
SZűRKE ÉLET (Kisregény 3. rész)

Lr t a Rónay György

Megnéztünk mindent, amit illik és kell, aztán csak úgy találomra
kóboroltunk ; a Mária templom mögött fölfedeztünk egy minden addigi
nál szebb teret - a kis piactér volt, a Maly Rynek; fölfedeztünk rossz
szagú sikátorokban gyönyörű, nemesen komor reneszánsz homlokzatokat
és rideg, dohos reneszánsz udvarokat, ahol a kövek közt szennyvíz szi
várgott. a sarkokban rejtélyes rendeltetésű láda-göngyölegek penészlettek,
és a falakban emelet magasságig fölhúzódott a víz. Betévedtünk egy si
kátorba, ahol a földszinten csupa bútorasztalos volt, bizonyára századok
óta, és egy másikba, ahol az óriási kapuk mind zárva voltak, mintha ezek
be a házakba soha nem menne be senki.

S akkor váratlanul megint kint voltunk a nagy Ryneken, és ott áll
tunk szemközt a posztóházzal, jobbra vagy balra a Mária templomtól, a
Mikolajska vagy a Sienna utca sarkán, s míközben a Wisla felől már kez
dett laposan, alattomosan bekúszni a szürkületi köd, mintha összebeszél
tünk volna, elindultunk a Florianskára, hátha érkezett időközben némi
piros mikrokordbársony az üzletekbe.

Egy délelőtt megtekintettük Nowa Hutát; egy másikon kimentünk
Ozwiecimbe, a hajdani Auschwitzba, a borzalmak múzeumába, és minden
házat végiglátogattunk, ahol magyarok aludtak, puszta kövön, kínlódtak
nyirkos szalmán, álltak négyzetméternyi beton kazamatában huszonnégy
órát egyfolytában, vártak egész éjszaka meztelenül a kivégzésre; néz
tük az iszonyú tárIók szürrealista rémlátomásait, a mankók erdeit és a
műfogsorok hegyeit az üveg mögött, a hajkeféket és fogkeféket, a szem
üvegeket és napszemüvegeket, az elkobozott kaolás és niveás dobozokat,
a rózsafüzéreket, pártigazolványokat és iparigazolványokat, a gyermek
cipőket és kislányruhákat, s egy mindennél nagyobb és hosszabb tárló
ban, egy egész fal hosszában a táskákat, kofferokat és bőröndöket, bőr

ből, vulkánból és pappendekliből, Szolnokról és Miskolcról, Nagykanizsá
ról és Budapestről, mindegyiken rajta a név és a lakhely, mintegy pontos
címre föladott csomagon, amely egyszer s mindenkorra elakadt itt, az
üveg mögött, mert a címzett ismeretlen helyre távozott.

Hideg őszi nap volt; de odabent sokkal jobban fáztunk, az egyforma
épületek egyforma folyosóin, egyforma szobáíban, a falakon az egyforma
fényképek eszelősen azonos, végeláthatatlanul sorakozó filmkockáival. Az
utak szélén a gyöpszegélyek fűve deres volt; de mire Birkenauba értünk,
ahol csak szomorú síkságot látni, a halál szteppéjét, meg drótsövényeket,
néhány barakk deszkakoporsóját. és mintha hullámot vetne a talaj, a
krematórium földdel egyenlővé tett, haraszt fedte romjait, akkorra ezen
II gyér és száraz füvön már elolvadt a dér, és a hideg déli napban millió
és millió ezüst könnycsepp rezgett csillogva a szúrós szálakon . .:

- Tudtam én ezt - rnondta Mód Márton első krakkói napunk vé
gén, ahogy este holt fáradtan szobáínk felé baktattunk a Cracovia folyó
sóján. - Csak vonatra kell szállni, autóba kell ülni, és egy-kettőre össze-
rázódnak az emberek. '

