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Mindig Jutka jött utolsónak. Fölakasztotta a kabátját, benyitott a
azobába, Tibor lenyomea a magnó gombját. Szólt a zene.

- Vivát! - mondták többen.
Róbert meg ezt látta maga előtt: gyerekek az iskolapadban, hullám

zó búzatáblák és Jutka itt ül mel1ettea sezlonon,
De a lány rá sem nézett. Valaki viccet mesélt. Botond unottan bá

multa a forgó tekereset. Bédi a szemüveget szorongatta, pillanatra csönd
lett.

- Táncolhatnánk - mondta Tibor.
- Tudod, ha hinni tudnék benne! - mondta két kóccintás közt

Jutka, nevetett, míkor már javában táncoltak.
Róbert most arra gondolt: "Tulajdonképpen sosem kételkedtem ab

ban, hogy létezik." S újra látta: a gyerekek szeme, a búzatáblák, az égö
csipkebokor és Jutka itt ül mellette a sezlonon.

A falon nem volt semmi, csak egy bronzérem. Fehérre meszelt, egy
színű fal, beépített szekrény, fűtőtest.

- Nem bánnám, ha nekem is lenne egy ilyen apám, mint Tibornak
- mondta Botond. - Vesz a fiának egy garzonlakást, mi?

- Szemhathelyen főorvos - mondta Róbert.
- Na. A fia meg egyetemre jár. És vesz neki egy lakást.
Botonddal tulajdonképp csak akkor barátkozott össze, amikor meg

tudta, hogy egy iskolába mennek tanítani. Mehetett volna Győrbe is
kollégiumi nevelőtanárnak. de mégis emellett maradt. Altalános iskola
Kecskeméten. Nem valami nagy karrier. Botond bölcsész volt, Róbert
biológia-földrajz szakos. A menzáról ismerték egymást.

Az igazgató azt mondta nekik, amikor először beszélgettek:
- Ezt nem tudom másképp megfogalmazni, csak így: a lelkek ta

lálkozása. Valami belső kapcsolat létesül a diák és a tanár közt, valami,
amit - nevetett - csak így nevezhetünk : a lelkek találkozása. S akkor
azt mondom: sikerült az óra.

Róbert mosolygott, Botond mereven forgatta kezében a hamutartót.
- Gyújtsanak rá - mondta az igazgató.
Még beszélgettek egy ideig, elköszöntek, mentek ebédelni. S azóta

nem egyszer eszébe jut: valami, amit nem lehet megfogalmazni. Valami
belső kapcsolat.

- Geil ez a fehér hajú diri - mondta Botond.
- Istenem. Ilyenek az emberek.
És jöttek felé a szemek. Az arca megmerevedett, suttogni kezdett,

Botond azt kérdezte, mi baja, jöttek felé a szemek. Ezek a letagadhatat
lan szemek. Kanalazta a levest. Az osztályt látta maga előtt. Az apró tüze
ket. Megannyi apró tűz, láng, ő meg kapkod a tekintetével, keresi őket.

valaki nevet. A lelkek találkozása. újra nevet. "Mit nevetsz, fiam?"
Azt mondta Botondnak:
- Te ebben egyáltalán nem hiszel?
Botond hallg.at, felnevet.
Most itt vannak Pesten. Tibor lakása. Akos ül mellette, azt kérdi:
- És te hiszel?
- Öregem, ezt nem érted. Mit ért ebből egy gépészmérnök! Ott ál-



lok a dobogón, szorít a rnellem, végignézek a fej eken, egyszerre megcsap
valami. Kis megtört arcok, mosolyok, csillogó arcok, gyermekráncok, iz
galom-ráncok, láttál te már izgalom-ráncot? S egyszerre ki kell nyúj
tanom a karomat, áll a karom a levegőben, már rég zaj van, iszonyú zaj,
kiszáradt a torkom, suttogok, azt mondom: "Csöndben legyetek." Egy
szer már igazán hemennék Botond órájára.

Tibor az asztalnak dől:

- Azt hiszem, Fellini a filmművészet Michelangelója.
Verával beszélget. A Lánynak szép sima haja van, meleg tekintete,

karcsú ívelő szemöldöke, mosolyog. Akos húga. Tibor felpillant rá, ki
csit msreven, zavartan néz, beletúr göndörödő hajába, keze végigfut az
asztalon, bátortalanul megpihen a lány kezén.

Akos rájuk néz, tekintete egy pillanatra megáll a húgán, aztán azt
mondja Róbertnak:

- Rendben, mit ért ebből egy gépészmérnök, Nem ért semmit. De
te hiszel benne?

