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1.

Két hónapja sincs még, hogy ott állt a csupaüveg irodai szobában,
az igazgató a főkönyvelővel és a személyzeti főnökkel jött be a hall felől.

1\. többiek már ott ácsorogtak a szobában, kedélyes és ünnepélyes han
gulatban pusmogtak; ő meg Badariccsal beszélgetett. Kint tél volt, lassú
pelyhekben hullt a hó, de a függöny s az ablaküveg teljesen kizárta
ezt a kinti ridegséget; meleg volt. Közben az asszparáguszt nézte a
jobboldali állványon, ahogy hosszan lefutottak az ágai, apró zöld leve
leikkel egész elfedték a falat. Badarics kedvesen tréfálkozott, ő elmo
solyodott, s akkor lépett be az igazgató, a főkönyvelő meg a személy
zetis.

Két hónapja sincs még. Melegség járta át, ahogy a beszédek el
hangzottak, ahogy jelképes ajándékaikat átnyújtották. Utolsónak egy
fiatal, alig huszonöt éves mérnök búcsúztatta ra fiatalok nevében. "Ked
ves főmérnök elvtárs ..." - kezdte és elpirult; még most is maga
előtt látja a zavart fiatalembert. Ű meg az asszparáguszra bámult, észre
vett egy csomó kis sárguló levelet a zöld között, azt nézte. Nyugdíjba
megy. Egyszerre 8.I1Il1yi mindent végig kellett gondolnia. Itthagyja a
vállalatot. Az egész élete megváltozik. Eddig este nyolc előtt haza se
ment, sokszor csak tízkor - s otthon dolgozott, éjszaka. Csönd volt
körülötte.csak a lélegzésünket hallotta a másik szobából, ,,:Értük dol
gozom" -- gondolta. "Szeretem őket" - gondolta ugyanúgy. "Az egész
életemet értük áldoztam. Mindent." Most álmokat szőtt magának a pi
henésről meg a boldogságról. Almokat szőtt arról, amire egész életében
nem volt ideje. Szeretni fogják. Az egész életét értük áldozta föl. Még
vasárnaponként is a dolgozószobajában ült, rajzok és papírok fölé ha
jolt. Kintről az utcáról behallatszott a harang, látta az embereket, ahogy
szemközt át a téren a vasárnapi mísére siettek. Ott állt magas, gótikus
tornyaival a templom. "Szép kilátás" - mondta egyszer valamelyik kol
legája, "Szép kilátás" - gondolta ő is.

Két hónapja sincs még. Hétfői nap volt, erre is emlékszik. Meleg
baráti kézszorítások, munkatársí búcsúzások. Tizenkét éve volt főmér

nök a vállalatnál. Aztán ült a buszban, az ölébern táska meg csomag;
furcsa volt ilyenkor napközben hazamenni. Kizárta az ajtót, lerakodott
az .előszobában. Csak Noémi volt otthon, a felesége. Akkor érintette
meg .először ez a furcsa, nyomasztó érzés. De azt hitte, majd elmúlik.
Nem találta a helyét. A szoba még nem volt kitakarítva, a tegnap esti
morzsa a szőnyegen, Kati szétdobált ruhadarabj.ai; az egész olyan be
nyomást tett rá, mmtha idegenben járna. Úgy gondolta, a felesége az
nap reggel különösen korán felkel, délben őt már a meleg lakás várja;
ehelyett úgy bámult rá az otthona, mintegy tolakodóra. Megpróbált
rakodni, de képtelen, volt Kati ruháit egymásra tenni; idegesség és
undor fogta el, ahogy az Idegen ruhadarabokhoz nyúlt; felszedett egy
két papírszemetet a földről és szerongatta a kezében.

Két hónapja. Akkor azt hitte, hogy ez csak az első napok zavara,
másnap, harmadnap már semmi sem lesz, csak át kell szerveznie az
életét. Noémi nem mentegetődzött, jóformán nem is szólt; évtizedes
berögződéssel végezte a dolgát; - neki meg egy olyan érzése tá
madt, mintha Noémi nem is lenne a felesége. Megpróbálta felelevení
teni azokat 'az éveket, amikor még kapcsolat volt köztük; de lehetet-

470



lennek tűntek az akkori mondatok, szavak, cselekedetek. Hazajöttek a
gyerekek, iskolából, gyárból, irodából. s olyan idegen volt az egész be
svélgetésük.hogy önkéntelenül is vísszahúzódott ia dolgozószobájába. Az
ablakban állt és nézett ki a térre, egyszerű téli délután volt, az embe
nek siettek, csak egy-két bundás alak tűnt el a templomban, vagy jött
le lassan a hosszú Iépcsősoron, egy-két tisztes úr megemelte a kalap
Ját s tovább sietett. Bámulta a csúcsforgalomban tovatűnő embereket,
az új meg új arcokat, s kintről behallatszott a gyerekek nevetése va
lami vicc vagy tréfa fölött.

Nem keseredett el. Tudta már, hogy nem lesz olyan egyszerű és
könnyű, ahogy eredetileg képzelte. Erősnek kell lennie. Boldogságról
és szeretetről álmodott, elgondolta, ahogy együtt ebédelnek, Gábor ta
nácsot kér tőle, Béla mesél valamit, Kati élneveti magát. Közben Noémi
mindegyiküknek levest mer atányérjába, bólintanak és megköszönik,
aztán enni kezdenek. És ehelyett mi lett. Ebédidőben nem is voltak ott
hon a gyerekek, összevissza ebédeltek és kint ettek 'a konyhában; este
is csak néha ültek együtt az asztalhoz, de később már ezeknek az együtt
vacsorázásoknak sem tudott igazán örülni. Szinte észre sem vették, hogy
ő is ott van, egymás szavába vágtak és enni kezdtek, mie1őtt ő még
a kanálért nyúlt volna; még sosem figyelt fel rá, hogy a lánya milyen
közönséges és trágár szavakat használ, olyanokat, amit ő szégyellt volna
még férfi társaságban is. Folyton nevetett és élcelődött, elővillantak fe
hér fogai meg a rúzs, vastagon kicserepesedve a száján; nagy lobone
haja volt, amit egy rándítással hátradobott, mielőtt a leves fölé hajolt
volna. . .