Igaza volt. Ezeken az utazásokon. kirándulásokon és kóborlásokon
valóban "összerázódtunk" olyan könnyen és természetesen, hogy észre se
vettük. Egyszer csak jóbarátok lettünk, mi Annával és Ann a velünk.
Kezdődött a vonaton, talán egyszeruen közünk volt egymáshoz; Krak-
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kóban pedig, megérkezésünk első percétől, folytatódott azzal, hogy ré.
voltunk utalva és ő intézte a dolgainkat: nála voltak a jegyek, ő tudta
a programot, ő tárgyalt a szállodában, az ORBIS-5zal, a krakkói Művé

szetí Szövetséggel; ha telefonon a magyar delegációt keresték, ő szaladt
fölvenni a kagylót; a színházban ő magyarázta suttogva, mit ágálnak a
színészek és min hahotázik a közönség; ő fejtette meg a lengyel étlap
titkait és tanácsolt specíálís, de magyar gyomornak is emészthető fogá
sokat; ő rendelt, ő tárgyalt a pincérekkel az éttermekben és mikrokord
ügyben a posztóház meg a FlorianBka keres.kedőivel; egyszóval mozdulni
sem bírtunk nélküle, kivált Márton meg én, hiszen egy árva szót sem
tudtunk Iengyelül,

Tóbiás Laci tudott: meglehetősen értette a nyelvet, és valamennyire
beszélte is, bár - állítólag - teljesen egyéni, lengyel-orosz keverék-vál
tozatban, amit kritikus helyzetekben némettel is fűszerezett. Minden
esetre megérttette magát, és ennek már az első napon meglepő bizony
ságát szolgáltatta, Meglepőt, mondom, mert ezt a gáláns gesztust tőle

vártuk volna a legkevésbé. Kicsit nyers modorú, érdes szavú embernek
ismertük, abból a nehezen oldódó fajtából, amelyik nem azért bizalmat
lan, mert gyanakvó természetű, hanem azért, mert határtalanul sebzé
keny. Néha túl határozott volt, nehogy bizonytalannak lássék; s olykor
olyan erélyesen védekezett a várható támadásoktól, valójában azonban
inkább a saját kisebbségérzése ellen, hogy akik nem ismerték, azt hit
ték, támad, és azt a hírét keltették, hogy agresszív. Mivel ismerte gvön
geségét, erőssé akarta nevelni, vagy legalábbis vértezni magát, s ebben
a szívós önnevelésben. melyet szerétett kiterjeszteni a környezetére is,
úgy rettegett minden parányi lazaságtól és rendetlenségtől, hogy maga
lett az élő módszeresség.

Először vele is össze kellett ráz6dnunk.
Alighogy a vonat kigördült a Keletiről, megjelent a fülkénk ajta

jában.
- Ne haragudjatok, de én szeretem mindjárt az elején tisztázni a

dolgokat ..•
Közölte, hogy étkezőkocsiba nem megy, a felesége csomagolt neki

egy napra val6 hideg kosztot. Pozsonyig aludni akar, Pozsonytól olvas,
mert nagy a restancíája, és ha beesteledik, valahol a cseh-lengyel ha
táron, megint alszik egyet; aztán majd találkozunk Varsóban, érkezéskor.

- I1:rtem - mondta Mód Márton szapora ptllozással.
Az alsó ágy szélén ült; sokáig szótlanul bámulta a cipóje orrát,

mintha a hallottakon gondolkodnék.
- Hát ide figyelj, T6biás Laci - mondta aztán lassan, tagoltan. 

Te germán filo16gus vagy, te gondosan beosztottad, míkor mit csinálsz.
Pozsonyig alszol, Pozsonvtól Katowioéíg olvasol, Katówicétől Varsóíg
megint alszol. 'l!:n nem vagyok fílolősus, én akkor alszom, ha elálmoso
dom, olvasni pedig egyáltalán nem fogok, nem vagyok bolond, hogy még
jobban elrontsam a szememet.

