
LENKE írta Liszkay Teréz

..... s tudom. nem véd meg engem
"em emlék. sem varázslat ..."

(Radnóti)

- Nahálistennek - mondom magamban, arnikor becsukom az ab
lakot. A sóhajtás nem az ablaknak, hanem Mártának szól. Most fordult
be a kapun, s ez a legjobb esetben is másfél órát jelent. Persze, feketét
is főzhetek s csak úgy, mellesleg, megérdeklődi majd, hogy vari-e ko
nyakom.

- Szervusz Máctám, kedves, hogy eszedbe jutottam - gügyögöm
álnok puszik közt, s egy pillantással felmérem, hogy új komplé van rajta,
de tavalyi kalap. Kétoldalt kivilleg két vipLafoga:

- Ráérsz ugye. - Nem kérdés ez, megállapítás. - Már fűtesz ?
Úrinő vagy, micsoda rneleg fogadtatás! Tudod, már úgy vágytam egy kis
értelmes dumcsira.

Kabátját az egyik fotelba dobja, magát a másikba, rágyújt és hoz
zákezd az értelmes dumcsihoz. Voltaképpen nem tartozik a kínernállha
tom-emberek közé, Pletykál általában innen maradnak a becsületsértés
határán.

- Mit szólsz a komplernhoz ? Csini, mi ? csak kell hozzá egy kalap.
Mit gondolsz, vegyek egy sárgát ? - Potom kétszáznyolcvan. Persze a
Mama majd prédikál, hogy a Dárius kincse,' meg minden, Nem tudom
mit akar, igazán nem költök sokat, hol vagyok én a Kláritól. látod, azok
válnak, mert a Klári mindent elflancol ...

- Lassabban egy kicsit. Melyik Klári?
- Hát a Kabaí Klári ?
- Honnan szeded, hogy válik? Tudtommal Debrecenbe ment férjhez

és azóta sem ...
- No persze, mert kegyed távollétével tüntetett a tizenötéves érett

ségi talalkozón. Pedig kerestelek is a kórházban, és írtam ide, a Iakáso
tokra'is. ,

- Akkor kaptam meg, amikor hazajöttünk. Balatonori voltunk. Na-
gyon sajnáltam ...

(... nem igaz, A meghívót eldugtam, hogy Gyurka ne lássa. Ö bizto
san szívesen leutazott volna. A férjek szívesebberi mennek az asszo
nyok érettségi találkozójára, mint a sajátjukra. Lánykori titkaikra va
dásznak talán. De én nem akartam megérkezni arra az állomásra.
Hiába építették újjá, én még mindig a romokat látom. Tudom. Egy
szer, átutazóban, három óra időm volt a csatlakozásig, Elindultam a
városba. A Prohászka-templomnál visszafordultam. És nem akartam
találkozni velük. Az Osztállyal. A találkozás mégis elkerülhetetlen,
mert Márta mondja már ...)

- Sajnálliatod is, öreglány, tündéri volt. A Diri tósztot mondott és
az osztályban míndenkí a helyére ült ...

(... igen, minden valamire való érettségi találkozó így zajlik le. Kü
lönben, nem tudtam elkerülni a találkozást akkor sem, pedig - nar
kotikumként - egyheti elintéznivalót zsúfoltam abba az egy napba.
A munkaterápia csődöt mondott. Tudtam, hogy a Vörösmarty-ban
söröznek és Gyurikát megpofoztam valami semmiségért, aztán elküld
tem matínéra ...)
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- De, de, figyelek, csak mondd!
t... mondhatod, úgy sem lehet menekülni, Apró, alattomos emlékak
nák lapulnak az agytekervényeim közt, a legkisebb érintésre is rob-
bannak ...) .
- Kevei keresett? Kedves tőle ...

(... persze, hogy keresett. Nem volt kinek magyarázza Ady magyar
ságát; a hatodik pad üres volt. Egészen üres ...)

- Mondtam már, hogy figyelek. Hogy a Ria Bécsből táviratozott?
- Igen, ott énekel. Rajta kivül más nem is hiányzott, csak te.
- Tévedsz. Lenke sem volt ott.
Tépett szemöldőke .a homloka közepéig szalad.
- Lenkeee ? - szája elbiggyed - Lenke nem érettségizett velünk.

(... ez igaz. Lenke indexében. ha megvolna, ez állna: Érettségi vizs
gára nem bocsátható ...)