Tulajdonképpen csak köszönö viszonyban volt a gyerekeivel; ha
akart volna, se tudott volna beszélgetni velük. Kati viccet mesélt és
nevettek; Béla esztétikai és ideológiai problémákat vetett fel (közön
ségszervező volt valamelyik üzemnél), arnire csak Gábor reagált a maga
zavaros és kiforratlan mondataival. Erződött rajta az iskolás iz, a tan
könyvek stílusa, volt benne valami eredeti is. Gábor volt a legkisebb,
érettségi előtt állt; s Ő, a főmérnök, az apa ebbe sem tudott beleszólni,
idegenül .és szótlanul ült a széken. A másik kettőre gondolt. Irénre,
aki Kanadában van; Gyurkára, aJki vidéken. Most már róluk szőtte az
álmait.

Két hónapja sincs még, hogy nyugdijba ment. Valami halvány
közömbösség ötvözte körül, de nem tudott megnyugodni. Közőrnbőssége

is inkább abból állt, hogy állandóan érezte ezt a nyugtalanságot; értel
metlenül és érzéketlenül bámulta a templomba menőket vagy a csúcs
forgalomban sietőket. s néha a keserűség a tönkáig gyűlt.

Zenét hallgatott a rádióban. Valami furcsa, vegyes stílusú fúvós
muzsikát. A fejét a tenyerébe hajtotta, nézte a sőtétet és a semmit,
hallgatta a kavargó zenét. Valami ajtócsukódás-féle jelezte Kati haza
jöttét, suhanás, ahogy levette a kabátját s már ott hallotta a feje fö
lött a hangját:

- Mit hallgatod ezt a marhaságot - mondta; érezte a lehelletén,
hogy egy káromkodást harapott el közben; átnyúlt a válla fölött és
csavargatní kezdte az állomáskeresőt, míg nem talált valami tvisztet.

Akkor egy furcsa, fojtogató inger szeritotta össze a torkát, döbben
ten bámult tovább a tenyerébe, meg se mozdult, nem mert a lányára
nézni. Rá kellett jönnie, hogy minden reménykedése hiábavaló.
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2.

úgy érezte, hogy dohos és börtönízű a levegő a szobájában, ahová
naponta menekült, Hem bírta már a hangjukat sem hallani, a neveté
süket és bohóckodásaikat. Este képtelen volt elaludni, álmatlanul fe
küdt az ágyban. Másnap már úgy tett, mint amikor még dolgozott,
könyveket és papírokat rakott ki az asztalra, mintha munkája lenne.
Behajtotta az ajtót s a kis asztali lámpa fényénél a dolgai fölé hajolt.
Első nap míntha helyreállt volna az egyensúly; a szomszéd szobából
hallotta a szuszogásukat, görnyedten ült a széken s az óra kattant egyet
a sublót tetején, amikor átugrotta a tizenkettest.

Ült és nézte a papír-okat, régi, befejezetlen vázlatok voltak; min
denféle zagyva emlékekét kavar-tak fel a múltból. Gyurka diftériás
volt, amikor a legfelső fél-rajzot papírra vetette, benne volt a vonalak
ban az izgalom meg a remegés, ordítottak az elhibázott vonások, érezte,
hogy a felesége a válla fölé hajol. A tekintetéből látta, hogy miért jött;
ő sem tudott pihenni. Délután beszéltek az orvossal és a mondatok ott
kavarogtak a levegőben. Más papírokat húzott elő, némelyik be volt
szakadva. Az egyikről egy telefonhívás jutott az eszébe, a másikról a
szemkőzti harang zúgása. Atrakatták a kályhákat és meghívást kapott
Csehszlovákiából. Ujabb és újabb papírokat keresett, de már nem ta
lált többet. Éjjel kettőkor, háromkor feküdt le aludni, amikor már
végképp elnyomta az álom.

ült az agyoncsépelt emlékei közt és undorodott tőlük, többé már
sommit se tudtak neki mondani, mindcn érték kihullott belőlük. üres,
megsárgult papírok voltak. Akkor valaki halkan megnyitotta az ajtót;
felemelte a fe iét és odanézott. Noémi volt. Egyszerre ott tátongott kö
zöttük az utóbbi évek szakadéka; alig volt már közös témájuk, amiről

beszélj enek.
- Pista - morid Ut Noémi: nehezére eshetett ezt a szót kiejteni.
A férfi nézett rá PS mozdulatlan maradt, Noémi hálóingben volt és

pongvolában, ősszehúzta az övét. Szólni akart, de mégsem szólt, előbb

közelebb lépett. Idegen és kemény volt a levegő.

- Míért nem fekszel le? --- mondta Noémi; rekedten surregott a
hangja.

István felállt a székről. Alulról világította meg a lámpa, furcsa.
markáns arca volt így. Álltak P'4ymáss9.l szemben. Ketyegett az óra.

