
SZűRKE ÉLET (Kisregény)

VARSÓ

l r t a Rónay György

Voltaképpen mit is akarok elmondani róla? Talán a sorsát: ameny
nyit ezen a két hetes úton a sorsából megtudhattarn. keveset és szaka
dozottan? Talán osak őt magát: megidézni ezt a vékonyka alakot, !komoly
kis aTCOt, el-elharapott, szégyenlős félmosolyt, meg az erős, középütt
szinte ÖSSZeérő szemöldöle árnyékában a szomorú, sötét szempárt, és a
tiszta homlok töprengő szomorúságát? Vagy csak a barátságunkat: ahogy
egy zárkózott lélek lassan kinyílik, egy befagyott szív Lassan fölenged,
egy ikonok, keménnyé kényszerített élet talaján gyökeret ver a rítka bi
zalom?

Magam sem tudom. :És azt sem tudnám megmondani, hányszor kez
dek neki annak, amit magamban a történetének nevezek. Hol öt mondat
után hagytam abba, hol öt lap után, azzal a vissza-visszatérő érzéssel"
hogy nincs mit írnom; ezeniaz egyszerű, mindennapi sorson nincs mit
megirni.

Hanem kudarcaim után, mint egy megtestesült szemrehányás, meg
megjelent előttem, komolyan összevont, majdnem szégorú szemöldökével,
B azzal a szomorkás félmosolyával, melyet Mód Márton néha talányosnak
nevezett. Olykor, akár egy filmkockán, úgy villant elém, amint éppen kilép'
a Bristol halljából a hóesésbe; máskor :meg úgy, ahogyan először láttam,
azon az estén, amikor Krakkóba indultunk, és - mint később tréfásan
mondogatta - "szolgálatba állt" mellettünk,

Ilyenkor aztán megint föltámadt bennem a lelkifurdalás, amiért ha
gyom, hogy nyomtalanul eltűnjék a havas varsói éjszakában, vékonyka
vállán egyszerű sorsa láthatatlan keresztjével.

Lelkifurdalás? Igen, valami olyasmi. Tisztázatlan, bonyolult érzés.
A:z íróé, hogy elszalasztja a témáját; voltaképpen nem is témáját még, ha
nem egyelőre csak egy homályos lehetőséget: valamit, ami mögött ott
rejlik egy nehezen megfogalmazható "értelem", amit ki kell bogoznía, meg
kell fejtenie, vagy talán csak megragadnia és megmutatnia, magyarázat
nélkül, úgy amint van. De az emberé is, és ez a súlyosabb: az emberé, aki
hűtlenül elenged egy kezet, rnely olyan habozva, annyi vonakodás után
nyúlt ki felé, barátságból. de talán segítségért is.

Lelkifurdalás, mondom, de nemcsak az. Valami - színtén nehezen
megfogalmazható - felelősség Js, Meg valami tartozásféle. Mert mintha
kezdettől fogva adósai lettünk volna.

Azon az éjszakán, Krakkó felé menet, mikor elóbb ő, aztán Tóbiás
Laci is visszarvonult a füLkéjébe, s mí kettesben maradtunk a hálókocsi
folyosóján, Mód Márton még egy hosszút szívott a körmére égő cígaret
tán és azt rnondta:

- Kedves teremtés. Valami titkos szomorúság van benne. Az ember
úgy érzi, vigyáznia kell rá, nem szabad megbántania.

Elnyomta a cigarettát, tűnődve folytatta:
- Ha történetesen megbántanárn, nem árulná el,maJk még jobban

becsukódnék, Ismerem ezt a fajtát. Ezek azok a nők, a1cik befelé fájnak.
Csuparánc arcán megjelent az a szabadkozó, öreges mosoly, amellyel'

