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Lobogott a tűz, kis Beatles-Irizurás fiú dobálta a rőzsét a lángok közé.
Mellette hatalmas halom száraz fa. Ropogó láng az égig, gyerekek a tűz kö
rül és ének. A padon ültek, a diákok a háta mögött, Siposné, Dományi meg
ő, Feri. Ö mint vendég. Még egy férfi tanár volt a táborban, de Feri nem
tudta a nevét. Most is ott állt, külön tőlük, a tüzet rakó fiú mellett, ő irá
nyította a műsort,

- Isten veled, tábor - mondta mellette Siposné, odafordult Ferihez.
- Mindig van valami megható ebben, ahogy búcsúznak a tábortól. Nem1

- Tönkre van menve ez az írás - mondta Eszti.
Feri bólintott rá, igen. Persze ő is volt diák, ő is volt táborban, most

is diák. "Alszik a tábor" - ezt énekelték. "Alszik a tábor, csak a tűz lán
gol." A többiekre gondol, Esztire, Dezsőre meg Perényire. Tomi, Eszti csak
így beszél róla: Tomi. "Tomival moziba megyünk, nem tudunk elmenni."
Ű is csak azért jött, hogy mentse a becsületet. Megígérték. Együtt feketéz
tek a cukrászdában. :Évike hozta a kávét, odacsúsztatta eléjük az asztalon.

- Pesten se irttam ilyet - mondta Perényi. - Ugye, gyerekek?
Dezső egy viccet mesélt. ízléstelen vicc volt, Eszti arcán egy torz mo

soly, tekintetével őt kereste, egymásra néztek. Perényi fölnevetett. Dezső is
nevetett. Eszti lehunyta a szemét, keze a kávésesészén, az arca olyan, mint
vasárnap a templomban. Egymás mellett térdeltek a padban. "Legyen meg a
Te akaratod" - mondta Feri. - "Mindig, mindig legyen meg a Te akara
tod." De nem hitt benne, magába akarta szuggerálni, hogy hisz benne. Mé
gis lehajtotta a fejét. "Tudom, hogy nem hiszek - mondta, - Hitetlen
vagyok. Olyan, mintha semminek beszélnék." Aztán újra megismételte: "Le
gyen meg a Te akaratod."

Siposné most odajött az asztalukhoz.
- Jónapot, régész urak - mondta mosolyogva, Állandóan mosolyog. Esz

tivel megcsókolták egymást, tegeződtek. "Nem tudom, mitől lettünk ilyen
jóba" - mondta egyszer Eszti. Kinn álltak akkor a kőfalon, nézték a kőbe

vésett mintákat. Mintha betűk lennének. Alattuk két és fél méter mélység,
Lenn kubikusok. Római kori kőfal.

Dezső megpróbálta kiböngészni. Hasra feküdtek a falon, tapogatták a
kezükkel. Lentről alig látni, a kiásott mélységből, még azt sem lehet megál
lapítani, hogy valóban írás-e. A munkások fölbámultak rájuk. Olyan volt az
egész, mint egy hatalmas medence, öt vagy hat méter a legmélyebb pontja.
Két és fél méteres fal, de még így a tetején állva is jóval a normális színt
alatt voltak. Római kori kőfal, lépcsőtőredék. boltív, egy palota lehetett. '

- Háromféle hipotézisern van - mondta Perényi. Órákon árt vitatkoz
tak Perényi könnyen cáfolt, biztosan és egyértelműen. A végén mégis azt
mondta: - Három lehetőség van, amiből kiindulhatunk. Az első kérdés, hogy
milyen településről tudunk. Egész a török időkig nincs semmiféle írásos föl
jegyzés. Viszont a pénzleletek arra mutatnak, hogy már az Arpadkorban is
kellett valamínek lennie.

- Ez az, ez az!. ..
- De én egészen másról beszéltem...
:Éjfélkor hagyták abba. Perényi elkísérte a lányt, egy lélek sem velt Af:

utcán. Szerény kis falu a Duna mentén. Eszti benyúlt a rácsos kerítésen, be
lülről eltolta a reteszt.

