
DÁNIEL, AZ IGAZSÁGOS írta Heinrich Böll

Ameddig sötét volt, a mellette fekvő asszony nem láthatta az arcát, és így
mindent könnyebben el lehetett viselni. Az asszony már egy órája igyekezett őt

rábeszélni és most még nem volt megerőltető a válaszolgatás. újra meg újra
azt mondani "igen", vagy "igen, természetesen", vagy ",igen, igazad van". A
felesége volt az asszony, aki mellette feküdt, de ha rágondolt. mindig csak azt
gondolta: az asszony. Szép asszony volt a felesége, és voltak emberek, akik
irigyelték érte, és oka lett volna a féltékenységre is - de nem volt féltékeny;
boldog volt, hogy a sötétség eltakarta előle az asszony arcát, számára pedig
lehetövé tette, hogy fesztelenül elengedje a saját arcát; semmi sem volt fá
rasztóbb, mint egész nap, arníg világos volt, felvett arcot viselni. mert az arc,
amelyet napközben hordott, felvett arc volt.

- Katasztrófa lenne - mondta az asszony -, ha Uli nem menne át a vizs
gán. Marie nem viselné el, .hiszen tudod mi míndenen ment keresztül. Tudod,
ugye?

- Hogyne, természetesen - válaszolta a férfi -, tudom.
- Száraz kenyeret kellett ennie, aztán meg ... tulajdonképpen nem is tu-

dom megérteni, hogyan tudta elviselni .. " szőval, hetekig kellett olyan ágyak
ban feküdnie, amelyek nem voltak felhúzva, és rnikor Uli született, Erichről

még az volt az utolsó hír, hogy eltűnt. Ha a gyereknek nem síkcrül a felvételi
vizsga: nem tudom mi történik. Nincs igazam?

- De ... igazad van - válaszolta.
- Csináld úgy, hogy találkezzál a fiúval, még mielőtt bemegy a terembe,

ahol a vizsgát tartják ... szólj !hozzá néhány kedves szót. Ugye mindent megte
szel, amit csak tudsz, jó?

- Hát persze - felelte.
Harminc évvel ezelőtt, egy tavaszi napon, ő maga is így jött a városba,

hogy letegye a felvételi vizsgát: vörösen hullott akkor, azon az estén a napfény
az utcára, amelyben a nagynénje lakott, és a tizenegy éves fiú akkor elképzelte,
hogy valaki parazsat szórt a háztetökre. és az ablakok százaiban úgy villo
gott ez a vörösség, mint az izzó fém,

Később, míkor már a vacsoránál ültek, zöldes sötétség töltötte meg az ab
lakokat arra a félórára, ameddig az asszonyok latolgatní szokták, hogy meg
gyújtsák-e a villanyt. A nagynénje is latolgatta, és .míkor végül fordított egyet
a kapcsolón, az olyan volt, mintha az asszonyok százainak adott volna jelt:
sárga fény lövelt ki hirtelen .minden ablakból a zöld sötétségbe; mint hosszú
szárú, kemény gyümölcsök függtek a fények az éjszakában.

- Na, rnít gondolsz, fog sikerülni ? - kérdezte a nagynénje, és nagybátyja,
aki újsággal a kezében az ablak mellett ült, a fejét csóválta, mintha sértőnek

érezné ezt a kérdést.
Aztán a nagynéni megágyazott neki a konyhapadon. ,egy steppelt takaró

volt a derékalja, a nagybácsi az ágyterítőjét adta kölcsön, a nagynéni pedig
egy párnát,

- Nemsokára lesz majd saját ágynernűd is - :mondta a néni -, most pe
dig aludjál. Jó éjszakát.

- Jó éjszakát - mondta, és a néni leoltotta a lámpát és átment a háló
szobába.

A nagybácsimég visszamaradt egy kicsit, és úgy tett, rnintha keresne vala
mit; keze a fiú arcán keresztül tapogatott az ablakpárkányig. majd a pác és
sellak szagú kéz visszatérlaz ablakpárkánytól és ismét a fiú arcát tapogatta;
ólmosari függött a levegőben a nagybácsi szégyenlőssége,és anélkül, hogy meg
mondta volna, amit mondaní akart, eltűnt a hálószobában.

