
PUSKALÖVÉS AZ ERKÉLYRŐL

l r t a Sinkó Ferenc

A két rendőrtiszt berohant a lakásba. A százados a fotel előtt heverő

férfi fölé hajolt. Igyekezett belepillantani arcába, de vér, karmazsinszínú
álarc borította. Félig a parketten félig a poros szőnyegen feküdt. A puska
csöve, amelyből magába eresztette a golyót, kilátszott a válla alól. Fél
lábát felhúzta. Fektében is lépni, menekülni akart.

A hadnagy körülpillantott a szobában. A nehéz levegő megülte a tü
dejét. Visszafojtotta a lélegzetét, mint aki ismeretlen folyadékkal teli
medencébe ereszkedik alá.

Az íróasztal mögött alacsony szekrényke guggolt, megrakva félig
üres orvosságos üvegcsékkel, dobozokkal. Az egyik falhoz könyvespolc
lapult, a hadnagy pillantása végigfutott néhány néven a könyvek sarkán:
Zilahy, Herczeg Ferenc, Komáromi János ... A sarokban heverő terpesz
kedett, a por alatt csak sejteni lehetett, hogy valaha barna volt a huzata.
Közepén mély horpadás húzódott; hevenyészett lövészteknő. Fölötte ko
pott festmény, erdei mély utat ábrázolt.

A hallba vezető üvegajtó nyitott félszárnyát betöltötte a pocakos
öreg házmester. A széles nadrág lógott rajta, mint a terhes asszonyon a
szoknya. Görcsösen megragadta az ajtófélfát és kikerekedett szemmel
bámulta a keskeny vércsíkot, amelyaparketten kanyargott a mozdulat
lanul heverő ember feje alól a fotel felé.

A százados feltekintett hajoltából.
- Nyisd csak ki az erkélyajtót és húzd fel a redőnyt. Szólj le az

autóhoz, hívják amentőket '" Várj csak ... Ne mozdíts el semmit a he
lyéből ...

- Leszaladok.
A hadnagy fiatalos lendülettel surrant vegrg a hallon. A folyósóról

halk, izgatott beszélgetés zaja csapódott be a megnyíló bejárati ajtón.
A házmester bátortalanul megjegyezte:
- Halott ez már, százados elvtárs ...
Megfordult ő is és kitotyogott a folyosóra. Nádrágja két széles szára

ide-oda lengett sietés közben.
A százados magára maradt a földön fekvő férfival. Hosszú bűnügyi

nyomozói pályafutása alatt hozzáedződött már mindenfajta félelmetes
látványhoz. A fojtott csend azonban, amely megülte a mozdulatlan, vérző

férfi körül a szobát, szorongással töltötte el. A szomszéd lakásból egy
nyitva felejtett rádió harsogott a falon át. Az erkélyajtóhoz lépett és ki
nyitotta. Az ajtót és mellette a széles ablakot egyetlen redőny takarta el,
amelyet csak félig, az ablakpárkány magasságáig lehetett Ieengedni.
Amint az ajtó kinyílt, a redőny alatt bevágódott a délutáni nap fénye.
At. erkélyt tömör, vékony beton mellvéd fogta körül, amely vaslábakon
állt. Alján keskeny nyílás vonult végig, hogy az eső, hólé lecsoroghasson.
A nyíláson keresztül le lehetett látni az utcára. A keskeny csíkón át a
túlsó járdaszegélyre esett a pillantása. Az úttesten a fiatalember mo
torbiciklíje hevert, akit a tanúk szerint innen, ebből a lakásból lőttek

le. A gép mellett a rendőrtizedes cipője feketéllett. Pár perccel előbb a
százados is a járda szélén állt. Az eset koronatanúját, a leeresztett hajú,
széparcú és sudár termetű lányt kezdte kihallgatni, mikor a kövér ház
felügyelő lihegve rohant hozzá.

