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CAPRICCIO

- Alessandrónak, tisztelettel -

Szitált az eső; Alessandro nézite a romokat. Hogy annakidején Ernesto
csalt, az mostmár bizonyos. Csapzott varjú szállt ela romház fölött, károgott,
mántha sajnálná, hogy idétlen kőhalmaz lett a házból, melyben Alessandro
éveken át élt és alkotott. Ki más csalhatott volna, mint Ernesto? Hiszen a
színész, azon a furcsa éjszakán, púpot képzelt Erneste hátára! - S~ nézite a
romokat. Íme, a munika és a "fegyelem" színhelye: egy óriási lyuk van a szoba
helyén, ahol tizenhét évig dolgoztam.

Kővér postás közeledett a járdán, szuszogva. A lyuk a szoba helyén furcsa
volt, szekatlan és lehangoló, De érthető. Alessandro bólintott, mert ismerte a
folyamatot, melynek eredménye, hogy ma lyuk van ott - üresség, - ahol
tegnap még forma volt, Most látta az asztalt, bőrszéket. a könyveket is. Lé
lekben ott ült, az asztal mellett, Minden összefügg. A postás tis~telgeitt. Elő

ször az idegenek, aztán a bomba. Messze valaki fütyöllt nagyon hangosan.
Az ernber hall egy füttyszót, mínt régen, a karnaki házban. Eljön az idő, mikor
élet és mű összefolyik, elmélyül az emlék, s a regényhősök bekopognak az
ablakon.

Desiderio itt lakott a közelben. Gyémántsugara volt szemének. A lényeget
mégsem tudták elvenni. Az ember ír, úgy védekezik. Lát egy utcát, egy cég
táblát, hall egy emberi hangot, a dómra gondol, a sátorban kotló családra,
Iátja Zsüli nénit, a könyvügynököt is, amint hátán a .Jcultúrával", belepottyan
a kanálisba. A Város messze van. Mint egy nemes ékszer, puhán fekszik az
emlékeik vaittájában. Szitált az eső. A Város kőből épült, de betűből is. Csak
a valóság volt elviselhetetlen. Az emberek f' ha csak tehettek, bántották egy
mást, vagy pedig apró, fülledt örömökben pancsikáltak, Este megititak egy
korsó sört a Fürge Elefántban, közben pletykáztak. Ez volt a "valóság". Soha
nem mertek a lényegről beszélni. Talán azért lettem író, mert a valóság olcsó
volt, érdektelen és közőnséges. Ellene cook a gondolat hűvös, könyörtelenill
tiszta fényével lehetett védekezni, az újra-alkotás szenvedélyével, a szépség
és az arány fegyverével, Topogott: nézte a lyukat. S egy új nemes valóságot
kellett teremteni.

Megint felbukkant a postás. Mint idétlen rovar, bukdácsolt a romok kö
zött. Ernesto apja suszter vold, Sikerült neki "megtisztulni." Valamelyik ke
reke hibázott, mínt ennek az asztalosnak itt, a prófétaszakállunak, aki ma
gához vette fiatal nőrokonát, A kískwtya szerétett idejárni. Forgács. Gyanta
szag. Rég volt ... Még élt Desiderio és Szindbád is. A hajós! ... Ö is itt élt.
Szerette a bort, megteremtett €Igy bűvös világot, aztán átevezett a halhatat
lanságba. Desiderio három évvel túlélte öt. De itt élt Michele is, a fekete em
ber, Dante és a szép formák rajongója, ki olyan sorsra jutott, mínt szent Balázs.

Nézte a romokat; csendesen bólogatott. - Semmim sincs, tehát minden
az enyém. S milyen jó volt tudni, hogy itt él a hajós! Sokat írt, jókedvűen

és pazarolva. Pedig szegény voét; az emberek nem értették a m'űvészetét.

Szítált az eső. Beállt egy fa alá. Milyen fáradt vagyok, gondolta. Csak az
alázat segít. Már nem kérdezem olyan élesen, mint azelőtt, hogy miért nem jó
az embernek a földön? - S vállat vont. - Sötétedik. Mehetek vissza a másik
házba. Huszonnyolc. Ez kettő volt; az most huszonnyolc. S agyermekJkor?
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Nagyon érzékeny voltarn. "Mit cs:ináltatokvelem?" Mosolygott, s a regényre
gondolt, melyben egy halcet grófnő irtózatos erővel mondta ki ezt a kérdést.
Mi mánden épillt fel ezen! ... Talán az egész ifjúság. Most azonban már nem
fáj. Semmd nem fáj már, só ésbors között. Vágyam nincsen, nem félek sem
mítőí és senkitől. Nemsokára meghalok. Sok könyvel: írtam; nekem is sikerült
valamit kimondanom. Jöhet az este. Desiderio azt írta: messze a fálk már inte
nek nekem. Mi jöhet még? Semmi új. Ismerem a bor ízét, a nőket, a szeptem
ber aranyát, s az emberi indulatokat. Lehet, hogy megint bántani fognak.
Vállat vant. Majd elviselem. Csak az emlék kell, semmi más.