- Féltlek - mondta Noémi.
- Igen.
- Féltlek - s újra meghúzta az övet a pongvoláián.
Kati a szomszéd szebában aludt, valamit beszélt álmában. A férfi

hirtelen ezeket a szavakat kezdte figyelni, de nem értett semmit. Ön
kéntelenül is odébb léD~if. mecrlökhette a drótot, mert a Iámoa kialudt.
Kati egyenletes szuszogása hallatszott, Noémi nem jött közelebb. Kint
ről bevetődött a fény. halvánvan meg-világította a szobát, mozdulatla
nul álltak. Meg kellett. volna igazítani a lámpadrótot.

- Én. .. - mondta él féri. de nem jutott tovább. Én ...
- ott bukdácsolt ez a szó a sötétben, a bútorok között. Noémi félol-
dalt feléje hajolt úgy nézett ki. mínt egy gnóm ebben a furcsa meg
viláqításban. Megingott. és ct székre támaszkodott. István feléje Iénett,
csak egy fél mozdulattal, de valahogv mozlökhette az asztalt s a lámpa
meggyulladt. Fehérnek és idegennek' látta felesége arcát; nem tudta már
kimondani, ami a nyelvén volt. Noémi megfordult és kiment a szobából.
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3.
Gyurka állatorvosnak tanult és négy éve végzett. Vidéken volt s

csak néha jött haza. Két napra érkezett és bort hozott megint; furcsa;
hogy nem a kis demizsonban, mint eddig, hanern üzleti palackozott
bort. Bejött hozzá a szobába és leült beszélgetni. Pillanatra áttörte a
levegő merevségét, egészen más érzés volt ez így, a fia ott ült a fotel
ben. Félóra sem telt el azonban és megérezte, hogy nincs minden rend
jén. Gyurka elakadt, ő meg únta a71 állatorvosi gondjait; bámultak egy
másra szótlanul. Valami nagyon fontosról kellett volna beszélniük, de
nem beszéltek. A hirtelen beköszöntött tavaszról kezdtek társalogni.
Gyurka azelőtt gyakran hívta le falura az apját, most nem szólt.

Fürkészve vizsgálta a fiát. Csillogó szemét. Hiszen Gyurka szereti
őt! Furcsa, bugyborékoló nevetés tört ki a torkán; saját maga is cso
dálkozott, hogy már nem tud igazán nevetni. Aztán Gyurkára nézett, s
látta, hogy a csillogás is hamis. Bizonyságot akart magának. Közel
hajolt a fiúhoz.

- Most mondd meg nekern - kezdte, a nyakán megfeszültek az
erek. - Most mondd meg nekem, hogy engem... hogy én ...

Elhallgatott.
- Mit, apa?
- Én ... - Ennyit tudott csak mondani, - :!tn... Ugyanazt

a szárazságot érezte, mint az éjszaka. "Én" - ez a szó kísértetiesen a
nyomába 'szegődött, nem tudott tőle szabadulni, az erek pattanásig fe
szültek benne. Hirtelen megfogta a fia karját és közelebb húzódott
hczzá, Gyurka mellett, a széken ült, most nekidőlt a fotel karfájának,
féloldalt Gyurka arcába bámult. Nézte a szernét, ahogy megrezzent a
szemhéja, a másik kezévelodanyúlt. Zavaros színek voltak a szemében,
zöld-barna-zöld, nem bírta sokáig nézni. GYUrika a földre bámult. Az
apa megcsúszott a széken és majdnem Gyurka ölébe ejtette a fejét. Düh
és keserűség tombolt benne a megaláztatás miatt. A fia segítette fel a
másik kezével. Végre normálissn ült a széken. Gyurka felállt a fotel
ből; ránézett és mondaní akart valamit, de az apja tekintetére elha
rapta. Az apa felállt, lassan és mereven, míntha egy színdarabban ját
szana; Gyurka már nyúlt feléje a kezével, de félúton megállt. Csönd
volt, fénytelenül Sütött a nap. enyhén beesett a sugara a szöbába; volt
valami nyomasztó ebben a világosságban.

- Apa, - mondta Gyurka, kapkodta a fejét. - Apa, mit akarsz?
Egyforma magas volt az apjával. Szemben álltak. Mind a ketten

a földet nézték.
- Apa .
- Én - mondta az apa. De erőt vett magán. - Én tudni aka-

rom, hogy '" én... Mondd meg az igazat!
Gyurka dermedten bámult rá. A lélegzetét érezte, olyan közel állt

hozzá.
- Nem értelek, apa - mondta.
Megfogta a kezét és magához rántotta, a fiú odazuhant amellére.
- Én! . " Én neveltelek ! Az életemet... a mindenem... az éle-

temet áldoztam értetek! Melyik haverodnak volt még ennyi zsebpénze!
Melyik járt többet táncolni. He? Most felelj! Éjszaka ... én ... éjszaka!
Ejjel dolgoztam érted! Én is ember vagyok! Én! Erre nem gondoltál?
Nem? - Megcsuklott a hangj a. - Soha! Soha... a szeretet... - s
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elharapta a többit. Hátratántorodott és leült a fotelbe. Gyurka mozdu
latlanul állt az ajtónál, A másik szebában szólt a rádió: "Ugye te i!':
akarod, ugyanúgy, ahogy én ..." Kati meg verte hozzá a taktust.

Eszébe jutott egy régi emlék. Három vagy négy éve volt, nyáron.
Lent nyaraltak Balatonfüreden, Noémi, Béla, Kati meg Gábor. Aztán
ő is leutazott utánuk. Reggelre várták, s ő az esti vonattal ment, bo
torkálva kereste a villát, míg rátalált. A hangjukról ismerte meg őket,

már messziről meghallotta a lármát. Tüzet raktak a kertben, ott ültek
körötte. Hatalmas lángoszlop lobogott az ég felé, attól félt, hogy meg
gyulladnak a fák. Aztán csőloként a lobogás, kisebb lett a fénye; de
így is olyan volt, mint egy világítótorony az éjszakában, Köröskörül
sötét. Lenyomta a kertkapu kílíncsét, gondolta, csöndben meglepi őket.