az effajta fogalmazások érzelrnességét szokta tompítani. Mert alapjában
érzelmes 1élM volt, állandó meghatottságban a világon, és legkivált a
nőkön, a fiata[, bohó, szeszélyes. hűtlenül is hűséges mai lányokon; úgy
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vergődött, olyan gyönyörűséges szenvedéssel és kívánesésággal átlátszó,
színes hálójukban. mint egy búsképű. öreg hal, kicsit esetlen, kicsit
nehézkes, nosztalgikusan virgonc vén harcsa vagy delfin. Talán inkább
mégis delfin, karikával az orrában, Lalika láthatatlan pórázán; Lalikáén,
aki egyszerre volt hozzá odaadóan jóságos és csibészesen komisz, aki föl
áldozta érte virágzó fiatalságát és gonoszul az orránál fogva vezette, aki
hol öröik: hűséget esküdött neki, hol d akart válni tőle, és talán már ré
gen faképnél hagyta volna, ha egyrészt .a futballista, akivel az utóbbi
időben mászkált, öt nem hagyta volna váratlanul faképnél, másrészt ha
egy szeba halles közös lakásukat el tudnák cserélné két egyszobásra, ami
egyszeruen lehetetlen; La1fk áén, akánek legujabb kívánságáért. egy ru
hára való piros míkrokordbársony anyagért Mártonnak tűvé kellett ten
nie Lengyelországot. ahol állítólag, pesti szóbeszédek szerint, egyes krak
kói és gdanski üzletekben végszárn kapható ez a nagybecsű anyag.

Lalikara gondoltam ebben a percben, a hálókocsi folyosóján, mert
Pesttől Varsóig bőségesen értesültem szerelmük egyébként köztudomású
viszontagságairól, ezúttal Márton szemszögéből szemlelhetve a dolgot, ami
természetesen lényegesen eltért attól a másik szemszögtől, attól a rossz
májú pesti közvéleménytől, miszerint Lalika ügyes kis kalandor nő, és
mindig a legkisebb ellenállás irányába úszva egyszeruen betelepedett
Márton lakásába; Lalikára gondoltam hát és nem állhattam meg, hogy el
ne mosolyodjam, mint :mindig, amilkor Márton pedzeni kezdte a nők ter
mészetére és lelki életére vonatkozó mélyértelmű nézeteit.

Óvatos kis mosoly volt, de úgy látszik, észrevette.
- Ne nevess ki - mondta, - Tény, hogy felelősnek érzem magamat

érte. Mintha valahogyan a lányom volna. A lányom, vagy a húgom ...
Igen - dünnyögte és Varsó elmaradozó fényeit nézte a fekete éjszakában.
-- Ha húgom lenne, ilyennek szerotném ...

Megvallom, magam is valami ilyesmit éreztem. És nemcsak ott a vo
naton, míg a folyosón vártam, hogy Mód Márton levetkőzzék és fölk.a
paszkodjék a fölső ágyba; és nemosak később is mindig, valahányszor
egy-egy meddő kísérletet tettem rá, hogy szavakba foglaljam őt és ide
genbe szakadt, küszködő kis életét; hanem, Mártonhoz hasonlóan, már
nyomban a Krakkóba indulás estéjén, amikor megismertem.

Sőt talán még annál is előbb: amikor először megláttam a hallbari.

Úgy beszéltük meg, tízikor találkozunk odalent, és nem volt még há
romnegyed sem. Kész csomagok mellett, egy szállodai szobában, melyet
elhagyni készülünk, többnyire lomhán vánszorog az idő. Mivel üssern
agyon ezt az órának beillő negyedórát? Emlékszem, sorra nyitogattam
a fiókokat, noha tudtam, hogy mind üres, nem felejtettem ott semmit.
Aztán eloltottam a lámpát, de a szeba világos maradt, fölvilágítottaik .a
Krakowskie Przedmiesoie neonjai. Odaálltam .az ablakba - földigérő

francia ablak volt - és bámultam lent a széles, néptelen utcát, meg a
trolibuszt. ahogy a Vártér felől jövet lassan a megállóba siklik, letesz
egy-két sietős utast, majd hirtelen iramodással eltűnik. Már azt is tud
tern, hogy Nowy Swiat felé, melyen túl, balkéz felé, a múzeum szürke,
hangárszerű épületében sokáig nézegettük Tóbiás Lacival Canaletto Bel
lotto képeit oa régi Varsóról.