- Én kérdeztem Botondtól. ült, fölnevetett, mondom neki: "Mi
van?" Lassan Iehúnyta a szemét, lányos szeme van, dús szemöldöke, azt
rnondta: "Nézd, Robi, én látom, hogy te eleve egy spirituális lény vagy."
Kanalaztuk a levest. "Miért?" - kérdem. "Neked mindenben hinned
kell. Nem tudsz mást, csak hinni. Én meg racionalista vagyok. Amit nem
fogok a két kezemben, az nincs is." Nevettünk. Ez volt az egész. Senki
sem tud válaszolni. Mindenki kérdez, és senki sem válaszol.

- Valamiben hinnie kell az embernek - mondta Akos. - A hit
ben növekszik az ember.

Jutka állt most a hátuk mögött.
- Szép - mondta halkan. - Tudod, én evangélikus vagyole Még

hittanra is jártam. Két évig, akkor Pilisen laktunk. Aztán jöttünk föl
Pestre. Az apám géplakatos. Nem valami egyházias lélek. Ha hinni tud
nék benne!

- Hiszek a gyerekek szemében - mondta Róbert. - Féltem az ál
talános iskolától, persze nem is alaptalanul. S közben valami összeszorít
Ji,l a torkom, jönnek a szemek, csillogó-vibráló-szíkrázó szemek, lángok,
tűz van bennem, éget belülről a tűz, valami keserű illata van, meleg-ke
serű íze, szédülök. Zajonganak. Istenem, milyen primitiv szó: zajonga
nak. Allok a szélben, összecsapnak fölöttem a szélhullámok. nevetni volna
kedvem, de valami görcs szorít, Soha nem éreztem ilyet.

- Szép - rnondta ismét Jutka.
Róbert a lányra nézett, egy pillanatra elkapta a tekintetét. Egészen

más volt, mint várta. Fák lengették benne a lombjukat, nyugodt, komoly
fák, mélykék éggel, lassú folyam partján. Hogy lehet valakinek ilyen sze
me? S közben állandóan ugyanaz: "Ú, ha hinni tudnék benne!"

Ákos szólt újra:
- Hát kimondtad végre, hogy hiszel bennük.
- Igazad van. Az ernber szégyelli a hitét.
-- Miért? - kérdezte Jutka.
- Nem tudom - rnondta Róbert.
Akos nézte a földet, a fölgöngyölt szőnyeget, Tibor megint beindí-

totta a magnót, Botond Hédivel táncolt, Tibor kérdőerr nézett Verára.
Akos a földet bámulta, azt mondta:
- Kinek van valóban hite?
- Te szent - mondta Vera, a húga.
Ákos tekintete Verára szaladt.
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- Táncolhll.tnánk - jegyezte meg Tibor. Átfogta ll. lány derekát, a
magnó lassú számra váltott.

- Nézd - mondta Róbert Ákosnak. - En soha nem kételkedtem
abban, hogy létezik. Azt hiszem, soha. De most nemis erről beszélek.

Jutka is leült, karja egy pillanatra Róbert kezét érintette. A fiú rá
nézett, nézte a szemét, az előbb olyan volt, mintha fák lengetnék benne
ll. lombjukat - gondolta -, olyan nyugodt és sima. Most meg sehol sem
látta a fákat. Kék tükör volt a szeme, apró, lilás villanásokkal.

Ákos várakozva nézett rá.
- Én most a gyerekekről beszélek - mondta végre. - A tanításról.
- Szeretnék egyszer én is tanítani - jegyezte meg Jutka.
- Képzeld - folytatta Róbert -, a múltkor bementem az osztály-

ba, megcsúsztam valami almacsutkán, éreztem, hogy zuhanok, minden
megingott köröttem, az utolsó pillanatban kaptam el az asztalt, harso
gott az osztály, majdnem mind kis vidéki gyerek, kiabálósak, nevetett
az osztály, dőltek [obbra-balra, végre a lábamon álltam és néztem. Ne
vettek. Leteszem a kezem az asztalra, mozdulatlanul nézek, megzsibbadt
a karom, ők meg nevetnek, csupa csillogás volt az osztály, csupa tűz,

mintha üvegport hintettek volna végig rajtuk, néztem őket. S akkor ki
buggyant a könnyem, folyt végig az arcomon, görcsösen kapaszkodtam,
iszonyú volt, szép volt, s egészen tisztán éreztem, hogy valami hiányzik,
valami nagyon lényeges hiányzik. Akkor már rég csend volt, egész mély
csend, pisszenés nélkül ültek, én meg kibámultam az ablakon. Egy szekér
döcögött az utcán, és fehér port fújt a szél. Azt szerettem volna, hogy
nyár legyen, végtelen melegű nyár, szikkadt földek és aranyló búzatáb
lák, s robogjon velem a vonat. A búzatáblákban mindig benne van a béke,
az, ami hiányzik, s benne vannak a szemek, s valami, ami megfoghatat
lan. Azt hiszem, erre mondta a fehér hajú diri, hogya lelkek találkozása.