- Meglőtte önmagát is ... Hallottam a puskacsattanását ...
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A kihallgatást persze rögtön félbeszakították és szaladtak fel ide a
lakásba ...

A százados lehajolt és a redőny alatt kinézett. Füttyentett.
- Valóságos fedezék.
Az erkélyen botok, lécek sorakoztak keresztbe téve a mellvéd és az

ablakpárkány fölött. Rajtuk avítt fürdőköpeny. Visszahúzta a fejét és
fürkésző pillantását végighordozta a szobán, amelyet a maszatos, gyenge
villanykörte csak gyéren világított meg.

A bejárati ajtó. megzörrent, berebogott a hadnagy.
- A rádiós már előbb odaszólt a mentőknek. A telefonügyeletük

először azt hitte, félreértésről van szó, magyarázni kezdte, hogy innen, az
X ... utcából már bevitték a sebesültet a baleseti kórházba.

Az utcán felhangzott a mentőautó sikoltása. A hadnagy most vette
észre, hogy az erkélyajtó nyitva van. Odalépett ő is és kinézett a redőny

alatt. Az utcát betöltötte az összeverődött tömeg izgatott moraja.
A hallban meglebbent a házmester nadrágszára. sarkában a mentő

orvos, rnögőtte a két sebesültszállító a hordággyal. Letették a hordágyat
és az emberhez lépek. Hanyattfordították. A hadnagy összeharapta az
ajkát, a házfelügyelő elfordult. Kiszaladt a hallba és keményen rászólt
abetóduló kíváncsiskodókra.

- Tessék kintmaradni.
Az orvos egy pillantást vetett az ember arcára, kereste, hol tátong

rajta a seb. Az egyik ápoló óvatosan kereste a szárazabb helyet a piros,
lucskos íngen, hogy széthúzhassa. Az orvos a szívre tette a hallgatóját.
Hirtelen felállt.

- Még él ...
A két betegszállító villámgyorsan ráemelte a sebesültet a hordágyra,

letakarták és máris robogtak vele kifelé a hallon át. A házfelügyelő is
megpördült és az ajtó felé indult, hogy utat vágjon a folyosón szorongó
kíváncsiak között. A százados utána szólt.

- Házfelügyelő bácsi! ...
Az öreg megtorpant.
- Szóljon a szomszédoknak is. Jöjjenek be a hallba.
- Én is maradjak?
- Természetesen.
A hadnagy halkan megjegyezte:
- Folytatni kellene a lány kihallgatásat is. A koronatanúét.
Mikor a százados helyeslően biccentett, kisietett.

*
A folyosó nyomban kiürült, mihelyt a kíváncsiak meghallották, hogy

a rendőrség tanúkat keres. A közvetlen szomszédok kelletlenül lépték át
a komor lakás küszöbét. Tanácstalanul álltak meg a hallban. A had
nagy csakhamar beterelte a koronatanút is. A lány nagyot nyelt
és iszonyodva nézte a szoba közepén heverő puskát ésa körülötte ter
jengő vérfoltot.

Hatalmasat dördült a mennyezet a fejük felett. A lány ősszerázkó-

dott. A nyomozó hadnagy felkapta a fejét.
- Ez meg mi?
A házfelügyelő jámbor képpel felsandított alámpára :
- Pista. " Ejtőernyőst játszik. Most a komódról ugrott le.
Az egyik tanú, egy köpcös, negyvenes férfi, felhorkant.
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- Mit tegyek? Kössem az asztal lábához? ..
A százados szemügyre vette a mérges férfiút és félbeszakította a

szóváltást. A lányhoz fordult:
- Szabad megkérdeznem még egyszer a nevét?
- K. Irén.
A hadnagyelőhúzta jegyzeteit, kikattintotta golyóstollát és írni kez-

dett.
- Foglalkozása?
- Elárusítónő az X. áruházban.
- Szem és fültanúja volt az esetnek? .. Mondja el, hogyan tör-