Víg lárma hallatszott a kertből s ő még fokozni akarta ezzel a vidám
ságot. Halkan betette a kaput. A bokrok még teljesen eltakarták. Kö
zelebb ment, utazótáskáját a földre tette. Jobboldalt ültek, jól látta
őket a mogyoróbokor levelei közt. A:~kor megütötte egy hang a fülét.
Béla hangja volt.

- Tudod - és nem látta tisztán, hogy kihez fordul -, tudod,
néha kételkedem abban,' hogy apa normális ...

Megmerevedett a lába.
- Ez a hajsza, gyerekek, ez a hajsza. Borzalmas - hallotta Noémi

hangját.
-r-r A pénzért - tette hozzá Gábor.
Lassan engedett benne az izmok feszültsége. Valami karó lehetett

ott, ahogy visszaemlékszik, arra támaszkodott. Fokozatosan leereszke
dett a földre, letérdelt, leült, féloldalt nekitámaszkodottaz egyik fa
törzsnek. ült a fűlben, néhány méterrel odébb azok; ült a fúben és
hallgatta őket, mint egy betörő vagy egy detektív, s a torkában vert a
szíve. Az az érzése volt, hogy ezek itt mind az ellenségei, mint valami
száműzött-kiüldözött rettegett a mogyoróbokor mögött; ezek mind el
lenségei neki, de ak maguk összetartanak, Volt valami hátborzonga
tóan romantikus ebben a helyzetben; szökni akart, de nem mert; hall
gatózní akart, de befogta a fülét és háteadőlt.

ott kavarogtak az agyában ,az éjszakázások, a túlórák. a végsőkig

feszített idegállapot csúcsidőben, telefonok és tárgyalások, reklamá
ciók és javaslatok: Kati meg egyszerűen "vén tatyusnik" nevezte itt a
lobogó tűznél: pedig kislány volt még, érettségi előtt ádlt. Rettenetes
volt hallani szavukat, ahogy beszéltek; közbe kellett volna kiabálnia,
de nem lehetett. Minden cselekedetét félremagyarázták. Béla arról be
szélt, hogy ő is keres vagy kétezer forintot, Gyurika is ad haza, jövőre

Kati is keresni fog, Irén meg disszidált. Mindenük megvolt, fotelek áll
tak a szebában és nyáron villát béreltek a Balatonnál. - István meg
bámulta a tüzet a bokor levelei közt. Nem értették, hogy egész éle
tében ezért harcolt, ezért a mindenért, Görcsösen szorított egy darab
fát a kezében. Nem akarta hallgatni és mégis hallgatta, előre hajolt és
meglökte az ágakat. A tűz surrogott-ropogott, nem hallottak semmit,
Kati "vén tatyusnak" nevezte és a bátyját is kíröhögte, Azt mondta,
hogy neki kelleni fog az a pénz, amit majd keres. Még több is. Úgy
veszekedtek egymással mind a négyen, rnintha halálos ellenségek len
nének; még Noémi arca is eltorzult és eldurvult, vadul ordított. O meg
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döbbenten feküdt a fűlben, nem érzett és nem értett semmit. Nem tudta,
hogy mi történt. Lobogott bennük a gyűlölet, mint a tűz itt a fák közt;
István rémülten húzódott vissza és sírni akart. Reménytelennek és értel
metlennek találta az életét.

Nem vették észre, ahogy halkan és óvatosan feltápászkodott, vette
az utazótáskát. ügyelve és vigyázva kibotorkált a kapuhoz. Kint ült az
állomáson éjfélig, csak aikkor kapott vonatot. Reggel feladott egy távi
ratot. Fél kilenckor már bent ült a hivatalban; egy ostoba érvvel el
utasította a csodálkozásokat; fáradtan, kimerülten könyökölt az aszta
lára. Mégis valami kellemes bizsergés járta át, ahogy az akták fölé
hajolt: kezdte elfelejteni a tegnap estét.

Azóta felejt. Azóta nem merte még egyszer ezt igy végig gondolni,
csak ma. Ha felrémlett benne, azt hazudta, hogy az egész csak képze
lődés. Most bámult ki az ablakon, autók, templom és emberek, most
végiggondolta. Végképp egyedül maradt. Ezt meg kell értenie, ezt fel
kell fognia, ezen már nem változtathat. Egyedül. Közömbösen nézte a
te-mplomba meaőket. Egyedül, egyedül. Egy pillanatra megdöbbent;
mintha a fia ment volna fel a lépcsőa, Gábor. És bámulta tovább az
utat.

5.

Lassan mégis míntha mínden rendeződött volna. Akadt dolga, ami
vel segíthetett Noéminek; olvasott és már jól aludt. Néha úgy érezte,
minden ami eddig történt, csak egy nyomasztó álom volt. A vágyai is
meg a valóság is. Elment vásárolni, nézegette a kiraikatokat; úgy őrizte

~ a kis belső nyugalmát, mint valami kincset. Terveket szőtt, szép,
reális terveket, azokra készült, s újra építeni kezdte az életét. Elhatá
rozta, hogy vállal valami munkát a vállalatnál: egész sereg nyugdíjas
dolgozott náluk havi ötszázért, ő is kaphatna valami ilyen munkát. ülne
egy íróasztal mellett,átszóLna a kollégáinak, s dolgozhatna. Féktelen
nosztalgiával vágyódott vissza a vállalathoz, a munkájához, az íróasztal
hoz; legszívesebben már ma bent maradt volna.