Sikerülni fog, gondolta a fiú, míkor magára maradt, és az édesanyját látta
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maga előtt, aki kötéssel a kezében ül most otthon a tú7Jhely mellett, időnkint

az ölébe ereszti a kezét és röpimát sóhajt valamelyik szenthez, akit különösen
tisztel: Judás Tádé... bár lehet, hogy fia, a városi gimnáziumba szánt pa
rasztgyerek esetében Don Bosco talán illetékesebb ?

- Vannak dolgok, amiknek egyszeruen nem szabad megtörténniük 
mondta mellette az asszony, és mert úgy látszott, hogy válaszra vár, fáradt
igent mormolt rá és közben kétségbeesetten állapította meg, hogy hajnalodik;
közeledett a nappal, és vele együtt minden kötelességek legnehezebbike: fel
kellett vennie arcát.

Nem, gondolta magában, éppen elég dolog történik, aminek nem szabadna
megtörténnie. Annak idején, a sötétben a konyhapadon harminc évvel ezelőtt,

úgy tele volt bizakodással: a számtanpéldára gondolt, a dolgozatra. és biztos
volt benne, hogy minden jól megy majd. A dolgozat címe bizonyára az lesz:
"Egy érdekes élményem", és pontosan tudta mit fog leírni: egy látogatást ab
ban az intézetben, ahol T'homas bácsi van elhelyezve: zöld-fehér csíkos székek
a társalgóban. és Thomas bácsi, aki - bármit is széltak hozzá - míndig csak
ezt az egy mondatot válaszolta:

- Lenne csak igazságosság ezen a világon.
- Kötöttem neked egy szép piros pulóvert - mondta neki anya mert

tudom, hogy rníndig szeretted a piros holmikat.
- Lenne csak igazságosság ezen a világon.
Beszélgettek az időjárásról, a tehenekről és egy kicsit a politikáról, ós

Thomas mindig csak ezt az egy mondatot hajtogattá:
- Lenne csak igazságosság ezen a világon.
És később, mikor a zöldre mázolt folyosón visszajöttek, egy lógó vállú, so

vány embert látott az ablakban, aki némán bámult ki a kertbe.
Röviddel azelőtt pedig, hogy a kapuhoz értek. egy nagyon barátságos, sze-

retetreméltóan mosolygó férfi lépett hozzájuk és azt mondta:
- Madame, kérem ne felejtse el, hogy engem felségnek kell szólítani.
És anya csendesen azt mondta a férfinek:
- Felség.
És mikor a villamos megállónál vártak már, még egyszer visszaptllantott a

fák közt rejtőző, zöld házra, látta az ablakban a lógó vállú embert, és kacagás
hangzott a kerten át, ami úgy szólt, mint mikor bádogot vágnak szét egy élet
len ollóval.

- Kihü1 a kávéd - mondta az asszony, aki a felesége volt -, és egyél
legalább egy keveset.

Szájához emelte a kávéscsészét, és evett egy keveset.
- Jól tudom - folytatta az asszony és kezét a férfi vállára tette -, jól

tudom, hogy most megint az igazságosságon töprengsz, dehát mi igazságtalanság
lehet abban, ha valaki segít egy kicsit egy gyereknek ? Hiszen te is sze re
ted Ulit?

- Igen - mondta, és a válasza őszinte volt: valóban szerette Ulit; kedves,
törékeny fiú volt, barátságos és a maga módján értelmes is, de keserves kíno
kat jelent majd számára, hogy a gímnáziumba kell járnia. Sok-sok különóra,
és a becsvágyó anya bíztatásai ellenére, óriási erőfeszítések árán és sok pro
tekcióval sem lesz több, mint közepes tanuló. Állandóan egy olyan élet, eg:r
olyan követelmény terhét kell majd hordoznia, ami meghaladja képességeit.