Ákos hallgatott, Jutka a térdére kulcsolta a kezét, szólt a magne
tofon, Tibor megint intett nekik.

- Na és ezt kérdezem Botondtól - folytatta Róbert. - Hisz-e eb
ben, hogy a lelkek találkozása? Ki hisz ebben? Valaki még hisz ebben?
Azt mondta az igazgató: "S akkor azt mondom: sikerült az óra." Nekem
még egyetlen órám sem sikerült. Rossz pedagógus vagyok. Nem szület
tem nevelőnek. Arra születtem, hogy megérezzek valamit, ami elfoszlik.
Ami nincs is. Azt mondja Botond, hogy spirituális alkat vagyok. Mi az,
spirituális alkat? Tudod - aztán hirtelen odafordult a lányhoz, kijaví
totta magát -, tudjátok, én abban a legborzalmasabb percben gondol
tam erre. Arra, amiben már senki sem hisz. Biztos te sem hiszel, Akos,
pedig te vallásos gyerek vagy, jó fej, rendes, a piaristákhoz jártál gím
náziumba, nem? És jól végezted az egyetemet. De ez megfoghatatlan. Ez ke
vés. És tulajdonképpen nevetséges is. Tulajdonképpen nagyon nevetséges.
Csak amikor ott álltam az osztály előtt, folytak a könnyek az arcomon 
mít tud ebből egy gépészmérnök! -, akkor hittem benne.

Ákos azt mondta:
- Azt hiszed, ennek semmi köze az Istenhez?
- Igen, lehet. Most nem hiszek az egészben. Akkor hittem. Most

egyáltalán nem tudom, mi van! Csak azt tudom, hogy kevés! Kevés, ez
nagyon kevés! Keresem, hogy megfogjam. hogy tapintsam, hogy sírjak.
Kinek? - tekintete ismét Jutkára tévedt, végigfutott rajta, tétován, iz
gatottan. - Kinek? - kérdezte újra halkan. - Nézd, én általában el
megyek templomba. Szombat délután feljövök vonattal, este itt összejö
vünk, két pohár bor, soha nem iszom többet, mínt két pohárral, vásár-
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nap elmegyek misére, hétfőn reggel szoktam csak visszamenni, Hétfőn tíz
után van csak az első órám. Tudom, hogy mit akarsz mondani. És mégis
kinek? Jobb erről nem is beszélni.

Jutka megsimította a kezét.
- Istenem, milyen tehetetlenek is a férfiak.
Róbert azt gondolta: "Szerelem? Ö azt mondja, tehetetlenek a fér

fiak. Azt hiszi, hogy a szerelern segít. Talán igaza van. Talán szeretem."
Elmosolyodott, megrázta magát.

Akos fölállt, odalépett az asztalhoz, szódát ivott.
Amíg egyedül maradtak, Jutka a fiúra nézett, a kezét már elemelte,

azt mondta:
- Teljesen megértlek. Igazad van. Hányszor érzek én is ilyesmit!
Fehér falak, csöndes, magányos falak, csak egy bronzérem van a

falon, csak egy beépített szekrény meg egy fűtőtest. Az ablak a Dunára
nyílik.

Botond meg Hédi már abbahagyták a táncot. Botond odalépett hoz
zájuk, kubai cigarettaval kínálta őket.

- Tényleg az apád vette ezt a lakást?
- Igen.
Hallgattak. Róbert nyugtalanul kapkodta a tekintetét. üresnek, ko-

párnak tűnt a lakás, hogy csak ketten voltak.
- Hol vannak a többiek? - kérdezte.
- Töltök még - felelte Tibor.
.:.- Honnan vetted ezt akonyakot?
Konyakot ittak, fényes cimkéjű üvegből.