tént ...
- A lakásunk ablakában könyököltem . .. Jött a vőlegényern. Mo-

torkerékpáron.
- A vőlegénye neve?
- M. Géza.
- Szerelő ... Szóval, jött motorkerékpáron. Néhányszor végigrobo-

gott az utcán. A kedvemért. Megállt az ablakunk alatt, a járda szélén ...
Hírtelen nagy csattanás! ... Géza csak annyit kiáltott: J aj! Meglőtt! Le
bukott a gépről. Hanyatt. A gép rázuhant a lábára. Nagyot sikoltottam.
S rohantam ki, az utcára. Mire kiértem, Géza már nem mozdult. Csak a
vér folyt belőle. Elájultam. Mire magamhoz tértem, ott volt százados
elvtárs a rendőrautóval ...

- Valóban azt kiáltotta a vőlegénye, hogy "meglőtt"? Eszerint tudta,
ki a tettes?

- Nem lehetett más, csak ez az ... ember.
- Miből gondolja?.. Haragban volt a vőlegényével?

- Gyűlölte! Egyszer már megtámadta.
- Miért gyűlölte?

A lány tanácstalanul hordozta végig a tekintetét a társaságon. Vál
lat vont.

- Nem tudom.
A két rendőrtiszt követte a pillantását. A tanúk lesütött szemmel

kuporogtak a kényelmetlen, foszlott székeken. Az egyik tanú, egy ötven
körüli festett hajú asszony ajka körül elfojtott mosoly vibrált. A száza
dos úgy érezte: káröröm bújkál a mosoly mélyén, Kissé bosszúsan for
dult a lányhoz.

- Ismerte ezt az embert?
-En? .. Igen. Ismertem. Felületesen. Itt lakunk szemben.
- Mit tud róla?
- Magányos ember. Özvegy. Igy hallottam. Amúgy kedvesnek, ud-

variasnak mutatkozott. Asszonyoknak, lányoknak mindig előre köszönt,
a legfiatalabbaknak is. Gézát azonban ki nem állhatta. Egyszer meg is
kérdeztem tőle, mi baja vele? Mondtam: Géza alapjában véve jó gyerek.
Igaz, sokat ad magára, bolondja a motornak, hangos, de ha valaki ért
a nyelvén, odaadja az utolsó fillérjét is.

- Mit válaszolt rá?
- Mondott valamit, de én egy szót se értettem belőle. Nem is hal-

lottam jól, mert csak magának suttogott.
- Ez nem sok.
A lány tanácstalanul rázta a fejét, hogy ő nem tehet róla. A ház

mester megköszörülte a torkát s közbeszólt.
- Nagyon kedves ember volt, beszélgetés közben. A lakásába azon

ban nem engedett be senkit. Engem is az előszobában fogadott. Nem is-
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mertük őt. A legrégibb lakó a házban. Magam csak jóval a háború után
kerültem ide házfelügyelőnek. Annyit tudok róla: valamikor tanár volt.
Aztán nyugdíjazták. Leszázalékolták. Rokkantság miatt. Azóta abból
él, amit így kap. ' •

- Ki a közvetlen szomszéd?
A festett hajú asszony összerezzent.
- Én ...
- Mit tud róla?
- Udvarias volt velem is. Köszönt ... De semmi több.
Most a többi lakó szája körül derengett halvány mosoly. Az asszony

felpillantott.
- Egyszer nagyon megijesztett . .. Akkorát ütött a falra, hogy a

vakolat is pergett róla.
A hadnagy abbahagyta az írást:
- Bocsásson meg, asszonyom... Bizalmas kérdés. Ön is magános?
Az asszony elpirult.
- Igen. Özvegy vagyok én is ... Nem, nem akart nekem udvarolni.
A hadnagy most a lányhoz fordult.
- És önnek?
- Ugyan! Nem is tudom, hány éves lehetett.
A házmester rávágta:
- Ötvenöt.
A százados felállt.
- Köszönöm a türelmüket. A hadnagy elvtárs felírja a nevüket.