- Ugye megigéred, hogy teszel valamit Uli érdekében?
- Igen - felelte -, teszek valamit az érdekében - aztán megcsókolta a

felesége szép arcát és elment.
Lassan, sétálva ment, cigarettát dugott a szájába, levetette a felvett arcot

ef. élvezte a nyomában járó kikapcsolódást, azt, hogy saját arcát érzi a 06-
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rén. Egy szőrrnekereskedés kirakatablakában meg is nézte ezt az arcot; egy
szürke fókaprém és egy foltos tígrísbőr között látta az arcát a fekete bárso
nyon, amellyel akiraJkatot kibélelték: a negyvenes évek közepe táján járó férfi,
sápadt. kissé puffadt arca ... szkeptíkus, talán kicsit cinikus arc; fehéren go
molygot t a cigarettafüst a sápadt, puffadt arc körül. Alfréd, a barátja, aki a
múlt évben halt meg, rníndig azt mondta:

- Soha nem tudtad bizonyos ressentímentokon túltenni magad ... és mín
den cselekedetedet érzelmi szempontok határozzák meg.

Alfred jóhiszemű volt, lényegében valami igazat is akart rnondaní, de
szavakkal sohasem lehet az embert megragadni, és neki szilárd meggyőződése,

hogy a ressentiment a legolcsóbb és legkényelmesebb szavak egyike.
Annak idején, harminc évvel ezelőtt, a nagynéni konyhájában a padon azt

gondolta: ilyen dolgozatot senki se fog írni; ilyen érdekes élménye egyikük
nek sem lehetett, és mielőtt elaludt egyebekre is gondolt: kilenc évig fog ezen
II padon aludni, ezen az asztalon csinálja majd a leckéit, kilenc éven át, és
amíg ez az örökkévalóságnyi idő tart, édesanyja folyton ott ül majd otthon a
tűzhely rnellett, kötni fog és röpimákat sóhajtozní, Hallotta, hogy a szomszéd
szebában nagybátyja és nagynénje beszélgetnek, és az egyhangú suttogásból
csak egy szót értett meg, a saját nevét: Dániel. Tehát róla beszélgetnek, és bár
nem értette, hogy mit, tudta azt, ihogy jókat mondanak róla. Szerették őt, sa
ját gyermekük nem volt. Aztán hirtelen aggodalom töltötte el a szívét: két év
múlva már, gondolta szorongva, túl rövid lesz nekem ez a pad ... hol fogok
akkor aludni? Néhány percig nagyon nyugtalanította ez az elképzelés, de aztán
eszébe jutott: két év, rnilyen végtelenü! hosszú idő az; sok sötétség, ami nap
nap után a világosságnak adja át a helyét, és most hirtelen belezuhant abba a
darabka sötétségbe, amely előtte állt: a vizsga előtti éjszaka, és álmában az a
kép üldözte, amely a tálaló asztal és az ablak közt lógott a falon: mogorva
arcú férfiak állnak egy gyár tkapujaelőtt, egyikük rojtos szélű vörös zászlót
tart a kezében, és álmában világosan el tudta olvasni a gyermek azt, amit a
félJhomályban csak lassacskán tudott kibetűzni: SZTRÁJK.

El kellett szakadnia az arcától, amely oly sápadtan és átható tekintettel
függött a fókaprém és a foltos tigrisbőr kőzött a kirakatablakban, mintha ezüst
ceruzával rajzolták volna fekete vászonra; csak habozva szakadt el tőle, mert
2,Z arc rnögött azt a gyermeket látta, aki valaha volt.

- Sztrájk, - kérdezte tőle tizenhárom évvel később az iskolaigazgató -,
sztrájk, ön szerint ez olyan téma, arniről dolgozatot lehet íratni a hetedike
sekkel ?

Nem íratta meg a dolgozatot, és a kép akkoriban, 1934-ben, régen nem füg
gött már a nagybácsi könyhájának falán. Maradt még az a lehetőség, hogy
meglátogassa 'I1homas bácsit az intézetben, leüljön a zöld csíkos székek egyi
kére, szívja a cigarettákat és hallgassa Thomas bácsit, aki mintha olyan litá
niára válaszolgatott volna, amelyet egyedül ő hallott: figyelve ült ott Thomas
bácsi, de nem arra figyelt, amit a látogatók meséltek neki, egy rejtett kórus
panaszos énekét hallgatta, a világ kulisszái közé bújva imádkozta a kórus azt
a litániát, amelyre csak egyféleképpen lehetett válaszolni, úgy ahogy Thomas
válaszolt: "Lenne csak igazságosság ezen a világon."