Nagy sóhajtással előre görnyedt és kezdte kifűzni a cipőjét. De mint
ha nem tett volna pontot a mondat végére, és a cinőfűzésí szünet után
még következnék valami. Laci is érezhette, mert nem ment vissza a fül
kéíébe, a fölső ágyba - az alsóban egy török horkolt, a kalauz szerint
Belgrád óta egyfolvtában - hanem csak állt az aitóban és várta a foly
tatást, szemlátomást zavarban, mert még nem tudta, Mártonnak ezekben
a körülménves előadásaiban mennví a kornolvság és mennyi a tréfa.

Valóban, Márton csakhamar újra fölnézett.
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- Egyébként - mondta - tudom, hogy a tizesben vagy,és ha be
E2élgetni akarok veled, akár olvasol, akár alszol, én azért bemegyek hoz
zád. Most pedig lefekszem.

- Mi volt ez? - kérdeztem, mikor Laci elment, és behúztuk az
ajt6t.

Semmi - mondta Márton. - Ez a műfaja. De ha meggyőződik róla,
hogy se le nem nézzük, se leégetni nem akarjuk, meglátod, kenyérre le
het kenni.

Mint annyi mindenben, ebben is igaza lett. Laci már az első vars6i
napokban föloldódott; kiderült, hogy még humora is van. Atvette Már
ton évődő hangnemét, és ha visszatért esténkint prágai kirándulásair61
valami filológus kollégájához járt át a Visztulán túlra, egy fiatal lengyel
tudáshoz, akivel egy germanisztikai kongresszuson barátkoztak össze 
órákig ugratni tudta vele, hogy délután már megint Madame Schwalbe
körül legyeskedett, s engem csak azért hagyott egyedül csatangoIni az
Óvárosban, hogy szabadabban áldozhasson nyilvánvaló vonzalmának.

Először azon az első krakkói napon, a várossal val6 ismerkedési
délelőttünkön is azt hittük, valami ugratás készül. Már vagy harmad
szor bukkantunk ki a Rynek GIównyra, ezúttal a Grodzka felől, nem
messze a toronytól, mely felé éppen egy ködfelhő hömpölygött, lomhán
fodrozódva és olyan alacsonyan. hogy a tér túlsó felén már nem is lát
szottak a házak. A nap véglegesen eltűnt - addig hol sütött. hol elbújt
- s a posztóház előtt a virágpiacon szedelődzködníkezdett az a három
négy kofa is, aki eddig kitartott.

A következő pillanatban elért minket a köd, finom kis tűk kezdték
szurkálni arcunkat, és előttünk a mégnedvesedett aszfalton fekete csí
kokat húztak az autók.

A forgalom egy pillanatnyi szünetében Laci karon ragadott minket,
Mártont meg engem, és egyetlen erélyes rántással átvonszolt az úttesten
a térre,

- Hová mennek? - hallottuk mögöttünk Anna kiáltását, de egy
újabb autóáradat elvágta tőlünk.

- Adjatok gyorsan egy-két z.lotyt! - rendelkezett Laci és ellent
mondást nem tűrően szipákolt. - Fejenkint kettőt, de gyorsan.

Elképedve, mint egy útonáll6nak, engedelmesen a kezébe nyomtuk
a pénzt.

Gyors pillantással ellenőrizte, nem csaptuk-e be.
Hétmérföldes léptekikel gázolni kezdett a ködben az utolsó kofa

felé.
Mire Mártonnal utolértük. aggályosan kerülgetve hol a 'kényel

mesen totyogó galambokat, hol a pléh és cserép galambitatókat, már
nagyban folyt köztük a vita. A kofaasszony nyolc zlotyra tartott egy
csokor meglehetősen csapzott őszírózsét, Laci pedig esküdözött, nem ad
érte hatnál többet, de nem is tud adni, mert nincs több pénze; és bizony
sagul kitárta a tényerét.