új portás volt, nem ismerte meg.
- Kit keres? - nézett rá és elállta az útját.
Bemondta a főkönyvelő nevét. Felment a lépcsőn, emberek siettek

el mellette, senki sem figyelt rá. Irodás kislányok, akik megilletődve

köszöntek neki azelőtt, altisztek, akik még meg is hajoltak: alig volt,
aki egy fejbólintással üdvözölte. Eszébe jutott a fiatal mérnök, aki bú
csúztatta; még most is tudta pontosan, hol dolgozik, le kellett men
nie a hátsó csigalépcsőn, mert a félemeleten nem mehetett át a jobbol
dali épűletszárnyba. Félemelet huszonnyolc, jobbra a lépcsőtől. Sötét
és homályos volt a lépcsőház, nem találta a villanvkapcsolót, réve
dezve állt meg egyablaknál. Azelőtt mindíg fényesebbnek és tisztább
nak hitte az épületet; nem értette, eniért nem tűnt fel eddig neki ez a
komor szöglet.

Ahogy ott állt, valaki hirtelen kilépett a rajzteremből, nagy sebbel
lobbal még őt is félrelökte, alig morzsolt a foga közt annyit, hogy
..bocs" - és tovasietett. Ű volt. Bámult utána, megismerte, látta, hogy
() volt. Eszébe jutott az akkori pír az arcán, az aszparágusz a falon; ,
úgy tűnt, mintha sosem állt volna ott abban a csupaüveg- szobában,
mintha itt dolgozott volna mindig, ebben a sötét épületszárnyban, fél
emelet és csigalépcső; úgy tűnt, hogy az egész őrültség, amit kerget;
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már nem is akart felmenni, hogy megkeresse az asszparáguszos szobát.
Teljesen egyedül volt.

Állt lógó karokkal, aktatáskával, értelmetlenül. Fázott. Végül is
döntenie kell. A harc mellett kell döntenie. Harcolnia kell az életéért.
Nem építhet arra, hogy Gyurka egy-egy félórára fel ugrik vidékről.

Csak arra a félórára emlékezett, minden más kihullott belőle. Hátha
még. " Nem, nem építhet erre. Harcolnia kell. Küzdenie kell.

Nem mente bevallani. Nem is a munkája után vágyott, nem a raj
zok vonzották vissza. Azt sosem kapta meg otthon, amit itt kapott.
Megbecsülést, tiszteletet, szeretetet. Otthon. rnindenki külön utakon
járt, mindenkí mást keresett. Talán Gábort szerette a legjobban, neki
még nem voltak külön útjai. Ott ízzott a levegőben a gyűlölet. Soha
egy nyugodt hang, soha egy békülő szó. Hiába várta. Honnan vette az
álmait? Honnan?

Nem merte bevallani. Ez is egy álom volt. Ide már nem jöhet visz
sza. Itt már mindennek vége.

Allt az ablakmélyedésben.
- Az igazság - mondta magának -, az igazság ... azért dolgoz

tam éjszaka is, mert nem akartam közéjük menni. Noémi ... Noérnit
se akartam.

6.

Aznap este is ott ült a kis lámpa mellett. Bámult a levegőbe és
Gyurkára gondolt. Harcolnia kell. Fáradtságot érzett a tagjaiban, nem
volt kedve felállni, könyvért menni; ült az üres asztal előtt. Harcolnia
kell, össze kell szednie az erejét. Hiszen már kezdett minden rendbe
jönni. Nem lehet vége, nem akadhat meg egy ilyen dolgon. Akkor be
ismerné, hogy minden csak ábránd volt, az egész élete ábránd volt
meg álom. Görcsösen ismételgette ugyanazt a mondatot, úgy kapasz
kodott bele, mint utolsó mentőkötélbe. Az egész életét értük áldozta.

.Ertük, értük, értük. .
Noémi mosott .a fürdőszobában. Szinte maga előtt látta, ahogy a

mosdónál áll, egyszerű és szürke az arca. Gábor még tanult a másik
.szobában, Kati valahol csavargott, Béla már aludt. Noémi bejött a
fürdőszobából, megállt az ajtóban. Csönd volt és szakadék. Nézte a fele
sége arcát; nem is olyan volt, amilyennek várta, egészen más volt. Tu
lajdonképpen nem is változott húszéves kora óta, csak a szája két olda
lán erősödött meg az a két vonás. Végre felállt és odalépett Noémihez.
Hogy ismerte valamikor ezt az arcot !

- Feküdj le - mondta Noémi.
Válaszolni akart, de nem tudta, hogy mit válaszoljon. Ilyenkor min

dig az óra ketyégését hallotta. "Le kellene feküdnöm." Fáradt volt.
üresnek tűnt az élete. Közelebb lépett Noémihez.

- Beszélnünk kell - mondta.
- Mi van?
- Beszélni akarok ... én ... - ez belehasított a fülébe: én, én, én.

Folyton csak ez a szó. Menekülni akart előle. "Hülység" - gondolta
magában. A bútorok nyomultak felé, mindenhonnan, a szoba négy sar
kából, mindegyik ugyanezt a szót mondta. Nem szabad megadnia ma
gát. Nem ejtheti ki. Két betű, két hang. Én. Riadtan lépett vissza. A
ködön át látta Noémi szemét.

- Féltlek - mondta az asszony. Jött utána. Még egyet hátralé-
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pett. Még jött. Megfogta a kezet. Noémi fogta a kezét! Az asztali lampa
csak a fél arcát világította meg. "Pista" - mondta. Csak ennyi hal
latszott. A ködön át a szeme. "ÚrisLen, ez nem lehet igaz. Atnyúlt értem
a szakadékon. Barna haja van; tisztán Udom, hogy barna a haja, nem
osz." Lassan kitisztult minden. Olt állt szemben a feleségével, Noémi
fogta a karját. Evek óta nem ölelte meg a feleségét. Riadtan bámult
rá ilyen közelről, zavar volt a szemében; az jutott eszébe, az a néhány
évvel ezelőtti... Az volt az utolsó. Megpróbálta elmondani, de nem
sikerült. Az életét. Noémi nézett rá, nevetett, aztán zavart meg köny
nyes lett a szeme, újra nevetett, a vonásokra kellett bámulnia az arcán.