A f,iúk már eloltották a villanyt. Feküdtek az ócska vaságyban. beszél
gettek, az ablakon beesett a hold fehér fénye, óriási szeba két ág.gyal, kisebb
fajta tanterem. Az iskolában kaptak szállást, nyári gyakorlat régész szakos
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egyetemistáknak, római kori fal, lépcsőtöredékek, honnan veszi Perényi, hogy
település meg palota? - Dezső nevetett. - Az első ásatás, amit egyedül ve
zet. Se temető, se semmi. Egy-két pénzlelet meg lócsont. Semmi az egész.

Feri kibámult a holdra.
- Pesszimista vagy - mondta -, és igazságtalan. Én hiszek benne, hogy

volt itt valami. Valami egész komoly dolog. Láttad azt a lépcsőt? Azt a bolt
ívet? Jó, be van omolva. Romok. De mégiscsak mutat valamire.

Perényi léptei a kövön. "Perényi Tamásnál kell [elentkezniök." Nyári gya-
korlat. Tikkadt meleg, július, égő kő meg agyag.

- Meajenek le a strandra - rnondta Perényi.
A Duna hűse, a sodró rohanó viz, kint feküdtek a napon, Dezső olvasott.
- Nyári gyakorlat - mondta Eszti, enyhe mosoly az arcán, a szája kö-

rül a ráncokban -, gondoltátok, hogy a Duna partján fogunk napozni?
Fekete színű munkások római kori falak közt, pénzdarabok, csontok, cse

répdarabok. Faragott kövek. ünnep volt, amikor nemrég azt a hatalmas kö
vet kiemelték. Egy délelőtt ültek előtte. Faragott kövek. Egész kis gyűjtemény

volt már.
Tűzött a nap, darazsak zúgtak a fejük fölött, szemben a túloldal fái. Jó

volt ez így. Meleg nyár. Megül a fákon, a leveleken, a vízen; strandpapucs,
Elida-krém meg napolaj a fűben. Akár Pesten a Sportuszodában, akár ta
valy a Balatonnál, akár kinn a Szúnyog-szigeten.

- Azelőtt evezni jártam - mondta Feri. Rettenetesen szeriettem evezni.
Egy hajó úszott le a Dunán. .
- Fe:ri - mondta a lány. - Akartam veled beszélni. .. valamiről. Csak

úgy. - Dezső olvasott. - El kell valamit mondanom.

Perényivel együtt a cukrászdában, Siposné most üdvözölte őket: ,.régész
urak". Összenevettek a kávé fölött. Siposné azt mondta:

- Jöüenek el a tábortüzünkre; a búcsúestre, Pénteken.
Odaült közéjüle Állandóan nevetett; kedvesen tudott nevetni. Mintha

most is a gyerekek közt lenne. Kihozta egyszer a diákjait az ásatásokhoz. on
nan az ismeretség. Római kori falak - mondta, - Kétezer éves falak. A gye
rekek unottan csoszogtak a porban.

- Jöjjenek el a búcsúestre, legalább mi sem leszünk olyan árvák, sze
gény tanárok. '

Perényi nevetve mondott valamit, a két férfi tanarra célzott: "Maga van
egyedül?"

- Haj, de mennyíre!
Ugyanez a hang, ugyanez a hangsúly; néha gyerekes, néha közőnséges,

néha meghatódott, Itt ül mellette a padon; ,.Ugye megható" - mondja -,
van ebben valami megható. "Alszik a tábor csak a tűz lángol." Első gimnazis
ta fiúk, lányok, hatalmas halom rőzse, holnap már kattog a vonat. Eszti. Esz
ti, Eszti. Örültség; mondta magának, nem kell rájuk ltondolni. Nem tudok
nem gondolni rájuk. "Tomival moziba megyünk" - hallotta a lány hangját.
Karikagyűrű a kezén, már nincs is a kezén. Visszaadta Istvánnak.