Ennyit nyelvtudás nélkül is megállapíthattunk. A következő, emel
kedő hangú dialógus a kölesönös taglejtésekból ítélve a virág mínősége

körül folyhatott: a kofa magasztalta, Laci szapulta, Végül, mikor az
eszmecsere már-már szakítással fenyegetett, ránk mutatott és kimondta
a bűvös wegry szót, A ikofa legyintett, elvette a hat z.lotyt és intett, hogy
vihetjük a virágot.
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- Ez a jó aszony még Iengyelül se tud tisztességesen! - méltat
lankodott Laci, és míntha söprűt suhogtatna, lerázta a vizet a csokorról.
~ Különben négyért is ideadhatta volna.

- Akkor hogy osztod el hármunk közt a megmaradt kettőt, te pu
pák - jegyezte meg Márton. - Minek neked ez a kóró?

A becsmérlő kóró-t Laci elengedte a füle rnellett, a számtani prob
léma azonban szöget ütött a fejébe.

- Várj csak ... - Töprengve meredt a levegőbe. - Háromszor
hat tizennyolc. Háromszor hét huszonegy ...

Nem ért rá tovább foglallkozni a rejtvén.n.yel: megjelent Anna.
- Már azt hittem, 'elvesztek az elvt ... - Alsó ajkát kicsit be

szívta, mint a megszeppent kislányok szokták. - Úgy otthagyták, mint
Szerit Pál az oláhokat - mondta egyszuszra; látszott, hogy szaladt.

Laci a világ Iegszögletesebb mozdulatával, míntha rugó lökné ki
kÖlllyökből a karját, az orra elé tartotta a virágot.

- Kedves Annácska. ezt fogadja el tőlünk, mínt a jó légkör meg
pecsételéset.

S mert Anna mozdulatát tiltakozásra vélte, magyarázólag hozzá
tette:

- Nyugodtan elfogadhatja Hat zloty volt az egész.
- De nyolcra tartották! - szólt közbe méltánylólag Márton, mert

ő nagyon jól látta (és láttam én is), hogy Annának eszébe sincs tilta
kozní: az a :kis mozdulat a meglepetés mozdulata volt; a meglepetése,
mely valósággal Iefegyverezte, földhöz szögezte, megbénította. Véd
telenül, riadtan elmélyült szemmel állt előttünk, azzal a parányit föl
szaladt szem öldökkel, amitől olyan kedvesen groteszk kifejezést nyert az
arca; és szeme sötétbarna tükrét mántha lassan belepné valami finom pára.
A csokrot olyan ügyetlenül tartotta, hogy az eleve igazolta, amit kissé
fátyo'os hangon rnondott, de hála Márton tapintatos tréfájának, már
mosolyogva:

- Nem szoktam virágot kapni.
- No lám - dünnyögte Márton, szája sarkában a cigarettájával.

- Pedig előbb-utóbb azt is meg kell szokní. Te nem vagy éhes? -
hunyorított rám.

- Már régóta?
- Gyerünk ebédelni! - indítványozta lelkesen Anna. - Most

már újra elemében volt: tolmács és vezető, aki Krakkó legjobb étter
roébe kalauzolja a gondjaira bízott vendégeket.

Mentü:nJk át a Ryneken, visszafelé, arra, ahormét .jöttünk.
Anna két-három lépés után megállt. Egy leheletnyi gyanakvó ag

godalom vibrált a hangjában.
- Valóban az a véleményük az elvtársaknak. hogy jó köztünk

a Iégkör?
- A lehető legjobb! - jelentette ki Laci mély meggyőződéssel.

- Ennek igazán örülök - mondta Anna kis szünet után, híva-
tásos komolysággal. majdnem hívabalosan. Aztán rögtön mesrisrnételte,
fölJSl7.'lbadu1t:m, kislanvos örvendezéssel: - Igazán örülök n€iki!