Idézést küldünk vagy újra kiszállunk, ha lesz még kérdeznivalónk.
A lakók sietve távoztak. A két rendőrtiszt magára maradt az üre'>

lakásban.
- Ismerjük az áldozatot - dörmögte inkább magának a százados

- megvan a tettes is. Csak az okot kell kideríteni, miért emelte rá a
fegyvert a szerencsétlen először a fiúra, aztán önmagára?

A hadnagy felemelte a puskát.
-Nyilvánvaló az ok is.
A százados felkapta a fejét.
- Nyilvánvaló? Nem szeretem ezt a szót. Nem olyan egyszeru az

ügy. Nézd csak!
Az íróasztalhoz lépett. Az asztal kietlenül, üresen terpeszkedett a

szoba sarkában. Egyetlen fénykép állt rajta, díszes, antik ezüst keretben.
A fénykép fiatalasszonyt ábrázolt. Kedvesen mosolygott. Karján egy há
rom éves forma kisfiút tartott. A képet keskeny fekete szalag szelte
ketté. Régesrég elszáradt rózsaszál szomorkodott mögéje tűzve. A száza
dos óvatosan megérintette. A száraz bimbó leperdült a száráról és porrá
omolva hullt az ezüst keret elé.

•
Az orvos benézett a betegszobába, aztán visszahúzódott:
- Ébren van.
- Megkísérelhetjük a kihallgatást?
- Igen.• A közvetlen életveszélyen túl van. A golyó sok mindent

összezúzott az arcában. Eleinte sokat bajlódtunk vele, de annak három
hete már. A sérüléséből fel fog gyógyulni. Egyébként azonban ...

- Szeretném, ha doktor úr is jelen volna. Ketten hallgatjuk ki.
A hadnagy felemelte a fejét:
- Visszavonulhatok, ha doktor úr úgy gondolja, hogy ...
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- Maradj csak - vágott közbe a százados.
Az orvos legyintett.
- Azt hiszem, mindegy, egy valaki hallgatja ki, vagy kettő. De

maradok, ha kívánják.
Kinyitotta az ajtót és betessékelte a két tisztet a délelőtti fényben

ragyogó betegszobába. A sebesült egyedül volt. Inkább 'ült, mint feküdt
az ágyán. Két keze mozdulatlanul, párhuzamosan hevert a takarón. Fe
jét vastag fehér pólyaturbán borította. Homlokát, szemét, arcát egészen
eltakarta a kötés, csak a szája látszott ki alóla. Az orvos rámutatott az
ágy elé tett két székre, maga pedig a sebesült mellé ült. Megérintette
a kezét.

- Üdvözlöm, tanár úr!
- Adjon Isten, doktor úr!
- Hogy érzi magát?
- Köszönöm Várom, hogy megvirradjon ... Ki jött még be?
- Két úr a .
- A hadbíróságtól?
A százados megmozdult a széken.
- Engedje meg, hogy bemutatkozzunk. J. százados vagyok, kolle

gámmal, G. hadnaggyal.
A sebesült udvariasan meghajtotta turbános fejét s ő is bemutat

kozott.
- C. tartalékos tüzérszázados. Az üteg miatt jöttek? Amint írásban

jelentettem, február másodikán Sztari Oszkol előtt ott veszett az egész
felszerelés. A legénységből mindössze négyen maradtak életben. Engem
is ők hoztak át a háromszoros orosz gyűrűn. Egyetlen szál kézifegyvert
tudtak megmenteni. Személyi holmink is ott maradt.

- Azt mondta, tanár úr, hogy hözták ...
- Százados. Az voltam, amíg ide nem jutottam. Igen, hoztak, mert

súlyosan megsebesültem.
- Hová hozták? Tudja hol van?
A sebesült válla megrezdült. Végighúzta kezét a lepedőn.