- Honnan jutott eszedbe a Lenke?
(... honnan? ! A hatodik padból. Ahol egyedül ült, amig én mel1éje
nem kerültem, év közben. Mellette volt az egyetlen üres hely és
Piri néni odaültetett. Göndör, fekete haja volt, pasztellkék szeme és
az Elfujta a szélt olvasta a pad alatt, németül. Szép lány volt, csak
akkor láttam, milyen karcsú és magas, amikor óra végén felálltunk ... )
- Jaj, persze a fekete! Ne haragudj, túlságosan belefeledkeztem az

emlékekbe. Főzöm, főzöm, máris megyek.
(... tízpercben kimentünk a folyosóra. Karonfogva sétáltunk. Villám
gyorsan tisztáztuk, hogy ő is szeret rajzolni, én is szeretek tornászni,
egy macskaugrásra lakunk e~ymástólés Adyt egyikünk sem érti, de
nagy költő ...)

Brrr, de hűvös ez a konyha és nincs darált kávém. Mindegy, gyerünk!
(... Vidon néni tejeskávét adott uzsormára és kétszer is megjegyezte,
hogy valódi kávéból főzte. Nagyon büszke volt rá, mert akkor cukor
jegy volt, plántatea és cikória. Tizenhat éves koromban még nem vol
tam koffein-imádó, de azért kellő áhítattal ittam s másnap elmesél
tem Mártikának, hogy Vidonéknak van babkávéjuk. .,Persze, hogy
van! Azért zsidók!" mondta Mártika megfellebbezhetetlenül. "Mi a
fenének jársz hozzájuk? !" Akkor jöttem rá, hogy Lenkével senki sem
barátkozik. Nem bántották soha. Csak magára hagyták. Két napig an
tiszemita voltam és nem mentem fel hozzájuk ...)

Lassan melegszik ez a masína. Márta unatkozhat benn egyedül.
(... egyedül állt tízpercben, az ablakmélyedésben: A latin nyelvtan
volt a kezében és felénk pislogott. Fájó gyengédség sodort el Mártí
káéktól s mielőtt megszólalhatott volna, egyszuszra hadartam: "Anyu
kám azt mondta, nem való,hogy csak én menjek hozzátok, gyere el
egyszer te is hozzánk." Tudta, hogy hazudok, láttam a szeméri. Ke
zembe nyomta a könyvet: "Kérdezd ki a praepozíciókat, ante, apud,
ad, adversus" -- a circumnál már mosolygott ...)

"Plim-plim-plam" - Márta talált szórakozást. Veri a zongorát. "Bicska
:Maxi arrajárt."

(... szobájában, az ajtóval szemben fekete pianínó állt. Mellette ápolt
legyezőpálma, hármasablak, fehér tüllfüggönnyel. Lányszoba.. A nagy
sláger gyöngyözött újjai alól: Es geht alles vorüber, én sírtam egy
kicsit, Gyurka szorosan magához ölelt, úgy énekelte: De két szív sze
relme mindörökké él ! A frontra készült. Lenke mereven nézte a sa
ját kezét és sokszor melléütött. Hetedikesek voltunk már ...)
- Na, végre kiköpte a kávét ez a vacak gép. Várj, itt a konyak.
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(... Gyurkát konyakkal akartuk búcsúztatrii. Az olyan nagyes volt.
Természetesen Lenkénél, hisz a mozibajárást is ő fedezte. Szerelmes
volt a mi szerelmünkbe. Ö akkor még nem ébredt fel, pedig, ha tán
colt, olyan volt, mint valami lobogó lidércláng. A konyakot Öcsi csórta
Vidon papától. Ezzel bizonyos polgárjogokat szerzett, mert eddig hasz
nálhatatlan kamasz volt, aki csak vihogni tudott, táncolni nem. Gyurka
azonban nem kapott már eltávozást és a konyak kettőnkre maradt.
Lenke kipirult és súgva kérdezte: Meg is csókolt ? némán intettem.
Pupillája örvényesre tágult: Mondd, milyen az ha a Szerelmed meg
csókol? ..)
- Te, micsoda remek kocsi áll a ház előtt! Már meggyanúsítottalak

benneteket, de német rendszáma van.
(... isszonyú sok német autó. Terepszínű. Kétéltű. Közben egy-egy
tank. Kihajoltunk, tavaszszagú szél volt, aztán Vidori néni bejött s in
dulatosan becsukta az ablakot. Ottmaradtunk azért és néztük Nem
tudtam, mi történik, de félelem dübörgött velük, és teljesen indoko
latlanul az jutott eszembe, hogy a március 15-i kokárdát még nem
vettem le a kabátomról. Órák óta bámultuk a karavánt s úgy tűnt,

hogy az arcok ismétlődnek. Jobban figyeltem. " Te, ezek körbejárnak.
nincsenek is olyan sokan" - suttogtam. Vidon néni haragosan felelt:
"Nagyon sokan vannak. Eredj haza, kislányom, és ne gyere föl többé l"
"Ki tetszik dobni? l" "Ki. Tempora mutantur - és az emberek is vál
toznak - és nem akarlak megváltozva látni !" ...)