Annak, hogy az ember egy-egy új várossal megbarátkozzék, sokféle
módja v.an. Én a régi városrészekben szeretek ődőngená, meg a képtárak
ban kószálni: az én számomra ez a meghonosodás útja. Mód Mártont sem
miféle képtárba vagy múzeumba nem lehetett elcsalní. Őt inkább a
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bisztrók és tejvendéglők érdekelték, főként azok, ahol a fiatalok fogyasz
tották el gyors reggelijüket vagy ebédjüket, IS ahol egy pohár langyos tej
mellett gyomorfekélye oldódó görcsei közt ellágyult szeretettel nézegette
a diáklányokatés meghatottan kereste bennük Lalika vonásait. Tóbiás
Lad viszont nemosak hogy szívesen velern jött, de kítűnően kalauzolt is,
mert kezében a térképpel, amit a szállóban kapott, remekül káismerte
magát <él városban. Otthagytuk hát Mód Mártont az egyetem melletti tej
vendéglőben, végigsétáltunk a Nowy Swiaton és egy délelőttre bevettük
magunkat a múzeumba, Ahogy most a Bristol negyedik emeletéről a tro
libusz után bárnultam, a Canalettókon kívül egy kedves kis Warteaura
emlékeztem, egy szigorú, bajuszos, lila bríbornokd ruhás Richelieure, Phi
lippe de Charripaigne majdnem egész falat betöltő vásznára, és lent a föld
szinten, a régi szobrok közt, egy ülő Krisztusra.

Tizenötödik századi famunka volt, életnagyságú figura, az a különös
Krisztus-ábrázolás, amit eddig sehol másutt nem láttam, osak a lengye
leknél. Egy magába roskadt, halálosan kimerült Krísztus, kereszt nélkül,
a végső emberi magány elesettségében. Egy Krisztus, aki már nem is
szenved - a görcsbe görbítő kín valószínűtlen homoritásában, mint a ké
sőgótikus Ieszületeken, vagy a Golgota fény- és árnyörvényei közt, kozmi
kus szdekben lobogó ágyékkötőjével. mint barokk meeterek képein 
hanem csak ül, térdére fektetett kézzel, és néz maga elé.

Első varsói ismerősöm volt ez a különös Krisztus. Megérkezésünk más
napján kora délelőtt találomra nekivágtam a városnak. Nyájas őszi nap
volt, november elej·e,ragyogó napsütés. Mickiewicz szobra körül a fákon
még fönt aranylott némi lomb. Olyan meghitten hatott ez a kép: a széles
út, két partján a barokk palotákkal. és fönt a tiszta kék ég, melynek
éles azúrjában ott csillogott egy árnyalatnyi a Visztula ezüstjéből - olyan
meghitten hatott ez a kép, hogy egy pillanatra mintha otthon Jettem
volna, egy magyar vidéki városban, melyet eddig nem ismertem; az a
szeboralak a fák fölé magasodva nem is a Pan Tadeusz kiöl:tője, hanem
Petőfi vagy Kossuth, és a tágas út nem is a Krakowskie Przedmiescie,
aminek a nevét később se bírtam tisztességesen kimondani, hanem egy
különlegesen szépre sikerült tizennyolcadik századi magyar kanon oksor,

Jobbkéz felől templom állt - (itt is templom templom mellett, akár
a mi vidéki városaink belvárosaiban) - úgy emlékszem, a karmeli
táké volt.

Ketten voltak bent, az utolsó pad mögött álltak és imádkoztak: egy
szálas, ŐSZ, hetven körüli férf~, és jobbján egy idős, magas, ősz asszony,
nyilván a felesége.

Igyekeztem mdnél halkabbra fogni a lépéseimet, hogy ne zavarjam
őket. Lassan végigmentem a főhajón, álldogáltam egy kicsit a főoltár

előtt, aztán, mert semmi különösebb látnivalót nem találtam, meg
talán azért is, mert valahogyan feszélyezett a jelenlétük, mintha lopva
szemmelJcísérnének, megfordultam és kifelé indultam. De befejezték az
imádkozást, keresztet vetettek és kifelé indultak ők is. A kijár.atnál talál
koztunk.