A férfi, akí jníndig az ablak mellett állt és a kertbe bámult, egy szép na
pon atpréselte magát a vasrácsok között - ilyen sovány lett közben -, és le
vetette magát a kertbe: önmaga fölött omlott össze bádogszerű nevetése. De a
felség élt még, és Heemke soha nem mulasztotta el, hogy hozzá menjen és
mosolyogva odasugja neki:

- Felség.
- Ez a fajta rnatuzsálerní kort szokott megérni - rnondta neki az ápoló -,

ezeket nem egykönnyen teríti le semmi sem.
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De hét év múlva már nem élt a felség, és Thomas is meghalt: meggyi l
kolták őket, és a kórus, amely a világ kulísszái közé bújva imádkozta Iitániáját,
ez a kórus már hiába várt a válaszra, amelyet csak 'I'homas tudott megadni.

Heemke befordult az utcába, ahol az iskola állt, és megrémült, rnikor a sok
jelöltet meglátta: mamák és papák kíséretében ácsorogtak ott, és míndnyá
jukat az a hamis, izgatott vidámság vette körül, ami úgy lepi el az embereket
a vizsga előtt, mint valami betegség: kétségbeesett vidámság ült az anyák ar
cán, mint a kendőzés, kétségbeesett egykedvűség az apák arcán.

Egy fiú tűnt fel neki, aki külön a többiektől, egyedül ült az egyik romos
ház küszöbén. Heemke megállt és úgy érezte, hogy rettegés töltődik fel a t8g
jaiban, mint aszivacsban felszívódó nedvesség: megálljunk, gondolta, ha nem
vigyázok, egy szép napon még oda kerülök, ahol Thomas bácsi ült, és talan
ugyanazt a mondatot fogom ismételgetni. A küszöbön ülő gyermek hozzá ha
sonlított, harminc év előtti önmagához, úgy ahogy emlékében élt, és olyan fel
tűnő volt a hasonlóság, hogy az volt érzése: egyszeribe lehullik róla a harminc
év, mint a por, amelyet egy szoborról fújtak Ie.

Lárma, nevetgélés ... nedves tetökre hullottak a nap sugarai, leolvadt már
róluk a hó; és csak a romok árnyékában maradt meg egy kis fehérség.

Annak idején a nagybátyja túl korán idehozta már; villamossal jöttek út
a hídon, egyetlen szót sem beszélgettek, és miközben a többi fiúk fekete ha
risnyáját nézegette, azt gondolta: a szégyenlősség betegség, amit épp úgy gyó
gyítani kéne, mint a szamárköhögés t. A nagybácsi szégyenlóssege és hozzá a
saját magáé, úgy fojtogatta akkor, hogy alig bírt lélegzetet venni. Némán, vö
rös sállal a nyaka körül, jobb kabátzsebében a kávés üveggel állt mellette a
nagybátyja az üres utcában, aztán hirtelen munkába menésről morrnogott va
lamit és elment, ő pedig leült az egyik ajtó küszöbére: zöldséges kordék gu
rultak a kövezetén, egy péklegény ment el előtte zsernlyés kosárral, és egy
lány tejes karinával járt házról házra, kicsi, kékes tejnyomokat hagyva hátra
minden küszöbőn ... nagyon előkelőnek tetszettek a házak, amelyekben mint
ha senki se lakott volna, és a romokon még most is láthatta a sárga testéket.
ami akkor olyan előkelő benyomást keltett. .

- Jó reggelt, igazgató úr - mondta valaki, aki elment mellette; szórako
zottan bólíntott,és tudta, hogya knllega most azt mondja magában:

-Már imegint álmodozik az öreg.
Három lehetőségem van, gondolta magában, visszaváltozhatok azzá a gye

rekké, aki ott a küszöbőn ül, megmaradhatok ennek a sápadt, puffadt arcú
férfinek, és Thomas bácsivá válhatok. A legkevésbé csábító lehetőség az volt,
hogy megmarad önmagának: tovább hordia a felvett arc súlyos terhét ... nem
sokkal csábítóbb volt az a lehetőség sem. hogy szerepet cserél a gyermekkel:
a könyvek, mennyire szerette, mennyire gyűlölte őket, a konyhaasztalon nyelte,
falta őket, és minden héten a harc a papirosért, a füzetekért. amelyeket jegy
zetekkel. számtanpéldákkal. próbadolgozatokkal írt tele; minden héten harminc
pfennig, amit úgy kellett kiharcolni, míg a tanítónak eszébe nem jutott, hogy
megengedi .neki. hogy az iskola pincéjében heverő ócska füzetekből a tiszta
lapokat kitéphesse; de ő azokat a lapokat is kitépte, amelyeknek csak egyik
felére volt írva. és otthon fekete cérnával vastag füzeteket varrt belőlük... és
most rninden évben virágot küld haza a faluba a tanító sírjára.