- Jutka hoztá. Még a múlt héten. Igyál.
- En nem iszom többet, csak két pohárral.
- Borból. Ez nem bor.
- Miért nem jönnek?
- Korán jöttél.
- Korán?
Tibor néz rá. Róbert egy órával korábban jött. Most hirtelen rá kap-

ja a tekintetét.
-- Tibor. te zsidó vagy?
- Igen.' -
- Nem is keresztelkedtél ki?
- Nem. Miért?
Koccintanak. Most a lila villanásokat látja maga előtt. Jutka szeme

olyan, mint egy tükör, lila villanások benne.
- Szeretem az érett búzamezök békéjét - mondja Róbert. Hir-

telen azt kérdi: - Es hiszel?
Tibor elnevetí magát:
- Ezért jöttél korábban?
- Nem is jöttem korábban!
"Hazudsz - mondja magának. - Korábban jöttél. Nézd, közelednek

a szemek, a tüzek, a szél, mícsoda lángolás készül, akár valami tűzijáték.

Te meg hazudsz. Ostobán, lila villanásokkal a szemedben, akár Jutkának,
nevetségesen, vigyoriri. Majd mutogatnak rád: »Ez a tanár csúszott el egy
almacsutkán.« Azt mondják : a »csúszós.« Ez a csúfnevem. »Csuszí.« S
mindez a hazugság miatt, a vibrálás is a hazugság miatt, Csak a csönd
nincs sehol."



-,- Mindenütt a csöndet keresem - szólalt meg most Tibor. - Min-
dig mindenben a csöndet. Ez az én hitem.

Róbert döbbenten nézett rá:
- Mindenki a csöndet keresi.
- Szép, nyugodt, sima az arca. S közben mégis ez az iszonyú tá-

volság!
- Miről beszélsz?
- Kiről! így mondd: kiről? Róla l
- Vera?
- Dehogy! En a csöndről beszélek. Valahol van. Gondoltál már erre?

Vera is van. Nem tudom. A vállában van a csönd, nyugodt, szép válla
van. Megsimítottam. - Zavartan Róbertre pillant. - Megsimítottam
a vállát. Ne haragudj, hogy az előbb így rád kiabáltam. Igazad van. És
mégsem Veráról beszéltem. Vera nagyon sok ...

- De?
- De. Nem tudom.
Róbert hátradőlt a székben.
- Egy hét telt el azóta - mondta. Jutkáról kezdett beszélni. - Rá

tette a kezét a kezemre, megjegyezte, hogya férfiak tehetetlenek, s ta
lálkozott a tekintetünk. Teljesen lezser volt. S közben tisztán éreztem
mindent. Azóta hordom magamban a szeme nyugtalanságát. A lila vil
lanásokat. Azóta szorít valami, még annyi bíztenságom sincs, mint előtte.

Hallom, hogya gyerekek azt mondják: "Csuszi". De nem ez a fontos.
- Töltök - mondta Tibor.
- Ne játsszd a nagyot.
Elpirult. Róbert folytatta:
- Pedig van valami, ami ennél is mélyebb. Vagy nem? Most azt

hiszem, nem. Csak emlékszem valamire. A búzatáblákra emlékszem, tu
dod, aranyló búzatáblák közt futott a vonat, s halkan fütyültem valamit,
valami meleg dalt, valamit, amit úgysem lehet megmagyarázni. Csak a
vonatrobogást, csak azt lehet megfogni. Botond azt mondta, csak abban
hisz, amit meg lehet fogni. "A vonatrobogást - mondtam neki -, azt se
tudod megfogni." Erre odanyújtotta az öklét. "Tessék -- mondta -, itt
fogom a vonatrobogást." Nevettünk. Kanalaztuk a levest. Ilyenkor mín
dig nevettünk.

Tibor szólní akart,
- Pillanat - folytatta Róbert -, csak befejezern. Azt mondtam ké

sőbb Botondnak : "Igazad van, a vonatrobogást meg lehet fogni, csak a
búzatáblákat nem." "Pontosan" - felelte. É:s megint nevettünk.

Fölállt, odament az ablakhoz. Nézte a Dunát. Tibor ült tovább, le
emelt egy könyvet a polcról, lapozta.

- Csak azt akartam rnondani - szólt újra Róbert -, hogy valamire
felelni kell. Mi van ebben az egészben? Allandóan jönnek a szemek, tü
zek, micsoda fény lesz a végén, még a holtak is föltámadnak, csupa csil
logás mind, mindenütt ugyanaz a szikra, ugyanaz, ami a búzatáblákban
meg Jutka szemében, amikor lengtek-bólongattak benne a fák, mélykék
égbolt mögöttük?

Tibor olvasni kezdett:
- "Mózes pedig őrzi vala az ő ipának, Jethrónak a Midián papjá

nak juhait, és hajtá a juhokat a pusztán túl és juta az Isten hegyéhez,
Hórebhez."