Es akkor az a borzalmas szó, Nem, erre nem is szabad gondolni.
Tátongó űrök a levegőben, sipoló hang tört ki a torkán. Nevetnie kel
lett volna, de hallgatott. Bent a tüdejeben bugyborékolt a nevetés, de
nem mert lélegzetet venni, nem tudta kinyitni a száját.

- Sosem szerettél.
Akkor volt utoljára. Ott terjengett a hazugság a levegőben. Meg

foghatatlan volt és nyúlás, hideg. Nyomasztóan nehezedett a búto
rokra, néha egy-egy reccsenés hallatszott. "Sosem szerettél." Mindig az
Igazság a legborzalmasabb. Kékes felhők takarták el a holdat.

Noémi azóta már külön szebában alszlk, Ott az ablakkal szemben, a
gyerekek között, Nem történt semmi, nem is beszéltek róla. Csak a
keze, a keze, ahogy most kinyúlt érte. At a szakadékon, át a hideg leve
gőn. "Szólj valamit" - ezt hallotta valahol bent amellében. "Szólj
valamit." Csönd volt; Gábor a másik szobában tanult. Évek óta nem
ölelte át, nem húzta magához; nézte az ajkát: évek óta nem csókolta
meg; nézte a kezét: évek óta nem karoltak egymásba. Minden normális'
lett és hideg. Azt hitte, valaki harmadik is van a szebában.

"Hazudtál", rnondta ez a harmadik.
Magához akarta húzni a feleségét. Csak be ne jöjjenek a gyere

kek. Noémi nyújtotta ide a kezét, még mindig fogja - pedig ő menekült
előle. Minden meg fog oldódni, minden megoldódhat. Erre az egyre
sosem gondolt, hogy ez is egy megoldás: Noémi kinyújtja felé a ke
zét. Itt állnak a félhomályos szobában, csönd van, a kis lámpa az asz
talon, lassan felemeli a kezét, Noémi vállára teszi ...

De ahhoz már nem volt elég ereje, hogy közelebb húzza, hogy ma
gához szorítsa ; Noémi úgy állt, mint egy szobor. Józanul hideg volt a
levegő. Talán a másik szobában nyitva az ablak. Kint már zöld és
virágos a tavasz. Közelebb akart hajolni, hogy legalább a lehelletét
érezze. Akkor Noémi megszólalt:

- Féltlek.
Nagy üres szakadék volt a levegőben. Nem menekülhetett, Noémi

elment, hogy lefeküdjék, ő meg egyedül maradt.
"Hazudtál", mondta az a harmadik.
De mi az igazság? Hol az igazság? Hazudtál! Könnyű mondani.

Szemben a téren a templom. Oda nem menekülhet. Azon már túl van.
Hazudtál! Mintha börtönbe lenne zárva. Ordítani akart. Kitépni Gábor
kezéből a könyvet és kihajítani az ablakon. .

"Sosem szerettél", mondta Noémi.
- Szeretlek! - kiabált hísztéríkusan utána. Visszhangzott a la

kás. Noémi ott állt ,az ajtóban. Reszketett az ajka.
- Mi történt?
Szeretlek. " "Mondd jelenidőben. Mondd, hogy szeretlek" - hal

lotta valahonnan. - "Mondjad."
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- :En... - kezdte -, én ... - megcsuklott a hangja, Valami
ronda bogár vágódott az ablaküvegnek.

- Nem tudom - nyögte.

7

Gyurka megint feljött Pestre, a felesége lent maradt a gyerekkel.
- Mikor hozod már az unokánkat is? - kérdezte Noémi.
Pillanatnyi bódulat volt csak Gyurika ittléte, minden percben arra

kellett gondolnia, hogy visszamegy. Csak egy szombat-vasárnap és hívja
a munka, Benn ültek a szobájában, nyitva volt az ablak, sütött a nap,
meleg nyárias idő. Enyhe szél fújt. Gyurika cigarettázott és akarfára
könyökölt. Beszélgettek. Valahogy csak kialakult közöttük egy kap
csolat. Talán mintha barátok lennének. Jó ismerősök. Az bódította el,
hogy Gyurka szereti. Nyúlt feléje, amikor feltápászkodott a fotelből;

ebed közben ránevetett. "Milyen igénytelen is lettem!" - gondolta.
De mégis nyugodtnak, kiegyensúlyozottnak érezte magát, ha Gyurka
mellette volt. Szereti. Csak ne utazna el vasárnap este. Néha megza
varta valami, kábultan nézett szét a szobában; nem látott már olyan
tisztán, mint azelőtt. Volt valamí különös Gyurka viselkedésében. "Mi
kor hozod már a feleségedet? Mikor hozod már az unokámat?" Mintha
nem is lenne felesége. Mintha gyereke se lenne. - De Gyurka csak
nevetett. S neki jólesett ez a kicsit különös, kicsit furcsa, cinkos neve
tés; bort töltöttek a pohárba és koccintottak.

A búcsúzásnál Gyurka ismét hívta; ígaz, hogy csak bizonytalanul
É:~ mintha az érződött volna a hangjában, hogy nem gondolja komo
lyan. Szeretett volna mégis hinni neki.