Fél Iépéssel előbb értem a csapóajtóhoz. Kitámasztottam. hogy előre

engedjem őket. A férfi, már kucsmásan, felém biccentett és kilépett. Az
asszony követte, ő is mosolygó- kis biccentéssel, aztán hirtelen visszafor
dult és mondott valamit.

Értetlenül bámultam rá. Erre tétova kis mozdulatot tett, olyan
félét, rnintha hajat simítana ki a homlokából.
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- Étranger? - kérdezte, azzal a fojtott suttogással. ahogyan temp--
lomokban szoktak beszélni a hívők.

Bólintottam, hogy igen, idegen vagyok.
- Franc;ais?
Kíváncsian, félretartott fejjel nézett rám, kék szémmel, kicsit kóco--

san, várakozva.
- Hongrois - mondtam.
- 0, wegier ...
Arca, ha lehet, még nyájasabb lett. Karomra tette a kezét és sebesen.,

lelkendezve beszélni kezdett. Aztán, látva tanácstalanságomat. észbe-
kapott.

- Verzeihung.. . Excusez .•. Parle diffiCilement franc;ais... oublié...
Elharapva ejtette ki a német szót, hogy elnézést kér, és bizonytalan'

hangsúlyozással a franciákat, hogy nehezen beszél,eIfelejtette már ,a;
nyelvet.

Könnyedén sóhajtott. talán dnkább csak megszokásból, és megísmé
telte a tétova, hajsimító kis mozdulatot, alighanem azt is valamí réges
régi megszokásból.

- Statua . .. statue... - ismételgette töprengve, és homlokát rán-
colta, míntha emlékei kőzt kutatna, mintha szavakat próbálna eíőkeresnű

egy valószínűtlenül távoli múltból.
Egyszerre földerül t, mint akd váratlanul rátalál arra, amit ,el\11E'1SZitetL

Főlszabadultan, színte boldogan kérdezte:
- Avez-vous vu la statue?
Fejemet ingattam: nem, semmiféle szebrot nem láttam.
Most már nem kérdezősködött tovább, hanem karon ragadott és:

magával vont, a jobboldali hajó középső mellékoltárához.
- Voila la statue - mondta furcsa, ómódi eleganciával, és olyan'

kézmozdulattal, mintha be akarna mutatni bennünket egymásnak. Mert
a falba mélyesztett oltár előtt, majdnem egészen éltakarva az oltárt, va
lóban ott volt a szebor.

Fából faragott, ülő Krisztus, piros köpenyben, vérnyernos arccal, olyan'
elesett testtartásban, míntha láthatatlanul a világ vatamennyi terhe a
vállára nehezednék.

Ült, keze a térdén, és maga elé meredt.
- Le Christ - suttogta az asszony, és megint nem találta a kellő:

szavakat; homlokát ráncolva, töprengve keresgélt az emlékezetében. 
Christ malheureux... fatigué ...

Naív népi munka volt, a megnyúlt arc, az ernyedt, eres kezek, az
esett vállak döbbenetes expresszivitásával. A szererresétlen, fáradt Krisz
tus. Még a keresztjét is elvesztette valahol az úton, és most csak ül, ül
az árokparton.

- Qui n'en peut plus - hallottam az asszony bizonytalan suttogá
sát. De minden magyarázat fölösleges volt: amúgyis le lehetett olvasni az
elmeredt arcról, a rokkant testről, s a térden. pihenő két csüggedt kézről,

hogy nem bírja tovább.
Am ha nem értettem volna, az asszony most váratlanul €1 is játszotta:

szinte maga is összeroskadt, két karját, míntha ólóm'ból volna, leejtette,
válla egy láthatatlan súly alatt legörbedt; egy pillanatig úgy állt ott, mirrt
aki nyomban a földre hanyatlik. Min:t a.;lci. idáig bírta, de most már föl-·
adja a harcot.