- Megőrültél - mondta Erzsi néni -,teljesen megőrültél. Nincs fogal
mad róla, hogy mit csinálsz. Hidd el, hogy ez egy abnormális állapot. Nya
ralás. Beleszerettél? Honnan tudod, hozv belesze'rettél? Ef"ész nap vele vagy.
Félmeztelenül hajol a faragott kövek fölé. Eddig alil:! láttál mást, mint köny
veket meg könyvtárat. Most persze hogy beleszerettél!

Eszti hallgatott.
- Az esküvőd! Hát gondolj az esküvődre. úgy volt. hogy ősszel meg-lesz

az esküvő. Még a lakással sincs probléma. Tudod, mit jelent ez ma? Ezt nem
lehet, ezt nem teheted meg! Az anyádra gondoljál!

Szeretem,
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Lehetetlen áttörnie ezt a makacsságot, lehetetlen megmagyarázni ezt a
képtelenséget. Mária nevenapján lett volna az esküvő, esetleg októberben.
Rózsafűzért akart adni Istvánnak az esküvőjük napján. Képtelenség. Már lát
ta maga előtt. Szól az orgona. Eszti fehér ruhában, fátyol, virág, fény, hal
vány mosoly az arcán. Hat éve ismerik egymást Istvánnal, Eszti még egészen
kislány volt.

A Duna, a napfény, zümmögő rovarok a levegőben. Ott feküdtek a fű

ben. Dezső bement úszní egyet.
- Tudod, hogy mióta ismerem Pistát - mondta Eszti. - Tudod, hogy

nem is volt senkim, de senkim. .. előtte se, soha... Kislány voltam, alig tud
tam táncolni, anyu házibulit rendezett, .Jcatolíkus buli" volt, csupa rendes
katolikus gyerekek. Nagymama rettenetesen el volt keseredve. Hogy még a
katolikusok is ilyenek. Nem tudom, Istvánt ki ajánlotta, azt mondták, jó ka
tolikus és minden vasárnap áldozik. Halkszavu orvostanhallgató. Észre se vet
tem. Éjfélig. Egyszer fölkért. Nem tudom, hogy kezdödött. Aikkor még csak
gimnazista voltam, még nem is egészen tizennyolc, soha nem udvarolt nekem
senki. Ezt mind tudod, ezt már mind mcséltem.

- Igen - mondta Feri. - Persze. Hasra feküdt a napon. Fakó színek
ben látta a füvet. Kis szines karikák a levegőben.

Eszter is felült.
-- Feri - mondta -, én nem is tudom, míért mondom ezt el neked.

Mi. .. mi tulajdonképpen csak csoporttársak vagyunk és... semmi se köt hoz
zád. Azért kértem, hogy ide jöjjek gyakorlatra, mert a nagynéném itt lakik
a faluban, itt szoktam nála nyaralni. Nem is tudtam, hogy ti is ide jöttök.

Vasárnap - gondolta a fiú -, vasárnap találkoztunk a templomban.
Nyolckor mise a főoltárnál, fakó hangon énekelt a pap. "Ite missa est" - még
most is hallotta, a fülében volt a dallam. Jöttek vélf:.rig a falun, az emberek
ünneplőben, fekete ruhában; Dezső még az ágyban volt, amikor belépertt a szo
bába.

- Vasárnap - mondta a lány -, vasárnap találkoztunk. Lehet, hogy ezért
mondom d. Én tudtam, hogy templomba jársz, már első óta, emlékszel, ho
gyan ismerkedtünk össze, de mégsem számítottam rá, hogy ott leszel. Nem is
gondoltam rá. Oldalt az oszlopnál, a faoszlopnál. kis falusi templom, szinte
csak kápolna, az ernberek meg ünneplőben. El kell valamit mondanom, Feri.

Most ismét a csönd. Némaság ül a tájon. Valahol lent a gátnál fürdenek,
de ali.p," hallatszik ide. Hömpölyög a víz.