- Tényleg lemehetnél - mondta Noémi.
Aztán üresen és sötéten bámult rá a szobája. Most gondolt először

komolyan arra, hogy meg fog halni. De a halált is értelmetlennek
látta. El akart utazni Gyurka után. De erőt vett magán. Harcolnia kell.
Nevetséges volt ez az elhatározása. Egész életében nem vágyott küzde
lemre, csak most, hogy kimerült volt és fáradt. Harcolnia kell. Nincse
nek nagy igényei, egészen kis dolgokkal is beéri; lehetetlen, hogy a
többi gyerekei ne legyenek képesek ezt megadni. Kereste az alkalmat
a beszélgetésre. Nem tudta, mivel csalogassa őket a szebájába. Mind
egyiknek megvolt a maga dolga. Szerette volna megsürgetni őket.

Rosszul érezte magát. Félt, hogy meg fog halni.
Béla benyitott hozzá egy~k nap. Kérdezett valamit.
- Ulj le - mondta neki.
Béla leült. Csönd volt. Szemben a templomban 'épp harangoztak.
- Hallgatlak - mondta kissé türelmetlenül Béla.
- Egy percet se tudsz rám áldozni?
- Mit akarsz?
- Beszélni akarok veled.
- Velem?
- Igen.
Erezte, látta a mozdulataiban, hogy menekülni akar. Odament az

ajtóhoz.
- Az apád vagyok.
- Azt tudom.
- Hallgass rám - kezdte. - Valamit meg kell beszélnünk. Most

szánjál rá egy percet.
- Mit akarsz, apa?
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- Miért gyülölsz ?
- En?
- Te.
- Szent ég, apa. Es te mit csinálsz? Mit csináltál egész életed-

ben? Talán szeresselek? Azt várod? Igen? Hát lesheted!
Bámultan állt az ajtónál.
- En ... - Nem tudta kimondani. - :en ... - Őrjítő ez a szó.

Nem ejtheti ki még egyszer. Összeszedte minden erejét. A fia ott állt
mellette. Ki akart menní s egész az ajtóhoz lépett. Az apa bámult rá.
Száraz volt a torka. Megfeszültek az izmai,

- Na nyögd már ki!
- En ...
- Te!
- Szeretlek!
Kimondta. Szédült. Odaát a másik szobában már vihogtak a srá

cok. Kati megint valami házibulit rendez.
- Hazudsz - mondta Béla. - Hazudsz, apa. Egyedül magadat

szereted. Mindig is csak magadat szeretted. A munkádban is, minden
ben. Rám se néztél. Figyelj rám, észre se vettél. Pénzt azt adtál - ez
volt a szereteted? Elnézted a nőimet - ez volt a szereteted? Langyos
voltál és lusta - ezt volt a szereteted? Mit vársz te tőlünk?

- Hagyd már abbal
- Idegen vagy!
- Idegen? ..
Es kiment. Szépen, mérsékelten betette az ajtót.
Hallani lehetett, hogy új vendég jött.
- Piszokság, srácok, a Bundí nem hozott semmit! és egy üvöl-

tés utána.
Akkor kinyitotta az ajtót, kilépett. Azok barnbán meredtek rá; va

lamelyik megjegyzést tetett rá, mert vihogni kezdtek. Kati rögtön fel
állt, feléje lépett.

- Gáborral mi van? - mondta neki.
Gábor ott állt épp a másik ajtónál. Kati ránézett, Gábor zavar

ban volt. Ugylátszik, mind hallották az előbbi szóváltást. Gábor oda
jött hozzá, magasabb volt nála és vékony, esetlen kamasz kinézésű,

- Apa. " - mondta,
O félrelépett az ajtóból, Gábor bement a dolgozószobájába. Ö is

utána. Hallgattak. Behúzta az ajtót.
- Apa, én igazán ...
Nevetnie kellett ezen a kamaszos pózon.
- Nem. " szóval nem akartarn velük bulizni.
Bosszantotta ez az ostobaság. Leült a fotelbe, keresztbe tette a lá

Ibát. Gábor az ajtónál állt és félszegen nézett 'rá.
- Apa, akartam valamit... Már úgyis akartam valamit mondani.
Arra kellett gondolnia, hogy az előbb minden kihallatszott. Porig

alázta magát ez előtt a taknyos előtt.

- Apa, tudom, hogy Béla ...
Odaát szólt a magnó, ropogtak a padlódeszkák; áthallatszott, ahogy

koccintanak. Néha hangos szóváltások. "Ezek már nem hallanaik meg
semmit. Nyugodtan beszélhetünk."

- Hagyjad Bélát.
- Más akarok lenni, mint ő.

Furcsa, idegen volt a hangja. "Te vagy az utolsó reménységem,
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Gábor, te most kezdesz felnőtt lenni. Tudom, hogy más vagy. A han
godban érzem, hogy más vagy. Miért harangoznak ma folyton? Nem
tniom ezt a harangszót!"

- El szeretném mondani, apa ... valahogy te olyan távol vagy tő-

lem, de ezt mégis el kell mondanom.
"lVIit akarsz? Jó ég, mit akarsz tőlem?"

- Olyan távol vagy, apa.
- Gyere közelebb. •
Közelebb jött. ,,lVlost Iolytathatnád: végképp távol vagy. Hiaaa

jöttél közelebb, hiába ülsz ide; végképp távol vagyok. Ez a tökéletes ma
gány. Nincs senki sem. Nincs senki. Mondjad már! Miért nem mon
dod 't Mit akarsz mondani?"

Valamelyikük nekizuhant az ajtónak. "Ezek már részegek." Kicsit
megnyílt az ajtó. Odaát sötét volt, csak a rnagnó üvöltött. Kati károm
kodott és bevágta az ajtót.