Egy mély sóhajtással mégis kiegyenesedett, és rám emelte szép, vi-o
lágoskék, fiatalos szemét;
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- Et tout de meme, Monsieur - mondta szabadkozó mosollyal, már
már kacéran - il faut continuer . . .

Mégis folytatni kell. Végső erejünk fogytán is, menni tovább ...
Tudom, hogy válaszolnom kellett volna valamit. Néhány köszönö szót,

vagy udvarias részvéttel legalább valami sablonos, személytelen vígaszta
lást. De annyira meglepett ez a váratlan vallomás, ez a fáradtan kacér,
múltbeli mosoly, meg a furcsa, régi zárdai illemtanok poros levendula
szagát idéző Monsieur, hogy míre föloesúdtam, már csak eltűnő alakját
láttam, azt is csak egy villanásra, a visszacsapódó ajtószárny mögött.

Szóval álltam szobám ablakában a Bristol negyedik emeletén. utána
bámultamegy trolibusznak, amint ellramedik a Nowy Swiat, az Új Világ
utcája Jelé, a Múzeum Narodowe csüggedten ülő gótikus fa-Krisztusára
gondoltam, s hogy ellenőrízzem, jól emlékszem-e a nevére, elővettem a
jegyzetf'üzetemet, s újra elolvastam, ahogyan a múzeumba sebtében, dű

löngő betűkkel papírra róttam: Chrystus frasobliwy. Aztán fogtam a cso
magomat és kimentem a Iifthez.

Az elmúlt három napban, amióta Varnóban voltunk, a Bristol elő

csarnoka reggeltől estig zsúfolva volt valamilyen nemzetközi kongresz
szus résztvevőivel, akik folyton ide-oda szaladgáltak, különféle nyelveiken
kiabáltak és izgatott fontoskodással nyüzsögtek az asztalok körül, ahol
kis táblácskák és miniatűr zászlók mellett a rendezőség karszalagos el
irányítói ültek, névre kiállított, iratoktól duzzadó kék papírtokoikat osz
togattak és próbáltak rendet teremteni a zűrzavarban. De a kongresszus
ma délelőtt végetért, a vendégek elutaztak, a hall üresen tátongott, s a
kulostábla előtt a szürke egyenruhás, szőke fiatal nő békén aludt a pultra
borulva.

Még mindig volt tíz kerek percern tíz óráig: egy egész végtelenség.
Néha meglódult a forgóajtó, és bejött egy-egy fiatal pár: kucsmás, vagy
magasra tornyozott hajú lányok pántos cipőben, hihetetlenül magas sar
kakon, rövid bundában. s a fiúk többnyire hajadonfőtt, bozontosan, kabát
nélkül, legföljebb könnyű, színtjátszó orkánban. Hideget hoztak maguk
kal, és a lányok valami keserédes, kicsit émelygős illatot. Végiglibegtek
az üres hallon, és elnyelte őket a bárba vezető folyosó.

Aztán sokáig senki. Csak a tompán kiszűrődő zene, a kulcstábla
előtt a szundíkáló lány, és jómagam egy karosszékben, szemközt a pult
tal, hogya bejáratot is lássam, meg a liftajtót is.

De nem figyeltem egyiket sem. Megint a jegyzetfüzetemben lapoz
gattam, bosszankodva rossz, elnagyolt írásomon: csak két napja, hogy
Wilanówban jártunk, de egyik-másik jegyzetemet már csak nagy nehe
zen bírtam kibetűzni. Ezt azonban világosan: "Nagyszerű lengyel portré
gyűjtemény. Egy lázas, látnoki Norwid, Szynder festménye, Madame
Schwalbe: - Érdekes koponya. Jó fej."