- Te is észrevetted biztosan. Szeretem, Úgy' érzem, hogy szeretem : nem
beszéltünk még semrrrit erről, de úgy érzem, hogy szeretem. Nagyon. Részeg
vagyok. €9'ész'en részeg vazvok. Most úzv mondom ezt, Feri, mintha gyón
nék. Állandóan csak őt látom magarn előtt, állandóan csak rá ,f11ondolok. Ne
nevessél ld - és nevetett -, de nem tudok éjjel aludni. Tudom, hogy szeren
csétlen. Hozv elesett ember. Fölébredek. Mondjuk háromkor. Erzsi néni ott
alszik a másik ázvon. Alig szürkül még. Th arra gondolok, hogy látni fogom,
hogy... Nyomorult. Láttam, hogy a jókedve csak a felszín. Szeretem, mond
jál valamit, mert én szeretem, muszái valamí tanácsot adnod. Én ezt még
nem ismertem eddig, ezt az érzést egyáltalán nem ismertem. Istvánnal ettéSZl"D
más volt, akkor meg kislány voltam, örültem, hogy hazakísér az iskolából.
D~ ez más.

- Nézd - kezdte Feri. Bámulta a fakó füvet, a színes karikákat ft

levegőben. - Nézd... Honnan veszed ezrt? Ez az egé5z nem igaz. Nem igaz!
- Ne. Feri... ne ordíts.
Nem ordítok - gondolta -, nem szahad ordítanom. "Muszáj valami ta

nácsot adnod." Tanácsot kell adnom. Krísztusra kell gondolnom. Krísztus se
git. Mindig csak rá kell zondolnom, mindis; mezsezít. De ez kpDtplenség. 111
merem Istvánt. A vőlegényét, három éve végzett az orvosíri. Krísztusra kell
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gondolnom. Minden rendben volt, a legeszményibben rendben volt; mánden
vasárnap együtt áldoztak. •

- Ne - mondta -, ne tegyél semmit, Eszti. Ne beszélj. Ne. Ne gondolj
rá. Verd ki a fejedből. Ne, ne, ne...

Az utolsó szónál elbizonytalanodott. Nézne a lány szemét. Kék szeme van.
Barnáspiros az arca, a bőre csillog a krémtől. Elida-krérn, napolaj, strandpa
pucs a fűben. A fák felett úszik a nyugalom, a víz felett úszik a nyugalom.

- Nem tudom... de ne. Ne legyél bolond. Felelőtlen. Ne szóljál semmit.
gettenetesen vigyáznod kell. Nagyon.

Faragott kövek a kerítés mellett, egész kis gyűjtemény. Perényi és Esz
ti. Semmi - rnondja magának -, ez semmit sem jelent. A kövek titkát akar
ják megfejteni. De mégis megáll a falnál. Nézi őket. Nyikorgó talicskák, öt
.néter mély medence, római kori fal, udvarrészlet. Most bontakozik ki. Sima,
összefüggő kövezet. Már nézni is döbbenetes, de a képzelete tovább szárnyal.
Valóban e~y palota lehetett itt, egy patricius-ház, egy főuri udvar. Csak áll
és nézi. Összeszorul a torka, ahogy lépésről lépésre többet látni, ahogy lépés
ről lépésre bebizonyosodik Perényi hipotézise: már ott térdel ő is kis sőprű

vel a köveken, letisztogátja a port, vésővel kipiszkálja a sarat, kipucolja a
kövezet sérüléseit. Valóságos extázis. Valamennyien ott segédkeznek a mun
kában, Dezső lapátot fog; ez az első valódi izgalom, ami elkapja őket. A hi
vatás beteljedése, a küzdelmek értelme. Homlokukról csurog a víz. Három
napja nem voltak kinn a strandon. Tikkadt melcg nehezedik :1 tájra, bé
nán nierednek meg a fák, a kÖVIeIk, a por. Kicserepesedett szájjal, izzasztó
tűzben hajolnak a kövezés fölé, újabb titkok megfejtésére lesnek.