Senki, gondolta magában, senki soha nem tudta meg, rnilyen erőfeszíté

sembe került, egyetlen ember sem, kivéve talán Alfredot, ő azonban csak f'gy
buta szót mondott rá, azt a szót, hogy: ressentiment. Nincs értelme besz élní
róla, megmagyarázni valakinek... a legkevésbbé az értené meg. aki a szép
arcával rnindig rnellettem fekszik az ágyban.

Még habozott néhány pillanatig, amíg a rnúlt így rátelepedett: a legcsúhi-
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tóbb volt Thomas bácsi szerepét átvállalni. és egyre csak azt az egy választ
ismételgetni a Iitániára, amelyet a kórus a kulisszák között imádkozott.

Nem, nem akar még egyszer az a gyerek lenni, túlságosan nehéz: melyik
fiú hord még manapság fekete harisnyát? A közbenső megoldás az volt, hogy
megmaradt ennek a sápadt, puffadt arcú férfinek, és ő általában mindig a köz
benső megoldásokat szerette. Odament a fiúhoz, és rníkor árnyéka a-gyermekre
esett, az felpillantott és ijedten nézett rá.

- Hogy hívnak? - kérdezte Heemke.
A fiú gyorson felugrott, elpirulva mondta:
- Wierzok.
- Kérlek betűzd le - mondta Heemke és elővette a noteszét, és a gyerek

lassan, betűzve mondta:
- W-i-e-r-z-o-k.
- Honnan jöttél?
- Wollersheimból - felelte a gyerek.
Hála Istennek, gondolta Heemke, nem a szűlőf'alurnból származik, és nem

az én nevemet viseli ... nem számtalan unokatestvéreim egyikének gyereke.
- És itt a városban hol fogsz lakni ?
- Anagynénémnél - mondta Wierzok.
- No jó - mondta Heemke -, sikerülni fog a vizsga. Jó bizonyítványaid

vannak, és jó ajánlásod a tanító úrtól, igaz?
- Igen, mindig jó bizonyítványom volt.
- Ne félj, - mondta Heemke -, biztosan sikerülni fog, és .. ,
Itt megakadt, mert az fojtogatta a torkát, amit Alfred érzelgősségének és

ressentimentnak nevezett volna.
- Vigyázz magadra, hogy meg ne fázz a hideg kövön - mondta halkan,

majd hirtelen elfordult és a házmesterlakáson át ment be az iskolába, mert
nem akart Ulival és a rnamájával találkozni.

A folyosó ablakának függönye mögé rejtőzve, még egyszer végigpillantott
a gyerekeken és a szülőkön, akik kint várakoztak. és mint minden évben ezen
a napon, búskomorság szállt a lelkére: az volt az érzése, hogy leverő jövőt ol
vas le a tízéves gyermekarcokról. Úgy tolongtak az iskola kapuja előtt, mint a
nyáj az istálló előtt: a hetven gyerek közül mindössze kettő vagy három lesz
átlagon felüli, a többiek csak háttérül szelgálnak majd. Nagyon mélyen belém
ivódott Alfred cinizmusa, gondolta, és segélyt kérően pillantott akis Wierzok
felé, aki azóta megint leült már és lehajtott fejével mintha kotlott volna.

Én alaposan megfáztam annak idején, gondolta Heemke. Ez a gyerek meg
állja a helyét; és ha én, ha én ... ha én, mi is ?

Ressentiment és érzelgősség nem azok a szavak, kedves Alfred, amelyekkel
ki lehetne fejezni azt, ami engem eltölt.

Bement a tanári szobába, üdvözölte a kollégákat, akik őrá vártak, a ház
mesternek pedig, aki kabátját lesegítette, azt mondta:

- Engedje be most már agyerekeket.
A kollégák arcárólolvashatta le, hogy mílyen furcsán viselkedett. Lehetsé

ges, hogy félórája ácsorgok már az utcán és bámulom a kis Wierzokot, .gon-,
dolta és aggódva az órára nézett; de mindössze négy perccel múlt csak nyolc.