Elindult.
Karnak, örök város, kőben és betüben . .. őrizd a titkot.

PRESTü!

Floda * lecsapta a telefont és kiugrott az ajtón, bevágta, hogy csakúgy
csattant, kapkodott a kulccsal, mert nem találta a kulcslyukat, mellé, alá és
fölé dugdosta, mig végre síkerült beillesztenie, - kirántotta, ugrálva rohant
Iefelé a lépcsőn, hármasával, négyesével röpködte át a fokokat, a lépcsőház

ban feldöntött valakit; mint a bomba, vágódott kí az utcára, keresztül a jár
dán, az úttesten, a villamosmegálló irányába, kikérült egy oszlopot és rohant
tovább, átugrott egy babakocsit. - bolond - hallotta félfüllel, de nem törő

dött vele, futott tovább .- látta, hogy a villamos megáll a tábla mellett, erre
úgy száguldott, mint akit üldöznek, fogát csíkorgatta, bajúsza 'vonaglott, szeme
kidülledt, arca felfúvódott, de hiába, mert a villamos már elindult, távolo
dott, Floda rettentő átkokart szórt utána, futtában hátranézett; de nyo
ma sem volt másik kocsinak, káromkodott, elviharzott a megálló előtt,

öklét melléhez szorította, mint a versenyzők, loholt és lihegett,
szíszegve szűrte a levegőt, nemsnézett sem jobbra, sem balra, csak rohant, vé
gig a Csajka utcán, a Borgőz úton, tovább, a Káka tér felé, kikerüli egy rend
őrt, mert meg akarta álfítaní, átcikázott az úttesten, bekanyarodott, most ezen
az oldalon szaladt tovább, mert itt kevesen jártak, .de amint egy cukrászda
előtt száguldott, feldöntött valami kisfiút, hátranézett és látta, hogy egy férfi,
nyilván a gyermek apja, utána ered, - erre mégjobban rákapcsolt, s egy nő,

aki elé bukkant a sarkon, nagyon megijedt eltorzult arcától, talán azt hitte,
valamelyik ház készül leomlani, mert felsikoltott és szaladni kezdett Floda
után, már hárman futottak, - a nő jajgatott és kiabált, ezzel másokra is rá
ijesztett; valami égszakadás-földindulás féle rémület szállta meg az embere
ket, némelyik színtén nekiiramodott, már egyre 'többen futottak, közben hátra
néztek, s minthogy nem láttak semmst, erttől mégjobban megijedtek, s a futás
tól és félelemtől eltorzult arccal, hápogva és szuszogva loholtak Floda mögött,
a szembejövők megtorpantak és izgatottan kérdezősködtek, de minthogy nem
kaptak választ, ŐIk is futni kezdtek, a csoport egyre nőtt, senki nem tudta, míért
szalad, az egyik azért rohant, mert látta, hogy a másik is rohan, s bár futás
közben nem tudtsk beszélni, mégis, egész rejtélyes módon, kűlőnböző rémhírek
terjedtek el, például, hogy földrengés van, Csóri-telep körül már összedőlteik

a házak, mások.azt hitték, kéneső zuhog az égből, egy öregúr, futtában, orrá
hoz szoeította zsebkendőjét, mert csaknem megfulladt a képzelt kénszagtól ;
már egész tömeg hömpölygött Floda mögött, férfiak És nők, öregek és fiatalok,
anyák és gyermekek, aggszűzek és nevelőnők. egy postás is, két rendőr, egy