ESZiti jön le a létrán. Csak egy udvarias mozdulat: Perényi odanyújtja a
kezét, segít a lánynak lelépni. Dezső odahajol Ferihez:

Láttad ezt? - mondja,
- Mit?
- Te még nem vetted észre? Nem lehet, hogy ne vetted volna észre. Az

összes melós erről beszél.
- Igen - mondja Feri.
Eszti megboulik, belekapaszkodik Perényi karjába, Eszti megint a létrán,

Eszti kövek közt bukdácsol, Eszti ebédelni megy, Perényi keze, Perényi rno
solya, Perényi arca. Mintha filmkockák peregnén'?k előtte. Ül a tábortűz fé
ryénél, Siposné meghatódottan mesél valamit, "az én lányairn" ,- mondja.
Beatles-frizurás fiúk a tűz körül. ropog a láng, ének, szavalás, műsor. "Az
én Iányaim." Perényi Esztire mosolyog, Perényi Esztibe karol, Perényi este
az utcán, a sarkon állnak, Perényi nevet, Perényi mesél, Perényi arca a le
vegőben. Eszti azt mondja: "Tomival holnap moziba megyünk." Pénteken is.
szornbaton is. mindig este mozi. "Meg vagy te őrülve -- h.allja Erzsi néni
hangját. - Hát gondolj az esküvődre!" Csak ül és hallgat. Egy halk "szen'
tem", egy dacos "szlere1tem". Tomi - Feri nekitámasztja fejét a falnak -,
Tomi, Tomi, Tomi.

Vasárnap. Vasárnap István jön látogatóba. Hajnali öt óra, Feri kinyítja
a szemét, Dezső a fal felé fordulva alszik, szuszog. Feri a mennyezetre bá
mul, a kelő nap vöröslő fénye, a madarak' lármája cl fákon. István látogató
ba jön. Tizkor szentmise a kistemplomban. 'ügy gondolta, Istvánnal együtt
mennek. Hárman. Eszti, István meg ő. Hátul egy kis emelvényen harmónium.
A búgó hang az otthoni melegséget ébreszti benne, a pesti templom orgoná
ját idézi. Betérdelnek apadba. "Legyen meg a Te akaratod..." Ezt, ezt, ezt
kell hogy imádkozzam, kísértetiesen visszatérő gondolat: ezt, ezt, ezt kell
hogy imádkozzam. "Miatyánk -- kezdi -, ki vagy a mcnnvekben." István
ott térdel mellette. Tavaly egy kávé mellett Istvánéknál akisszobában. "Az
Isten - mondta akkor István - megfoghatatlan. Érezhetem, de nem érhetem
el. Számomra egy örök hiány. Nyúlok feléje, mezyek utána, minden vasár
nap áldozok, találkezek vele, érzem, hogy van. De állandóan hiányzik. Mert
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kifogyhatatlan, mert kimeríthetetlen. Mert mínden törekvés benne nyugszik
meg, de ő rnindegyre új törekvéseket szül."

Alkonyi homály, kávéscsésze az asztalon, István hátradől a fotelban.
- Te nem így vagy?
Nagy barna szeme van. Napközben betegek fölé hajol a kórházban, szak

vizsga előtt áll, szakorvos lesz. Néha panaszkodik, keserű szájízzel, "a dok
tor Arady" - mondja a főorvosról: van ebben valami gúny, valami félelem.
Hogy kihasználják, hogy megkötik a kezét.

Vasárnap van. Már süt a nap. Délelőtt tízre akartak menni, a nagymisé
re. István a nagyrnisén. Eszti szakítani akar. Tegnap ő fogta meg, délben ket
tőkor, munkaidő után. Eszti nem is akart vele beszélni. Megrpóbálja neki
megmagyarázni, hogy miről is van szó, Lassan, higgadtan beszélt. Nyuga
101m - gondolta -, a nyugalom a legfontosabb.

- Látnod kell, hogy ez őrültség. Azt hiszed, hogy szerelern. pedig csak
egy pillanatnyi kábulat. Kikapcsolódás. Minden más. mint eddig. Idillikus tá
jak. Alkonyati vörös napfényben gyönyörködni a Dunában, egy szíklára kö
nyökölni a hegyoldalon, nézni a fák nyugalmát, a hegyek mögött a nap szik
ráit, melletted Perényi... Tomi - javította ki. - De ez nem minden! Az
élet az nem nyári naplemente, az élet nem a felfedezések mámora, nem na
pozás a Duna partján!