Madame Schwalbel Nyitott perzsabunda, sötétlila ruha, csuklóján
arany karpereoek; tűsarkú cipőjében, gyönyörű Iábain karesún, kígyózva
lejt be a Művészetd Szövetség éttermébe, királynői rnéltósággal körülpil
1ant, nyugtázza a hódolatokat és kegyesen leereszkedik az asztalunkhoz.
Megnézi az étlapot, legyint. "Mindig ugyanazt adják. Mindenütt ez az
egyhangúság ..." Kis mozdulattal, mintha legyet hessentene el, elküldi a
kiszolgálólányt. "Nem eszem semmit." Fölkönyököl, állát a keze fejéve
feikteti, szája széle fanyarori lebiggyed. A keze még mindig nagyon szép,
csak egy-két tapintatos kicsiny barna májfolt árulkodik rajta a koráról.
Jön Lindowski, fekete szeme tétován csillog; megáll az asztalunk mellett,
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elégedetten mosolyog, szemlátomást örül nekd, hogy így együtt vagyunk:
Madame Schwalbe és mi hárman. "C;a va ?" - kérdezi, csak úgy általá
nosságban, Madame Schwalbe lengyelül válaszol. "Mindig részeg" 
mondja magyarázólag. aztán újra Lindowskihoz fordul, megtárgyalják a
másnapi színházjegyünket, "Alors, il bientöt" - mondja Lindowski, de
hogy mikor lesz az a hamarosan, arról nem esik szó: merev mosollyal el
úszik az asztalok közt. "Akkor most majd hozzám jönnek feketére" 
jelenti ki Madame Schwalbe és átül egy másik asztalhoz.

Az étterem lassan kdürűl; megyünk Madame Schwalbehoz feketére.
A Szövetség háza előtt taxinak nyoma sincs. Az állomásnál már vagy tí
zen-tizenketten várakoznak, Reménytelenül a sor végére kullogunk,

- Mi az, csak nem akarnak sorbaállni ? - kérdezi Madame Schwalbe.
- Hogy-hogy? - néz rá Mód Márton jámbor csodálkozással,
Madame Schwalbe királynői karlendítéssel jelzi megvetését.
- HaJh, maga pesti! Sorbaállni ...
Rekedtesen kacag; megcsörrennek csuklóján az arany karperecek,
Az Óváros felől taxi tűnik föl.
- Üres! - kiáltja Madame Schwalbe, Hullámzón lobog rajta a nyi

tott perzsabunda, ahogy kígyózva leszökken a három lépcsőn, a sorbaál
lók mögött, és közvetlenül az állomás előtt a kocsi elé ugrik. Már nyii.tja
is az ajtót, már bent is ül a sofőr mellett, Sürgetve int, hogy szálljunk be;
dallamosan csörögnek ,a pereoek a karján.

- Hát ezt hogy csinálta? - dünnyög! Mód Márton, végre főlocsúdva,

ahogy robogunk. már a Nowy Swiaton.
- Föllépés kérdése - feleli Madame Schwalbe és magyarázni kezdi

lengyelül az utat a vezetőnek.

Aztán Madame Schwalbe a színházban, másnap este. Párdúctermetén
remekbe szabott ruha, fémszálas sötétbordó anyag. Állunk a folyosón
a Dicsőséges főltárnadás szünetében,

- Míkrokord l - legyint rekedt nevetéssel. -- Ember, hol él maga?
Mód Márton valamivel alacsonyabb nála; úgy pislog föl rá, mint

vízből a béka,
- Nekem Lalika azt mondta, Lengyelországban biztosan kapni.
- Lalika! - Újabb nevetés, karperec-muzsikával. - Ide figyeljen,

kedves Márton. Nyugodtan megmondhatja Lalikának, én üzenem, Len
gyelországban évek óta még csak nem is láttunk mikrokordot. Ez van,
ahogy maguk pestlek mondják. Un rnarasrne ... Tespedés, pangás, rossz
közérzet, amit akar. Mit mondjak? Látott már hentesüzletet? Véreshurkát
árulnak, mon ami! Tudja, mi az: véreshurkát. a Marszalkowskán!

Tóbiás Laoi feszeng, torkát köszörüli, fintorog, kabátja újját húzo-
gatja. Végülis nem állja tovább.