- Kórházban. Nem tábori kórház. Ott szalmazsákon feküdtem. Azt
hiszem, ez már Kiev... A doktor úr ugyan váltig állítja, hogy Pesten
vagyok.

- Százados úr nem hiszi.
A sebesült felsohajtott.
- Amióta Oszkol előtt rámszakadt ez az állapot, annyi lázkép vo

nult el a szemem előtt. Voltam én álmomban otthon is. Hosszú éveket
töltöttem Pesten a Iakásomban . " Aztán újra csak itt bolyongtam a hó
mezőn. A februári éjszakában. A halottak, sebesültek, a vergődő lovak
között. Most jól érzem magam. Jó ez a sötétség. S nem érzem a hideget.

Ujjai tétován vándoroltak a takarón.
- Mintha nem is volna lázkép.
A doktor keze után nyúlt. Görcsösen megmarkolta.
- Meleg.
A három férfi egymásra tekintett. A rendőrszázados megköszörülte

a torkát.
- Mikor kezdődött? Ez a ...
- Február másodikán este hat óra tájban. Tizedik napja nem volt

meleg étel a számban. Huszonöt, harminc fokos hidegben vánszorogtuk
végig a tíz éjszakát a derékig érő hóba vájt utakon. A hómezőről szün
telen kerepelt felénk a sok orosz géppisztoly. Hol jobbról, hol balról.
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Vonszoltam magam és vártam, mjkor talál el valamelyik golyó. Nem
mertem, nem tudtam elaludni a szabad ég alatt a hidegben. Ez volt az
oka mindennek ... Annak is, hogy ilyen állapotba kerültem. Igaz, dok
tor úr?

- Meg a többi. Ehség, szomjúság, álmatlanság, izgalom és sok gyöt
relmes látvány. .

- Az éhséget bírtam. A víz inkább hiányzott. A hó nem oltja a
szomjat. De ezt is kibírtam volna. Amikor megpillantottam az első ha
lottat, nagyon megrázott. Később belefásultam. Inkább irigyeltem őket.

Egyszer megcsúsztam a havon és feketére estem. Egy halott volt, a tan
kok belelapították a hóba és belefagyott. Annyira se bántott, mintha egy
eldobott köpenyre estem volna. A lovak szenvedése jobban fájt, mint az
embereké. Végignéztem, amint az egyik horhosban huszáraink ötven lo
vat lőttek agyon. Az egyik ló rámnézett, mikor a gazdája a homlokára
emelte a karabélyát. Soha nem felejtem el a pillantását. Búcsúzott.

Turbános feje előrehanyatlott. A doktor hozzáhajolt.
- Ne hagyjuk abba?
A sebesült felemelte a kezét és intett.
- Nem. Jó, ha beszélhetek róla. Könnyebb lesz.
Néhány pillanatig hátratámasztott fejjel hallgatott. Aztán erőre ka

pott és újra kezdte.
- Este hat óra lehetett, február másodikán. Hány napja kúszott a

hosszú fekete kígyó a fehér havon? Nem is tudom. Elmosódott körülöt
tem minden. Németek, magyarok, gyalogság, tüzérség mind egybeka
varodva igyekezett előre. Hová? Ki tudja? Mentünk, amerre az előttünk

topogók vánszorogtak. Kifelé a harapófogóból. A szürke éjszakában tü
zek égtek a látóhatáron. Azt mondta valaki: az ott Sztari Oszkol. Alko
nyat tájban egy Rata végiggéppuskázta az oszlopot. Itt is ott is, kitán
torodott a sorból egy-egy ember és elnyúlt a havon.

A hadnagy abbahagyta az írást. A sebesült homlokához emelte a
kezét.