- Mit olvasol?
Tibor folytatta:
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- ,,:es megjelenék néki az úr angyala tűznek lángjában egy csipke
bokor közepéből, és látá, hogy imé a CSlipkebokor ég vala; de a csipke
bokor meg nem emésztetik vala. S mondá Mózes: Odamegyek, hogy lás
sam e nagy csudát, miért nem ég 'el a csipkebokor. És látá az úr, hogy
odaméne megnézni, és szólítá őt Isten a csipkebokorból. mondván: Mó
zes, Mózes, Ez pedig monda: Imhol vagyok. És monda: Ne jöjj ide közel,
oldd le a te saruidat lábaidról; mert a hely, amelyen állasz, szent föld.
Es monda: Én vagyok a te atyádnak Istene, Abrahámnak Istene, Izsák
nak Istene és Jákobnak Istene."

- Ez mi? - kérdezte Róbert.
- Ez la legkedvesebb részem. Szinte kivülről tudom.
- Ez a Biblia?
Tibor letette eléje a könyvet.
Csöngettek. "Most fel kellene állnom - gondolta Róbert. - El kel

lene mennem." Tibor fölállt, kiment ajtót nyitni. "Soha ilyen tisztán nem
éreztem, hogy egyedül kell lennem. S közben mégis arra gondolok: talán
Jutka jött. Soha semmiféle biblia nem volt a kezemben. Se kicsi, se nagy,
hittanra se jártam, de azért valahol már hallottam ezt. Az anyám mesélte.
:Égő csipkebokor. Ezt nem szabad elfelejtenem: égő csipkebokor. A lán
gok, a tűz, egyre lobogóbb, föl-fölcsap, nyelvek az égig. Hóreb az Isten
hegye, »Ne jöjj ide közel, oldd le a te saruidat lábaidról; mert a hely,
amelyen állasz, szent föld.. És azt mondta: »En vagyok a te atyádnak
Istene, Abrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákobnak Istene.« És még
sem állok föl. Tulajdonképpen gyáva vagyok."

Jutka utolsónak jött. Halkan szólt a zene, senki sem táncolt. Róbert
ült a sarokban, szemével állandóan a lányt kísérte, mozdulatlanul ült.
Valaki viccet mesélt, nevető arcok, Ákosnak fenyőzöld szeme van. Néz rá.

- Mi van veled, Róbert? - kérdi.
Nem is válaszol.
- Táncolhatnánk - mondja Tibor. Nézi a göndör, bolondos fejét.

"S még azt kérdeztem tőle, hogy hisz-e!" Könnyedén magához húzza Ve
rát, táncolnak, mintha nem is ő olvasott volna föl egy órával ezelőtt az
égő csipkebokorról. Mintha nem is ő mondta volna: "Mindenütt a csön
det keresem."

Akos odaül mellé.
- Rendes gyerek vagy - mondja Akósnak. - Te vagy köztünk a

rendes. Nem is sejted, mi van másokban. Szoktál másokért is imádkozni?
- Másokért igen, de mások helyett nem. Mások helyett nem imád-

kozhatom.
- Nem érted, miről van szó.
- Miről van szó?
- Igaz az, hogy vagy a szerelem, vagy az Isten?
- Nem igaz.
- Könnyű mondani.
- Hova mész, Róbert?
- Elmegyek.
Akos megy utána.
- Megbántottalak?
- Dehogy.
- Mi van?
- Idefigyelj. Lehet olyan ember, akit nem érdekel az Isten?
- Lehet. Az pogány.
- Akkor téged miért érdekel?



- Mert én hiszek.
- Inkább így: azért hiszel, mert érdekel.
- Nem tudom.
- Fura vagy te, Ákos. A legfontosabb dolgokat nem tudod.
- Megint azt mondod: mit ért ebből egy gépészmérnök ! Azt hiszed,

én 'egy fabábu vagyok, egy automata Pinocchio? Mi? Azért, mert a tech
nikai dolgok érdekelnek? Azért, mert szeretem a gépeket? Beszéljünk
másról. Beszéljünk géptanról. Mindjárt kiderül, hogya legfontosabb
dolgokat nem tudod.

- Megsértődtél.

- Lehet. Bocsáss meg.
- Lehet, hogy igazad van, Ákos.
A szeme közben ismét Jutkát kereste. Jutka Hédivel beszélgetett,

csöndesen, hang sem hallatszott hozzájuk. a szoba másik felébe. Botondék
kártyáztak. Ültek az asztalnál, Vera odahajtotta Tibor vállára a fejét.