- Uraim - mondta hangosan -, gondoljanak arra, hogy az itt megjelent
gyerekek közül néhány számára ez a vizsga, amit le kell tenniük, jelentősebb

és következményeiben súlyosabb, mint néhányuk számára a doktori szígorlat
lesz majd tizenöt év múlva,

A tanárok többet vártak, és azok, akik ismerték, főleg arra a szóra vártak,
amelyet minden alkalommal a legszívesebben emlegetett, arra a szóra, hogy
"igazságosság". De ő nem mondott többet, csak lehalkított hangon az egyik
kollégához fordult, és megkérdezte:
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- Mi lesz a dolgozat címe?
- Egy érdekes élményem.
- Heemke egyedül maradt a tanáriban.
Az aggodalma, hogy két év alatt kinövi a konyhapadot, annak idején fe

leslegesnek bizonyult, nem sikerült a felvételi vízsgáia, pedig a dolgozat címe
"egy érdekes élményem" volt. Töretlenül bizakodott míndaddíg, amíg be nem
engedték őket az iskolába, de abban a pillanatban, amikor az iskola kapu
ján belépett, odalett mínden bizakodás.

Amikor meg akarta írni a dolgozatot, hiába próbálta figye1mét Thomas bá
csira összpontosítani. Thomas túlságosan közel volt, semhogy dolgozatot tudott
volna írni róla; leírta a címet: "Egy érdekes élményem", aztán aláírta: ,,Lenne
csak igazságosság ezen a világon" ... és a Gerechtígkeit (igazságosság) szóban
a második e helyett a-t írt, mert homályosan emlékezett rá, hogy minden szó
nak szógyöke van, és azt hitte, hogy a Gerechtígkeít gyöke a Rache (bosszú).

Több mint tíz év kellett hozzá, hogy az ígazságosságra gondolva ne gon
doljon a bosszúra is.

A tíz évből a legrosszabb az volt, amelyik a sikertelen vizsgát követte:
az otthoniak, akiket elhagyott az ember, egy olyan életért, amely csak látszatra
volt jobb, éppoly kemények tudtak lenni, mínt azok, akik semmit sem sejtet
tek, semmit sem tudtak és akiket egy apai telefonbeszélgetés hónapok fájdal
mától és erőfeszítéseitől kimélt meg; egy anyai rnosoly, egy kézfogás, vasárnap
mise után, néhány könnyedén odavetett szó: ez volt a világ igazságossága .. ,
és a másik, amelyre míndig törekedett, de soha nem ért el, az volt, amelyre
Thomas bácsi is oly hevesen vágyódott. Mindenki tudta, mennyire szeretné
elérni, és ennek köszönhette csúfnevét is: "Dániel, az igazságos." Megijedt mí
kor kinyílt az ajtó és 'a házmester Uli mamáját engedte be.

- Marie - mondta -, mi az ... míért .
- Dániel - kezdte az asszony -, én .
De ő félbeszakította és azt mondta:
- Nem érek rá, nincs egy másodpercnyi időm se ... nem - mondta he

vesen, és sietve kiment a szobából és felment az első emeletre: csak letompítva
hatolt fel ide a várakozó mamák lármája. Az udvarra nyíló ablakhoz lépett,
cigarettát dugott a szájába, de elfelejtett rágyújtani. Harminc évre volt szük
ségem, hogy mindenen túl tegyem magam és hogy kialakuljon végre a nézetem
arról, hogy mit is akarok. Kiküszöböltem a bosszút az ígazságosságomböl: pénzt
keresek, felveszem a kémény arckifejezést, és a legtöbben azt hiszik, hogy cél
hoz értem: de nem értem célhoz; még csak most indulok feléje ... de a kemény
arckifejezést most levethetem, félredobhatom, mint ahogya kiszolgált kalapót
is félredobjuk; más arcom lesz ezentúl, talán a sajátom ...

Wierzokot megkíméli ettől az évtől; azt akarta, hogy egyetlen gyerek se
legyen kitéve annak, aminek ő volt kitéve, egyetlen gyerek se, de legkevésbé
ez - akivel úgy találkozott, mint önmagával ...

Doromby Károly fordítása
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