- Egyszerre csak zsibbadtság vett erőt rajtam. Először csodálkozva
álltam. Aztán ijedten néztem, hogyahómező lassan elindul körülöttem,
nagy körhinta lesz, hullámzik, forog, egyre gyorsabban. Követtem a lá
tóhatáron körben úszó tüzeket. Valaki megrázott. Odanéztem. Senkit sem
láttam. Dörzsöltem a szemem. Megütöttek. Ijedség fogott el. Mi van ve
lem? Megvakultam? Nem lehet. Hiszen a tüzeket látom. Átvillant raj
tam a gondolat: megőrültem. Nem lehet. Belül, legbelül tiszta az agyarn.

A két rendőrtiszt összenézett.
- A homályból egy árnyék lépett elém. Hórihorgas, két fejjel ma

gasabb, mint én. Megragadta az övem és lecsatolta a derakamról. Aztán
a fényképezőgépemet akasztotta ki a nyakamból. A báránybőrrel bélelt
téli sapkát is le akarta tépni a fejemről. Összeszedtem minden erőmet,

ahogy csak birtam, belerúgtam. Eltünt a sötétben. Utána íramodtam,
megkeresem és megfojtom. Tántorogva szaladtam. Bele a vonuló oszlop
ba, járművek, lovak, emberek közé. Hol szánkőnak, hol lónak, hol em
bernek ütődtem. Egy rúd mellbevágott, Hanyattestem a hóra. Valaki
ütlegelni kezdett, aztán kiabált. Nem értettem, mit mond. Csak dadog
tam: Köszönöm ... Igy kezdődött százados úr. Azóta is tart ... Pedig ...

A százados előrehajolva kérdezte:
- Pedig? ..
- Azt hittem: véget ért ... Hogy felébredtem. Kievben vagyok a

kórházban. Hazavittek Pestre. Viszontlátom a feleségern és a kisfiam.
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Leszerelek. Tanítok. Aztán... A leggyötrelmesebb: halott míndkettő..•
Feleségem is, kisfiam is ...

A doktor félbeszakította:
- Most már valóban hagyjuk abba.
A két nyomozótiszt felállt.
A sebesült újra felemelte a kezét.
- Doktor Úr! Az ís csak lázálom volt! Talán már valóban otthon

vagyok. A feleségem mellettem áll. Nem láthatom. Nem láttam azt se,
aki a derékszíj am lecsatolta. Az ímént könyörögtem: édes! Kíabálj, hát
ha áthatol ezen a sötétségen. Szólj az orvosoknak. Adjanak orvosságot.

Kezét rászorította turbános fejére.
- Ez a szüntelen zaj. Fölöttem dübörgés, mellettem ordítozó rádió,

dübörgés, ének ... Az utcán amotorkerékpáros ...
A százados gyorsan leült.
- Azzal mi történt?
A sebesült sokáig hallgatott, aztán, inkább magának, megszólalt.
- Ö az ... Felismertem. Híába vesz álarcot magára. Tudja, mivel

kínozhat. Gyermekkorom óta utálom a zajt ... Ez a szörny, amióta csak
megjelent és nekem támadt Oszkol előtt a havon, szüntelen üldöz. Futok
előle, menekülök. Szánkók, lovak, ágyúk közé vetem magam... Könyö
rögtem már neki, letérdeltem előtte, irgalmazzon, hagyja abba. Csak zú
gatja gépét! Nincs szíve ... De most! ...

A százados egészen közel hajolt hozzá.
Elhatároztam, véget vetek a motorzúgásnak . " A lázálmomnak is ...
A doktor a két rendőrtisztre pillantott és sajnálkozva tárta ki kezét.

Azok némán bólintottak és lábujjhegyen kifelé indultak. A sebesült az
orvos felé nyúlt.

- Doktor úr!
- Tessék.
- Üzent már a feleségemnek?