- Belelátsz alapjaiba - mondta Botond.
- Bár látnék bele alapjaiba :- felelte Vera.
Nevettek. Ákos őket nézte. Aztán Jutkáékat. Jutka fölállt, megiga

zította a szoknyáját, bekapcsolta a magnetofont. Ákos Róbertra tekintett,
Róbert mintha nem is figyelne rá. Leengedte a kezét, várt. Halkan, rezze
nés nélkül azt mondta:

- Lehet, hogy igazad van, Ákos. Én beszélek, pedig épp nem szólha
tok egy szót sem. Azt kérdeztem ma Tibortól, hogy hisz-e? Fölolvasott a
Bibliából. Azóta vannak szavak, melyeket nem merek kiejteni. Ne jöjj
ide közel, oldd le a te saruidat lábaidról. Ez titok. Mindenkinek megvan a
maga titka. A tied is egy titok. Lehet, hogy vak vagy. Minden vak lát. Te
is látsz. Magamról tudom. Én is látok. Pedig vak vagyok, rettenetesen vak
vagyok. Az a csúfnevem, hogy Csuszi. A vak Csuszi. Nézd, négy évvel fia
talabb nálam ez a srác, ez a Tibor, s ez magyarázta meg nekem, hogy mi
ről van szó,

Ákos erre azt mondta:
- A Lélek ott fú, ahol akar.
Róbert egy percre sem vette le a szemét Jutkáról. A lány intett neki.

Odament, Jutka azt mondta:
- Nem táncolsz ma?
- Nem tudok minden szombaton táncolni. Azért jövünk össze, hogy

táncoljunk?
- Hát miért?
- Jó, táncoljunk - mondta a fiú.
Próbálta meglesni a lány tekintetét. Nem sikerült. Lehunyta a sze

mét, úgy táncolt. Ki volt festve a szempillája, fekete vonás volt a szeme
helyén. Róbert arra gondolt, amit az előbb mondott. "Mindenki vak 
mondta magának. - S mindenki lát valamit."

Jutka megszólalt:
- Egész héten azon töprengtem, amit a múltkor beszéltetek. Ha hinni

tudnék benne!
Hallgattak. Róbert percekre el-elengedte magát, figyelte a lány tes

tének ringását, két szám közt megálltak, megsimította a haját.
- Az a baj - mondta -, hogy mindig csak az egymás vakságát

vesszük észre, és sohasem azt, amit a másik lát.
- Mílyen filozófus kedvedben vagy.
Tibor leállította a magnót. Azt mondta:
- Közkívánatra komoly zene. Johanna a máglyán.
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Föltette a másik szalagot, beindította. Hédi odaült a magnetofon mel
lé. Botond hátradőlt a sezlonon, Meleg volt a levegő, Vera kinyitotta az
erkélyajtót. Kicsi erkély volt, inkább csak kiugró. Vera féllábbal a szobá
ban állt, úgy dőlt neki a rácsnak. Ákos odalépett mellé. Róbert néhány
lépésre tőlük ült az egyik széken. Az egész beszélgetést hallotta.

- Furcsa vagy mostanában, Vera.
A lány fölnevetett.
- Miit nevetsz?
- Szerelmes vagyok.
- Tudod, hogy miről beszélek.
- Figyelj ide, Ákos. Már rég szeretnék veled értelmesen beszélni.

Persze nem itt. És nem most. De ... soha nem érsz rá. Én meg halogatom.
:Én szeretem Tibort. Nem tudom, mit jelentek neki, egyáltalán nem tu
dom, mit jelenthetek egy fiúnak. De én szeretem. Nagyon.

- Halkan.
- Félsz, hogy valaki meghallja?
- Naiv vagy.
- Tulajdonképpen még sosem voltam szerelmes. Most nevetni fogsz.

Ügy érzem, hogy töle függ az életem. Úgy érzem, ő valami több, mint
én; ő a teljesség, arnire vágyom.

- Ebbe igazán nem szólok bele. Szereted, kész. Természetes. Húsz
éves v:agy, rendben, itt az ideje. Nincs is közöm hozzá. De a hited, Vera l
Mi történt a hiteddel?

- Nem tudom.
-- Mit nem tudsz?
- Semmit sem tudok, Ákos. Csak azt, hogy őt szeretem. Ez az én

mindennapi fohászom. Tibor nem is tudja, nem is érzi, őrzöm, reszketek,
egyszer úgyis meg kell mondanom neki.

- Megdöbbentesz, Vera. Itt állunk, látod, nekidőlünk a rácsnak, bent
szól a zene, bámulok le az utcára, a szakadékba. S arra gondolok: Iste
hem, hova zuhantál! Istenem, hogy menjek érted! Hogy fogjam meg a
kezed, rántsalak vissza. Utolsó perc, talán ez az utolsó perc, jaj! Mit te
gyek veled?