Kecsesen és szözletesen, ugyanúgy, mint Varsóban az első estén a
Bristol halljában. fél fordulattal megperdült a sarkán.

- Hát oaik6tor erre együnk egyet!
A légkör valóban jó volt köztünk. jobb már nem is lehetett

volna.



Hogy miből és hogya:n alakult ki? ApróságokJból, semmiségekból.
ahogyan az ilyen "jó légkörök" általában. Es, mondhatni, a körülmé
nye!k nyomására. Az ember nem lehet merev és tartózkodó, ha negyed
magával órákra be van zárva egy autóba (Mód Márton ült a vezető

mellett, mi hátul hárman, közrevéve Annát); nem tarthatja meg' a hideg
"három lépés" távolságot, ha minden zőkkenésre és hirtelen fékezésre
a másiknak ütődik; ebben az összepréselt állapotiban előbb-utóbb mín
den feszesség menthetetlenül nevetségessé válik. Egy ünnepi lakornán
lehet ezertartásosan viselkedni; kocsíban, ölből, papírból zsömlét és
fölvágottat falatozva a komikum veszélye nélkül aligha. Es a nylon ing
mosásának legcélszerűbb módozataít sem lehet a követségi fogadások
hűvösen diplomatikus modorában nwgtárgyalni. _

Ez már nem is tudom melyik lengyel faluban vagy !kisvárosban
történt, Ozwiecimből jövet. Márton kijelentette, hogy a fekélye míatt
minden két-három órában ennie kell valamit, viszont reggel siettében
a szállóban felejtette a kelkszét. Megálltunk hát az első utunkba eső

községben. egy olyan üzlet előtt, mint a mi Népboltjaink.
Körülnéztünk, mi ennivalót kaphatnánk. Különösebb váLaszték

nem volt; Laci kolbászt és !kenyeret vásárolt, én zsömlét és valamí
párizsifélét. Márton tokáig töprengett, aggályosan latolgatta az esélye
ket, végül mégis a keksz mellett d-öntött, majd váratlan ötlettel kért
hozzá tíz deka hullaszínű töpörtyűt is (aminek a felét később elhullatta
Krakkó felé menet az úton).

Míg ő az eshetőségeket mérlegelte, Laci farkasétvággyal nekiesett
a félkarnyi kolbásznak. én meg a polcokat 'bámulva azt tanulmányoz
tam, mi mindent árulnak egy ilyen lengyel ·boltban. Láttam toalett
szereket is, erről eszembe jutott, hogy fogytán a hazulról hozott mosó
porom (meet hála a műanyag fehérnemúnek, ma már nem kell hajó
koffernyi holmival utazni: az ember este !kimossa az ingét, hiába tilt
ják szígorú házirendék paragrafusai némely hotelban. és reggel, ha
akarja, vadonat tisztán már föl is veheti). Megkérdeztem hát Annát,
lehet-e itt olyasmit kapni, mint nálunk a Rapid vagy az Ideál, és mert
lehetett, mindjárt vettem is, akkora dobozzal, hogy egy nagymosásra is
elég lett volna; de kisebb csomagolás nem volt. Sebaj, mondta Anna,
majd a szállóban megfelezzük, mert neki is kell; egyébként itt most ez a
Iegjobb fajta, új változat, eddig ez a nagyság tízenkilenc zloty volt, most
huszonegy, de megéri, sokkal jobb a réginél. és így tovább - hogy le
hetett volna míndezt hűvös merevséggel megbeszélni, s aztán a Cracovia
folyosóján. Anna szebája előtt könyökig kéken, mert ez a rnosópor !kék,
és prüszkölve, mert fölszálló k€lk felhője csíklandozta az orrát és kapárta
a torkot, etíkettszerűméltósággal osztozni a doboz tartalmán?