- Apa, én nem akartam velük mulatni, csak éppen ott álltam az
ajtóban. Elhatároztam, hogy ... Nem akartam velük mu1atni. Minden
delben hallom a harangszót, itt szemben a téren. Valahogy meg kell
értened, apa.

- Mit értsek meg? - Már egészen nyers volt a hangja.
- Mikor kicsik voltunk - mondta -, Kati volt a legjobb have-

rom. Mindenben kioktatott, de haveri alapon. En ezt nem bírom to
vább. Te még semmit se tudsz; te nem látod, hogy mi történik. Csak a
zuhanásokat hallod, mikor az ajtónak esnek; csak azt látod, hogy sö
tétben táncolnak. De ez még semmi. Ez semmi se még, apa.

- Mit magyarázol itt nekem?
- Nem megyek a jogra.
- Megőrültél ?
- Nem mondtarn neked igazat. Nem akarok a jogra menni. Pap

leszek.
- Mi?
- Pap - mondta újra.
- Hülye romantikus. .
Hideg volt. A fiú nem válaszolt, esetlenül ült a széken. Kis bajusza

volt, amit még nem borotvált, szürke, pecsétes zsebkendőt húzott elő.

"Egyedül hagytál. Egészen egyedül. Most mit kezdjeik veled? 
Nem is vagy te még ember. Romantikus, kis romantikus."

- Miért nem borotválkozol meg? - mondta neki - Borotvál
kozz meg. - Kizavarta a fürdőszoba felé.

"Es ettől vártam én valamit. Pap leszek. Még mit nem." Közöm
bösen kibámult a templomra. Zárva volt. Este tíz óra. A fürdőszobá

ból behallatszott a víz csobogása. Átlátszó tiszta víz. Hogy vágyott erre!
Lenyomta a kilincset a másik szoba felé. Vékony fénysáv esett rá

juk. Neu; volt semmi. Táncoltak. A fiúk ingujjban. A lányok a kardi
gánt dobták le. üvöltött a magnó "Ugye te is akarod ..." Az egyik
srác a nyakába zuhant, részeg volt és pálinka szagú,

- Apuka - mondta és megcsókolta az arcát, - Apuka, úgy sze
retlek - és elsírta magát. Aztán lezuhant a földre.

8.
Még egy hét kellett, hogy elhatározza magát. Csak azt pakolta össze,

ami a legfontosabb; suttyomban, hajnalban szökött el. Vitte a vonat,
kint szemerkélt az eső. Az állomáson nem talált senkit. Kihalt volt
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minden, eso es sár. Végre megkérdezte valakitől. A harmadik ember
útbaigazította. Mutatta a házat.

- De az úr már nincs itt - mondta.
- Nincs?
- ú j ember van. A túlsó végén. Ezek elváltak. Csak az asszony

van itt meg a gyerek. Az meg fönn dolgozik egy kutatóban.
Nem hitte el. Nézte a házat, két saroknyira volt tőle s arra gon

dolt, hogy meghal. Hideg szél fújt, az arcába csapta az esőt.

"Nincs erőm, Gyurka. Miért mentél el? Nincs erőm."

A hangok a fülében: Hazudtál. Sohasem szeréttél. - Ok sem
szeretík.

"Nincs senki sem - gondolta. - Te voltál az utolsó. Fönn dolgo
zol egy kutatóban, Hm. Hát ezért nem hoztad a kis demízsont, Ezért
hallgattál az unokámról. Emlékszel még? Mintha nem is lenne felesé
ged. Ezért. - Sehol senki. Senki, senki."

ült egy ócska padon. A haját csapzottá verte az eső. Sehol senki.
Mintha nem is lenne élet. Aztán jött egy ember. Már messziről látta.
Feléje jött. Tudta, hogy megáll, leül mellé, Mit fog neki mondani? Mit
mondhat neki? Felelnie kell. Mondhatná, hogy főmérnök volt. Külön
kis ünnepséggel búcsúztatták. De nem mondja. Hazugság lenne. Csak az
igazat mondhatja. Soha nem gondolt erre, hogy mit is fog mondani.
Egész életében nem gondolt rá. Harcolni akart, de önzésből. Azt akarta.
Nem, ezt nem mondhatja. Szerette az íróasztalát. Szerette, ha előre

köszöntek. Ezt se mondhatja. Semmit se mondhat l Azt se, hogy szerette
őket. Semmit.

Ott ült mellette az öreg.
- En ... - kezdte akkor. - En ...
De nem volt több szava. Hosszú, hosszú csönd. Sipolt a vonat.
-- Ennyi az egész? - kérdezte az öreg.
Mit mondhatott volna? ült és kaparta a lábával a földet.

•

SZENTTAMÁSI NÁNDOR VERSEI

SZERETEM A TE ...

Szeretem a te csendességedet
mint harangláb hallgató hangját
és némák aneménekelt éneket.
Nyugalmad sem az én világomé

csak üldögélek mondataid karján
körülfognak fehérlő falaid;
mindenféle hallhatatlant hallván
jó így: világnyi köröket írnék

amiket majd Isten rajzaképpen
hadonászó emberekkel ékít
a fel-felrajzó hangya-félelem.

Kivántam e csendességet régen
mint egy már-már majdnem égi
életet.

HIS MASTERS VOICE

Mibennünk munkál furcsa gépezet
motollák, ördögfi kerekek
forognak peregnek

kívülről viselünk számos tölcsért
egy mindig kéreget, a másík
bőségszarut játszik.

Recsegőre megrakott szekérrel
zsákját a garatba szakasztva
honnan jön a gazda

s készenálló hombárjába gyűjtve

ki lisztünk vígan lapátolná
hol van az a molnár?
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