Elhallgatott, bámult le az utcára. Elengedte a rácsot, a keze lógott le
a rácson kívül, himbálta, mintha a szél lengetné, "Vivat et semper vivat
Porcus praeses noster!" - hallotta bentről. Eljen és örökké éljen a Disznó,
a mi elnökünk. Egyszerre arra gondolt, amit Róbert mondott: "Fura vagy
te, Ákos. A legfontosabb dolgokat nem tudod."

Róbert ekkor fölállt a székről, átment az ajtóhoz, nekidőlt a kis köny
vespolcnak. épp szemben volt Jutkával. Nézte a lány szemét. Jutka a mag
nót figyelte. Rezzenés nélküliek, merevek voltak valamennyien. Ülő, fek
vő szobrok. Róbert állt, megreccsentalatta a parkett, de egyetlen szem
sem futott felé. Néma, egyszerű arcok, gyenge világítás. Tekintete végül
Jutkán állapodott meg. "Megyek, megyek! - hallatszott tisztán a készü
lékből. - Ha hív az Úr, én megyek! Jó kardom, merre vagy? Ha hív az
Úr, én megyek, sietek!" S Jutka parányit megrezdült. Róbert egy pilla
natra elkapta a tekintetét. Fák lengették benne a lombjukat, nyugodt,
komoly fák, mélykék éggel, lassú folyam partján. Hogy lehet valakinek
ilyen szeme? Olyan melegség öntötte el, amilyet csak gyermekkorában
ismert. Összeszorult a torka, köhintett.

- Táncolhatnánk - mondta Tibor. Vera már ott állt mellette. A fiú
keze végigfutott a vállán. Róbert ismét Jutkát kereste a szemével. s ott



vibrált előtte a kép: a gyerekek az osztályban, jönnek a szemek, a leküzd
hetetlen szemek, pedagógusnap. Istenem, először kapott virágot, s még
sem ez volt az igazi. A búzatáblák nyugalma, kibámult a vonatablakon,
kattogtak a kerekek, s arra gondolt, hogy végsősoron a szemek nyugalma
van a búzatáblákban. S az igazgató azt mondta: "a lelkek találkozása",
Botond közömbösen és tüntetően forgatta a hamutartót a kezében. "Geil
ez a fehér hajú diri" - mondta, "Spirituális alkat vagy." S akkor tisztán
látta maga előtt az égő csipkebokrot. Ne jöjj ide közel, oldd le a te sarui
dat lábaidról, mert a hely, amelyen állasz, szent föld. S ismét a szemek,
a vonat, a búzatáblák, a zuhanás, és amikor sírt az osztály előtt, Jutka a
sezlonon, mélykék ég a szemében, fák, méltóságos fák, csipkebokor, kiolt
hatatlan 'csipkebokor. Minden kő egy csipkeboko,r, minden szem egy csip
kebokor. - Erre ra gondolatra megremegett. Azt mondta magának: "Tu
lajdonképpen sosem kételkedtem benne, hogy létezik."

Botond meg Hédi táncoltak már, Tibor még babrált a magnóval, Ró
bert odalépett Jutkához. Allt a sezlon mellett, Jutka fölnézett rá, Róbert
meg sem mozdult. Hangosan, hogy Tibor is hallja, azt mondta:

- Meleg van, kinyitom az ajtót.
S Jutkára tekintett:
- Szerétnék valamit mondani.
Kint álltak az erkélyen, nekidőltek a rácsnak.
- Allandóan a szemedet nézem - mondta a fiú. - Hogy lehet va

lakinek ilyen szeme? Most megint a lila villanások. Te nem veszed észre,
hogy már rám is átrágadtak ezek a lila villanások?

- Miket beszélsz?
- Komolyan beszélek.' Allandóan csak ez van bennem: kevés, kevés,

kevés. Szívom magamba a tekinteteket, olyanok a gyerekek szemei, mint
az égő csipkebokrok, szívom magamba a tájakat, aranyló búzatáblák, szí
vom a levegőt, szívom a világot - és kevés. Még mindig kevés.

Jutka most fölnézett rá, alacsonyabb volt nála. nyugodt hangon azt
mondta:

- Milyen nehezen mondod ki, amit akarsz.
- Allandóan fogódzkodnom kell. Elvesztem az egyensúlyern. Tanár-

nak rossz vagyok, ügyetlen, átvernek, nevetnek rajtam. Csuszi. Elcsűsz

tam egy almacsutkán, Tele van ilyennel az életem. S közben folyton ér
zem, hogy van valami, amit meg kellene fognom. Néha már a kezem közt
van. Emelem a kezem. óvatosan. nézem, nincs. Kevés!