• E7Jta nevet megfordítva is lehet olvasni.
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fagylaltos, maga előtt lökdösve fehér kocsiját, egy sánta rikkancs, amint újsá
gokkal hóna alatt, kinyújrto1Jt nYlak!kaJ., rémülten bicegett a járda szélén, egy
kövér, gyászruhás a5SZO!IlY, imbolygó farral, döcögve és sziszegve, mint egy
hízott gácsér, egy szíkár, szemüveges leány, szakállas öregúr, :tátott szájjal,·
könnyező szemmel, totyakosari és líhegve, egy sofőr, egy. pepitaruhás nő, nap
ernyővel, két diáklány, egy kövér, pápaszemes fiú, bőgve, verejtékes arccal,
ijedten vonszolva roppant fenekét, egy kéményseprő, vállán létrával, egy is
mert táncos-komíkus, tháromtisztelőjével, egy szőke asszony a kislányával,
sovány pékinas, kosárral hátán, s még többen is: mindenki futott, szuszogva,
lihegve, sípoló' tüdővel, krákogva, szőrcsőgve, ímbolyogva, sőt dülöngélve,
mint a részegek; a pékinas kosarában ugráltak a zsemlyék, a kémény
seprő ősszekente a szőke asszonyt, a táncos-komíkus homlokéit töröl
gette, a rikkancs bicegett, hóna alatt az újságdkkal - s Floda, !ki elöl futott,
mínt valami vezér, jobbra-balra taszigálta a szembenjövőket, ártatlan embere
ket sodort el, könyörtelenül legázolt míndenkít, aki nem tért ki az útjából 
tüsszentett, befordult a Hordó utcán, .a tömeg úgy zúdult utána, mint a víz
özön; nagy, kertes villák közt rohantak, lábuk alatt dübörgött a föld, s egy nő,

aki pízsamábarrállt az erkélyén, tátott szájjal nézte a hömpölygő tömeget; a
diófán egy sárga madár ült, erősen megfogódzva az ágak közt, s mereven, fél
rebillent fejjel nézte a rohanökat, - rikíta, - mondta csodálikozva - rikíta
fila - kiabált, mire egy fekete madár repült át hozzá a másik fáról, izgatorttan
leült, szárnyával a vonuló csoport felé bökött, - esíkaj? -- kérdezte társától,
s a sárga, csőrével a rohanők felé intve, kacagni kezdett - piká - nevetett
- rikíta, piká, rikíta - hahotázott, - filala, - s csőrét, féktelen jókedvében,
belevágta egy rügybe, mli-e la fekete felugrott, csapkodní kezdett szárnyával,
csőrét égnek-taréva kitátotta, rikácsolt, hintázott és kacagott, aztán élesen fel
sikoltva átrepült a szomszéd ház kéményére, hogy jobban lássa a távolodókart,
akik, mínuha megigézJték volna őket, mindenütt Floda nyomában futottak,
immár holtfáJradtlan,I oggyanó léptekkel, fújtMva és verejtékezve. - az öregúr,
könnyező szemmol, nekiszaladt egy akácfának és elterült a járdán, de nem tö
rődött vele senki, a mög1öi'1Je futók átgázoltak a hasán, a kövér nő, akivel már
forgott a világ, felkiáJltotrt, szívére nyomta kezét, rémülten, mert attól félt, hogy
nem bírja tovább és meg kell állnia; a pékinas megbotlott, elvágódott, kosará
ból széjjelgurultaIk a zsemlyék, Flodaazonban, legelől, öklét melléhez nyomva,
leszegett fejjel, vadul, ropogó inakkal vágtaoott tovább, nem gondolt arra,
hogy az irány rossz, mert elragadta a tébolyult iram szenvedélye, s vérbebo
rult szemmel, köpködve, fúj va, sisterégve rohant tovább, immár a Moszkító
körút felé,. s a tudat, hogy egész sokaság követi őt, megrészegítette, harsány
örömmel töltötte el, lábai vibték, s bár tudta, hogy baljós utakon halad, még
sem lassított s nem állt meg, pedig feje szédült, erős görcs-szerű fájdalmait
érzett mellében, de trappolt, tovább, nyomában a többiekkel, akik alig lézeng
tek már, egyík-másikuk elbukott, kidőlt, a többiek azonban, érthetetlenül, kö
vették, botladozva és támolyogva, eltorzult arccal, hörögve, szortyogó tüdővel,

kétségbeesett erőfeszítéssel, mintha sorsuk, bűneik, vagy végzeltük elől mene
külnénelk, -.,.- Floda aztán, míkor megpillantotta a múzeum kőfalat, újult erőre

kapott, ikiV1ágta a fínish-t, zakatolt, mint egy mozdony, vágtatott, mint a meg
vadult paripa, lába alaet füstölt a talaj, haja felállt, bajusza ugrált, szája hab
zott, de lélekszakadva futott tovább, a fal felé, a halál vonzásával. a kiloccsant
agyvelő igézetével,megittasodw la pusztulás mámorától; még néhány méter
- felordított - és teljes lendületből. behunyt szemmel, leszegett fejj,el neki
rohant a falnak - elterült, - koponyája kettérepedt.; a többiek lihegve értek
a helyszínre, kÖ'l'Ülfogtá!k, fejüket ingatva, bamba csodálkozással nézték, valaki
dühösen. mélyről-jövő gyűlölettel belerúgott, erre a többíek is nekiugrottak.
rúgták-verték, csípték és taszígálták. döfték, nyomták, hengergették, végül
.egy asszony - napernyője hegyével - kiszúrta üveges szemét,
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