállal jelent meg, megrakva húsokkal és mindenféle
finom kőrítéssel. Körülhordta, végül Balázshoz került, akit ismét Trude néni
látott el. A fiú, kimerülten az előétel elfogyasztásának fáradalmaitól, rémülten
meredt a tányérjára rakott hatalmas hússzeletre. S ezt neki kell majd késsel
feldarabolnia !

- Na, Balázskám, szereted a bécsi szeletet? - kérdezte Solyrnár ked
veskedő hangon a gyerektől.

Balázs csak nézte, nézte a pokasz, nagy darab férfi vörös arcát, aztán
könnybelábadt a szeme s szája széle elgörbült.

- Miért bécsi ? Ezt nálunk kirántott húsnak hivják - csuklott el a hang
ja. - S tragacsole a villamosok - zokogtaaz abroszra borulva.

Anyja megsimogatta a fejét. Ez az utazás is jól kezdődik - gondolta.
A házlak egymásra néztek, a férfi alig észrevehetően megrándította a

vállát, az asszony pedig végigsimította homlokát: migrén kínozta.

•

VITIORIA COLONNA VERSEIBŐL

Simil di me model nacqu' io da prima
Di me model per ora piu perfetta
Da voi rituiscer poi, donna alta e degna.

Michelangelo

Kitűnő költönö volt, mégis kétségtelenül Miohelangelo zette halhatatlanná.
Szépsége is csak Buonarobtí lélekbe mélyedő szemében volt tökéletes, kínzó
és egyben mégis oly felemelően gyönyörködtető szépség, Két reprodukció fek
szik előttem: az egyik egy százesztendős. firenzei kiadású Colonna verseskötet
Illusztrációja, a másik Míchelangelo műve. Az előbbi mínden valószínűség sze
rint a 'hívebb, fényképszerűbb ábrázolás; inkább illik kortársa és életírója,
Visconti megjegyzéséhez: "Mivel nem volt különösebben szép, az irodalmat
tanulmányozta, hogy elnyerje azt a halhatatlan szépséget, amely nem enyészik
el olyan könnyen, mínt a másik." Míchelangelo vászna ugyanis csak alig-allg
hasonlít ehhez a metszethez: szabályos, szinte görögös arcél, perzselő tekintet,
kicsattanó ifjúság. Tehát két arckép - két rnerőben más arc. Az egyik másol,
a másik idealizál. De vajon melyik a "hiteles" ? Buonarottíé ! Ű a lélek szép
ségével ékesítette ezt a tökéletesen szép arcot. Pedig megismerkedésükkor
Víttoria negyvenhárom éves volt, Michelangelo hatvan!

Hogy Buonarottí "elfogu1Jtságát" megérthessük, érdemes szószerint idéz
nünk azt a jellemzést, amit Francesco d'Olanda ír róla 1548-ban: "Vittoria Co
lonna úrnő, Pescara grófnőie. Ascanío Colonna nővére, egyike Europa, sőt az
egész művelt Viilág 'legkiválóbb és leghíresebb asszonyainak Cselekedeteiben
tiszta s nem kevésbé szép, művelt, jártas a latin irodalomban, szelleme fenn
költ, birtokolja mindazokat a ikiváló tulajdonságokat, amelyek csak egy nemes
hölgynek dicséretére válhatnak. Férje hősi halála óta szerény és visszavonult
életet él; megelégelvén az addigi helyzetéhez illő pompát és fényűzést, nem
vonzódik többé máshoz, mint Jézus Krisztushoz és csupán a komoly tanulma
nyoik érdeklik. Jóindulattal viseltetik a szegénysorsúak iránt és maga a kato
likus hívó jámborság míntaképe."