- Szeretsz?
- Szeretlek, Jutka.
- Te bolondos. - És átfogta a fiú nyakát.
Róbert feszélyezetten, esetlenül állt.
- Te - mondta a lány. - Néha tényleg úgy csodállak. Néha épp

azt mondod ki, amit érzék. Tudod, van úgy, hogy valami nagy, óriási
vágy fog el, imádkozni akarok. Pedig én nem hiszek, engem sosem nevel
tek vallásosan, és szerintem ez az egész nevelés kérdése. Ha hinni tudnék
benne! De ma? Idefigyelj, van itt nálam valami.

- Micsoda? - kérdezte Róbert.
- Kiírtam magamnak valamit - mondta Jutka. - Olyan, mint egy

ima. Valami könyv volt, ilyen egyházi könyv, apa cuccaí közt találtam.
Figyeld olvasom. "A végső biztosítékot, hogy Isten velünk van, csak a hit
adja meg. A hit, mely nem cselekvés vagy tett, a megváltás eszköze, ha
nem meghódolás Isten előtt, annak felismerése, hogy önmagában az em-
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ber tehetetlen, hogy emberileg nincs semmi remény, és csak az lsten üd
vözíthet:'
~ Ez neked ima?
- Nekem ima.
- Miért írtad ki?
Jutka visszagyűrte a papírt szoknyája apr6 zsebébe. Keze a fiú kezét

kereste, néhány centire megállt tőle a korláton. Róbert most a szernét ku
tatta. Jutka pillanatra feltekintett, aztán elnevette magát. Róbert át
ölelte a lányt, magához húzta, Jutka feje odazuhant a vállára. Aztán csöp
pet felemelte, a fiú arcához simult az arca, lassan, szertartásosan ismét
egymásra talált a tekintetük.

- Szeretsz?
- Szeretlek, édes.
S újra az a melegség, az a titokzatosan mélyen ébredő, tudat alatt

őrzött gyermekkori melegség. "Istenem -- gondolta a fiú -, ezt nem hit
tem volna. Itt állunk az erkélyen, félhomály, fölolvas nekem, én meg át
fogom a vállát. Bent táncolnak, valahol villamos zörög, fények az utcán.
Most nyugodt vagyok."

Amikor leültek, úgy ült, hogy lássa Jutka tekintetét. Megdöbbent,
amikor újra fölcsillantak a lila villanások. Jutka azt mondta:

- És mégsem tudok hinni. Micsoda börtön ez, vagy mi? Akarok, sze
retném - és lehetetlen. Vagy nincs is ilyen éles határ a kettő közt? Vagy
mi van?

"Oldd meg saruidat - gondolta Róbert -, mert szerit föld, ahová
lépsz. Égő csipkebokor. Miért nem emésztődik föl ez a csipkebokor? Oda
megyek és megnézem. És újra a villanások a szemében. Talán te is csak
egy láng vagy, szikra, hogy szorítanám a vállad! De még mindíg nem!
Megfoghatatlan. Ami megötted van. Benned van. Keresem. S közben mi
csoda tűz: minden kő lángol, lassan nem lesz olyan tárgy, amelyik ne
lángolna,"

- Jutka - mondta -,odaülök melléd.
- Gyere.
ültek. A lánya vállára hajtotta a fejét. A többiek táncoltak.

Sötét, rosszul megvilágított utcában mentek Akóssal. Akos nem ls
nézett rá, a földet bámulta, akadozva beszélt.

- Egyszer mondtál nekem valamit, Robi.
- Igen.
- Hogya legfontosabb dolgokat nem tudom.
- Ezt mondtam? .
- Igazad volt.
- Nem értelek.
- Rengeteget gondolkoztam. Nekem sosem voltak hitbeli kételyeírn.

En sosem gondolkoztam azon, hogy van-e Isten, vagy nincs. Szerves, ki
szakíthatatlan része volt ez az életemnek, központi része, s azt hittem,
mindenben igazam van. Azt hittem ... no nem.

- Most miért hallgattál el?
- Nehéz neked elmondani.
- Miért?
- Ez tulajdonképpen gyónás. Egyszer meg kell végre gy6nnom ezt

is. Es főként neked. Hisz adósod vagyok, te ráztál föl.
- En?
- Nem is igaz. Vera. Es mégis te. Azt hittem, én vagyok az igaz. A
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