*
K. Irén sápadt arccal állt fel vőlegénye betegágya mellől, amikor a:

két rendőrtiszt belépett a baleseti kórház betegszobájába.
- Jó, hogy itt találjuk - fordult hozzá a százados.
- Újabb kihallgatás?
- Szeretnénk az ügyet a magunk részéről lezárni és az ügyészség-

nek átadni. Egy kérdésben azonban még mindig nem tudtunk megegyez
ni a hadnagy elvtárssal. Említették Önnek, hogy az utcából és a szom
szédok közül az elmúlt napokban többeket újból beidéztünk tanúkihall
aatásra?
- - Hallottam.

- Sebesültünk hogy van?
- A láza már elmúlt. De elhagyja magát.
M. Géza megmozdult az ágyon.
- Soha sem lesz belőlem ép ember.
A százados föléje hajolt.
- Miből gondolja?
A lány válaszolt:
- Az orvos ma mondta meg neki, hogy többé nem ülhet motorke

rékpárra.
A szerelő szemében megcsillant a könny. A százados megcsóválta a

fejét.
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- Ezen bánkódik? Örüljön, hogy ennyivel megúszta.
- A motor fontosabb neki, mint a menyasszonya - mondta élesen

a lány.
A fiú fölkapta fejét.
- Voltunk arabkórházban - szólt a százados, hogy útját állja a

kitörőfélben lévő viharnak. - Kihallgattuk a tanárt.
A lány érdeklődve húzta fel szemöldökét.
- Mit vallott?
A százados nem válaszolt közvetlenül a kérdésre.
- A sebesüléséből, úgy látszik, felgyógyul. Az ideggyógyász azon-

ban skizofréniát állapított meg nála.
Az meg micsoda - csodálkozott a lány.
- Zárt intézetbe utalják. Az orvosok legalább is ezt indítványozzák.
A szerelő sziszegve felnevetett.
- Szóval ráfogják, hogy bolond.
A százados a hadnagyra pillantott s elhúzta a száját.
- Mit gondol, M. Géza, mi váltotta ki a rohamot C. tanárban? Miért

emelte a világháborúból hazalopott és azóta dugdosott puskáját először

önre, aztán önmagára?
A két fiatal csodálkozva meredt a hadnagyra. Ez kemény hangon

folytatta:
- Kérte-e magát C. nyugalmazott tanár, hogy ne nyargaljon órá

kon át a visszhangos pesti utcában nyitott kipufogóval?
A szerelő először úgy elámult, hogy a száját is nyitva felejtette,

aztán felfortyant.
A hadnagy a fejéhez kapott. A százados vette át a szót nyájas, meg

nyugtató hangon kezdett beszélni.
- Nem vádoljuk magát, kedves M. Géza, nem is varrjuk a dolgot

a nyakába. Nem vétett többet, mint C. tanár többi szomszédja, csak ép
pen maga bűnhődött meg értük is. Mi a magunk részérőllezárjuk az
ügyet, maga meg igyekezzék mihamarabb meggyógyulni. Ami megtör
tént, azon már nem lehet változtatni. De ha rajtam állna, tanfolyamokat
tartanék a zajártalmakról ...

A menyasszony elgondolkozva hallgatta. Aztán megcsillant a szeme
és megkérdezte:

- Tessék mondani, százados elvtárs, ha a tanárt zárt intézetbe utal
ják, mi történik a lakásával?

A hadnagyaszázadosra nézett, felemelte a karját, aztán tehetetlenül
leejtette.

-
A ezeretet remél, mindig remél, nem tud nem remélni. lsteniranti szere

tetünk, Istenbe vetett hitünk oka elsősorban: benne horgonyozó reményünk.
Isten nem halandó, aki benne remél, örök életet nyer. Alapvető reményünk,
minden reménység gyökere és törzse az örökélet reménysége. Ha a remény lé
nyege a hit, akkor a reménység oldaláról nézve ez o hit formája. A hit mielőtt
reményt ad, formátlan, bizonytalan, kaotikus, esetleges hit, nem más, mint a
hit lehe1Jősége, vágya hitre. De valamiben kell hinni, és abban hiszünk, amit
Temélünk.

Miguel de Unamuno
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