- Viszont fölépítették az Óvárost - veti közbe,
Madame Schwalbe ránéz,
- Mást is fölépí tettek, nemcsak az Óvárost - mondja. - Ne higgye,

hogy lebecsülöm ezeket a dolgokat. Itt van például ez a színház, ez a kul
túrpalota, ez a kultúr-kombínát ... Un peu provincial, peut-étre . . . Vagy
talán nem is provinciális; csak éppen nem patinás még ... Igen, van itt
sok impozáns dolog. És a lengyel kultúra ... Ezt az embert például egy
szerűen imádom, ezt a Morszewskdt: ahogy ez rendez, hiszen látja, ez
a rafinált naivság ... Sokat dolgozunk együtt, én fordítom németre meg
franciára a tanulmányait; mit mondjak, európai fej a színháztudomány
ban. "
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Megvesszükegy jegyszedő utolsó műsorfüzetét és csöngetésig illedel
mes' tisztelettel szemleljük benne az európai fejet.

Később állunk csüggedten a néptelen téren az éjszakában. A közön
ség régen eloszlott, mindenki hazament, talán haza is ért már, egyedül
mi várjuk a jószerencsét a járdaszélen, Madame Schwalbe ugyanis nem
hajlandó, csak kocsin menni, vdldarnostól, autóbusztól, trolibusztól, mint
rnondja, idíosainkráziája van.

Tóbiás Lad egyik lábáról a másikna á11, vállát vonogatja és hevesen
szipákol, mint mindig, ha ideges. Mód Márton ,a messzeségbe bámul, a
tér tulsó felén a reménytelenül fekete utca torkolatokba.

- Ide ma már nem jön taxi - mondja szomorúan.
- Nem kell, hogy taxi legyen - mondja Madame Schwalbe, - Akár-

milyen kocsi jó. Vitt már engem haza mentőautó, meg rendörautó is. Az
ember int neki, megállítja ... Mit csodálkozik? C'est la vie, mon ami ...
au moins a Varsovie ... Csak figyelj en. És ha lát valamit, intégessen.

Egyelőre nem látunk semmit. Tóbiás Laci már túl van a szipákolá
son: zsebrevágott kézzel föl-alá jár. Majd fényszóró söpör végig a téren.
Madame Schwalbe Ieröppen a járdáról; mint egy fekete szárny, lobog
utána anyritott perzsabunda. Karperecele kis kasztanyett-játéka, fékesi
korgás, ajtócsapódás. Az ablakban még egyszer megjelenik Madame
Schwalbe feje.

- Viszontlátásra holnap tízkor a hallban l
Másnap délelőtt a Szövetség kocsiján kimegyünk Wilanówba. Finom

köd szitál ; két kopár fasor közt visz a Királyok Útja, betonja fekete a
nedvességtől. Látogató alig' van; posztó papucsunkban kedvünkre kószál
hatunk a termekben. Nézem a portré-gyűjteményt, három század köp
cösés szikár, vérmes És sápadt lengyel urait. S akkoregyszerre elém lép
a falon, valami lútomásra meredve, egy zilált clochard, egy eszelős szer
zetes, 'egy lángszemű látnok: a költő, akinek "mint egy betyár, mint egy
finánc, mint egy koldús", útját állta a Szfinksz és "ig,azságokat" követelt
tőle, "Az ember? Pap, noha nem is gyanítja: - hivatására még nem érett",
felelte Norwid, párizsi nyomora mélységeiből; cs akkor a Szfinksz félre
húzódott, a sziklához lapult és utat engedett néki.

Madame Schwalbe egy pillanatra megáll mögöttem.
- Érdekes koponya. Határozottan jó fej.
Azzal tovább lép. (Fol.ytatjuk)-

KAIN

Isten lángkévéi keresték akkor az ifjút ..•
Elrejtőzött mélyen a csipkebozótba Káin.
Késve ,szólalt: "tán őrzője vagyok én"?!
Fogta a Kéz, s a szívét egy sündisznó hátára helyezte
S azon túl már csak egy szemmel vigyázta őt a Teremtő.

OSZUTó

Elhal a fű,

Elhal a fű.

Őszül a domb
Csörren a lomb;

Ráncos a tó,
Játszik a 1uLI.
Szent susogó
Habjaival.

Fehér József András
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