- Tudod, hogy láttam utoljára Lenkét ?
Hökkenten néz, most veszi észre, hogy fogalmam sincs, miről cseveg.

De nem törődöm vele, el kell mondanom, mert különben megfulladok.
- Zuhogó tavaszi fény volt. Kitártam az .ablakot, a május betódult

a szobába és könnyű bakfisszivemnek még az sem fájt, hogy Gyurka a
fronton van. Fütyültem. es geht alles vorüber ... és megláttam Lenkét.
Nem a korzó-oldalon ment; a másikon. Jobb vállát most is felhúzta egy
picit, hóna alatt szakajtó, piroskockás kendővel letakarva. A sötétkék
bársonygalleros kabátja volt rajta, csak úgy virított a sárga csillagja. Már
nem takarta el retiküllel, mint eleinte. És pont azablakunk alatt két su
hanc leköpte. Lenke, Lenkeee l - ordítottam. Nem fordult meg, szaladni
kezdett.

- Szegény. Csak azt nem tudom, mit rágódsz ezen?
- Nem érted? l Két hét múlva elvitték !
- Óriási újságót mondtál, Jó, hogy tizenhar év után közölted, kü-

lönben sose találtam volna ki.
- Márta, ezt nem lehet ilyen szellemes fricskákkal elintézni !
- Ugyan, fiam, hagyd ezeket az óhéber dolgokat. Nincs nekem elég

bajom? Nálam vacakabb nők kocsin szaladgálnak a palijukkal, én meg
ezernégyért kulizom a könyvelésben. A Lenke-ügyeket intézzék el a po
litikusok!

Szó nélkül fogom a konyakos palack nyakát és - töltök neki. Ki
csit remeg a kezem. Előre hajolok így legalább nem látja a szemern.

- Ex ! Lenkéék emlékére. - mondja jóindulatúan - ennyit meg
érdemelnek, ha már elégették őket.

Frivol kegyeletével a legrondább emlék-aknára lépett. A konyak
eimkéjéről egyszerre három csillag pislog rám, mindig nagyobbra nőnek,

összeolvadnak ... le kell szakítani a kabátjáról és le kell szakítani
Mártáról is ezt a keshedt vigyort, fájjon neki is most ez egyszer, ha
eddig nem jutott eszébe!
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- Lenkét nem égették el.
Fölényes "rnaIátod" villan a szemében, hagyom, sőt újratöltöm a po

harát, aztán lassan, gonoszul adagolom:
- Öcsivel találkoztam negyvenötben a Vígszínház utcában. Emlék

szel rá ? Csúnya, pörsenéses karnasz volt. Akkor is. Csak nem a kamasz
ságtól. A vitaminhiánytól. Alig volt egy-két foga. Szikrázott a gyűlölet

től. Nem bírta elviselni a Iétezésémet. Miért utálsz, Öcsi? - kérdeztem
- nem tehetek róla, hogy őskeresztényvagyok. "Az anyám meg az apám
sem tehettek róla, hogy zsidók, mégis szappan lett belőlük. A nővérem

ből meg SS-szajha l" "Öcsi, megőrültél? l" "Én nem. csak a nővérem.
Mert a germán istenek jóllaktak a szőke tramplikkal és az én szép fekete,
vékony kis nővéremet fektették az ágyukba! A tisztí-bordélyban, hallod?!
Akkor is, mikor már bolond volt és meztelenül söpörte a kantintés éne
kelt hozzá, hogy es geht alles vorüber ..."

Végre! Márta levegő után kapkod. Kezében táncol a likőröspohár,

loccsan belőle a háromcsillagos konyak a lila komplóra. Arca, mint a
lárva. Alíg tudja kinyögni:

- Az Öcsi ... visszajött ?
Most én bámulok: milyen remek érzékkel hámozza ki a lényegesből

a Iényegtelent, Van egy kolléganöm. Dachauból jött vissza. Olyan nyugodt
bölcsességgel szemléli az életet, amilyent csak a türelemmel viselt szenve
dések adhatnak. Ö szokta mondani, hogy ebben a háborúban mindenki
annyit szenvedett, hogy az ember történetecsak akkor tragikus, ha úgy
végződik: és akkor meghalt. Ez a liba meg Öcsiri akad fönn. És mégegy
szer megkérdezi, miközben kapkodó igyekezettel dörgöli a szoknyáján
éktelenkedő foltot:

- Az ÖC'3i visszajött'? Sose láttam azóta.
- Nem hát. Palesztinában van.
Rágyujt, mélyet szív, figyelmes gyönyörrel, apránként pöfékeli ki a

füstöt. Szinte udvariasan, mint az elhunyt közeli hozzátartozójához, fordul
felém:

- És a Lenkét miért nem égették el ?
Már nem rejtem el a szememet, úgy felháborít a közönyössége, Az

asztalra vágva kiabálok:
- Mert olyan szellencséje volt, hogy megérte a felszabadulást! Már

negyvenöt májusában hazaért! Meg sem állt a Lípótrnezőíg !
Gúnyos fintorral nyugtázza modortalanságomat :
- Úgy ordítsz velem, mintha én küldtem volna oda.
-- Eltaláltad. Te küldted oda. Meg én is. Mi, érted, az úri közeposz-

tály is. Mert nem kellett volna hagyni, hogy Vidon néni kitiltsen. És nem
utánakiabálni kellett volna, hanem utánarohanni és a köpködökbe bele
rugni és ...