Még jobban hozzájárultak a baráti légkör kialaJkulásáhöz Mód Már
ton napi kommünikéi. Mindig a szállóban reggelíztünk. ott találkoztunk
a reggeliző-teremben; s Márton az első korty tea után előadta, hogyan
és mennyit aludt, altatóval-e vagy anélkül, s ha altatóval, hánykor vette
be és hányat, meghogy szüksége volt-e görcsoldőra. vagy nem, mert ez
ú ttal a szódabíkarbóna is .megtette, továbbá érezte-e az érssűkületes lá
bát vagy sem, és a mai napon végre megfogadja-e a szígorú orvosi taná
csot és mérsélkli a cigaretta-adagját, vagy úgyis mindegy, az ő korában
már azt tegye az ember, ami jólesik neki; éppen ezért ugyanannyit fog
szívní, mint tegnap, föltéve ha ruhatárosnak ma is 1€SZ e1adó Symphó
níája, és Annácska 1€1S2 kedves közvetíteni az üzletet,
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Mindez csupa bizalmas, személyes jellegű közlés volt, és hasonlóan
személyes jellegű volt az is, ha a vendéglőben, miután Anna nagy türe
lemmel az egész lengyel étlapot lefordította és e1magyarázta, Márton gond
terhelten odafordult hozzá:

- Borjúcsülök spenóttal és párolt sárgarépával . .. Mit gondol, An
nácska, szabad nekem borjúesülköt ennem?

Annának egyszerre kellett anyáskodnía és diétás nővérnek lennie,
és egyiket sem lehet a tartózkodás tisztes távolából.

De még ennél is többet k~tünik Lalíkának, illetve Márton
"exhibicionizmusának". (Folytatjuk'

•
TOLDALAGI PÁL VERSEI

ABRANDOK KOVILÁGA

Mozdulatlan, sötét kövek
változzatok virágokká, hogy
aludjak végre boldogan
s nem mint az, aki szinte rárogy

az ágyra, s mégis kerüli
a kezes álom; a rögeszmék
hulljanak szét s alkossanak
sok millió kristályszemecskét,

IRGALOM

Az ott egy ház, ez itt egy cumI
és ez maga az irgalom,
mert ezek helyett pusztcuág lehetné,
vagy csupa rom.

én pedig a földbe kaparva
- ahogy a kutyákat szokás 
foszladozhatnék. Még szerencse,
hogy nem kisért cl rombolás

A LÉLEK MEGVALTASAI

Szennyes az élet, s bárha mosdunk,
a bőrünk fénylik újra csak,
de legbelül felhalmozódik
a sok piszok, a sok salak;
réteg rétegre gyúl, és olykor
már fuldokolni kezdenénk:
ilyenkor jön a perc a lélek
irgalmas megváltójaként

o.miktől újra felragyog
és él minden a régi fényben.
Kővé vált, vak ábrándjaim
változzatok ma vtssza értem

élő virágokká, olyan
napfényes kertté összeállva,
hogy csak deTÜlten, boldogan
gondolhassak már a világra.

az álmaimban. Altatóim
segítségével merülök
alá előbb a semmiségbe,
aztán egy jó, te;szinú köd

pólyál körül: így leszek kisded,
ki édesanyját hívja még,
nem tudva róla, hogy a szája
megint kiformálj4 nevét.

és csend lesz és erős savaknál
erősebb fény önt minket el,
hogy megtisztuljunk. Helyben állunJc
és nincs idő és nincs teher,
nincs rossz és jó, csak egy vakító
világosság, amibe mi
belemeredünk; tágra nyílnak
valószínűtlen mennyei

annak, amit 1l4ponta látunk,
vagy tapintunk. A megszokott
kis utcák iS kiszélesednek
és mindenben a nap lobog.
Nem ünnep ez. Oly néma minden,
ahogy az álomban szokás.
Ez a mi ú;;ászületésünk,
egy mindig új feltámadás.

38