- Nem vagy normális! Úgy fecsegsz, mint egy brossúra. Vörösaka
démiára jársz ?

- Ehhez nem kell vörösakadémia. Csak néha gondolkodni kell. Lel
kiismeretesen.

- Előléptetted magad kollektív lelkiismeretté? Kösz, engem hagyj
ki. Nem állt médomban ellenállási harcossá átképezní magam. Te se na
gyon igyekeztél. Vidonék különben is segíthettek volna sajátmagukon.
Egy kis vesztegetéssel. Annyi ezüstöt 'hagytak itt, mint a... Elhallgat,
mintha megnémult volna. Percekig olyan csend van, hogy hallom a sa
ját rendetlen szívverésemet, Érzem, hogy valami szörnyűt tudtam meg,
de nem jövők nyitjára, megállt az agyam. Belekotorász a táskájába, ci-
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garettát kapar elő, pedig az előbbi még ott füstöl a hamutartőn. Mégsem
gyujt rá, hanem felugrik és kapkodva öltözni kezd. Míntha a mozgása
elindította volna a gondolataimat:

- Várj!
Nem várna, de én gyorsabb vagyok. Kirántom a komódfiókat és elé

bedobok egy ezüst kávéskanalat, Ki vanbelevésve? Hatot vettem tőle,

amikor nem volt állásban. "A családi ezüstöket vesztegetem" - siránko
zott akkoriban.

- l tt a családi ezüstöd. Krommer Irén monogrammjával ...
Száját nyitvafelejti, úgy bámulja a kanalat. Most alatta robbant ar:

.ákna, Lassan visszacsuklik a fotelbe. Nem bírom elviselni az arcát. Há
tatfordítok.

- Ne ülj le. Eredj innen.
- Föl ... föl ... följelentesz ?
Nem fordulok vissza.
- Kinek ? Nagyon rég elfógyott már a Vidonné, született Krornmer

Irénből főzött szappan. Örült zsidólányok meg nem gyűjtenek stafirun
got ... Menj. Hallod, menj már! - Nem akarok sírvafakadni előtte. 
Pusztulj, nem érted!

Végre, bevágódik az előszobaajtó. Nem tudok sírni. Megint hallom il
.szívemet. Valahol van szevenalettám ... tudom már, itt a kisasztalon lát
tam. Ahogy matatok, egy öngyújtó akad a kezembe. Monogrammos női

jószág, ezüst. Kl van belevésve ... ? Szétrobban a fejem. A lábaim nem
akarnak elvinni a vízcsaphoz ... Csengetnek. Ez visszajött. Az öngyujt6
€rt?! Megmarkolom most ... most a képébe vágom! Fölrántom az aj
tót. .. Gyurika. Máris ömlik belőle a szó:

- Hoztam ötöst, Anya l Enekből. És, Anya, a Hoffmannék megint
azt akarták, hogy csúfoljuk a Koszost. De én mondtam, hogy az én anyu
kám mondta, hogy ő sír, ha sokan bántanak egyet ... Miért sírsz, Anya.
mondom, hogy én nem csúfoltam és nem engedtem nekik se, mert én
erősebb vagyok, mint a Hoffmann ...

Letérdelek eléje, hámozom róla a kabátot, csorognak a könnyeim,
ügy csókolom okos kis fejét:

--- Köszönöm, kicsi Fiam, köszönöm ...

ZIVATAR ELOTT

Idegeim idegeim
a sziirke ég oLy aLacsony
vak vásznát kejéli a nád
horpadt tőLe a Badacsony

a sirály röpte is alig
fér el a két kelme között
a Lelkem nagyobb mindenütt
sűrű homáLyba ütközött

a hajó .apró pilte csak
szekrénybe zárt picike moLy
kintrekedt a határtaLan
az aLkony mögött vaLahol

báLákká tornyosul a csend
zsákokba kötve húny a hang
a parton puha pára ül
vattába fúl az estharang

talárt ölt már az éjszaka
egyetlen gombja csontfehér
a semmin függ tekintetem
akár az alvó denevér.

Bittef La{os