Eszti félbeszakította, ordított. Döbbent csönd ült a fák között, egyszerre
minden néma lett. Eszti megállt, a szája remegett, sápadt, cserepes volt az
ajka, a haja kócos. Lógó karokkal állt .ott előtte. Zúgott benne a sírás.

- Nem értem, Fed - morndta. - Nem értem, mi történt. Te voltál az
egyetlen barátom. már tudom, az egyetlen, aki mindent megértett, És most
téged is elveszítettelek. Olyan lehetetlen ezt megérteni? Öt szeretern, csak őt.

Miért álltok mindnyájan az utamba?
Megtántorodott, Feri megfogta a karját, zokogva a fiú vállára támaszko

dott. "Az arca az arcom mellett" - gondolta Feri. "Az arca, a lehelete, a
haja." Nevetni lett volna kedve, hangosan, kétségbeesetten nevetni, vagy el
futni és itthagyni összerogyva ezt a lányt a földön.

Csak állt és lehajtotta a fejét. .

Kigyulladnak a lampionok a tábor fátere fölöbt, aszfaltozott főtér, szí
nes lámpabúrák, színes papírszalagok, farsangi fény. A háttérben még pis
log a tűz. Rekedt tánczene ordít a hangszórókból, Párokba verődve, fiúk és
lányok, furcsa, tompa táncot járnak enyhe fényben a fekete ég alatt.

Feri a tanárok közt ül, félszemmel mínd a diákokat ügyelik.
A Iampionek - mondja valaki.
A tábortűzi műsor...
A szervezés .
A dekoráció .

Egy-egy szó, egy-egy semmibe zuhanó mondattöredék. "A lányaim." A
büszkeség az arcokon. "Végre egy igazi búcsúeste." Feri ott ül közöttük. bó
lint és nevet, igazi búcsúeste. Miért jöttem ide? - kérdi. - Minek? Dezső

fölment Pestre. sürgős dolga van. Minek? Enyhe szél szítja még a tábortűz

parazsát, Igazi búcsúeste. A dekoráció, a szervezés, a műsor. Feláll, bolyong
az aszfaltos tér szélén, Iampionek fénye alig ér ide. "A magány - gondolja.
- Mi a magány?" S ez egészen nevetséges. Soha. soha nem éreztem, gondol
ja. Krisztust kell hívni, Krisztus mindig segít. Száraz a torkom, száraz a
szám. Hideg van. "Miatyánk" kezdi, de közbeordít a hangszóró. zúg a lábak
trappolása. valami medvetánchoz hasonlít 'ez a ritmus. Miatyánk - kezdi
újra. - Legyen meg a Te akaratod. Felbámul a felhőkbe, feketeség, a Du
nára, feketeség. a fákra, feketeség.

Megáll. Fekete satrak kőzt, fekete fák közt. Két lépésre innen üvöltő

hangszóró. Fiúk és lányok. Izzadt homlokok, rendetlen ruhák, összesimuló
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párok. A földet bámulja, a sátrat tartó kőteleket, kis ékek a földben. Érettségi
után míndjárt az egyetem. Fölvették, Régész szakra. Minden vágyam az volt,
hogy régész legyek. Beiratkozásnál Eszti mellett ültem a padban, a személyi
a kezében, kinyílt,· egy szeritkép az utolsó lapnál, valami emlék, lourdesi
Szűzanya, aznán gyorsan eltette a retiküljébe. így kezdődött. Szeptemberi nap
fény a tarrteremben, adatok, igazolványok, papírok, névsor szerint olvasták
a nevüket, A kapuban megállt, megvárta Esztit, így kezdődött. Egy-egy szó
órák alatt, szünetben, vizsgák előtt. Soha nem akartam semmit - gondol
ta -, soha nem gondoltam semmire. Eszti vesztett egy évet, csak másodszor
ra vették föl, idősebb is volt, más is volt. Mégis megálltak, beszéltek, tud
tak egymásról, barátok lettek.

- Nem tudom, mi az, hogy barátság - mondta most Esztinek. - Ist
vánnal szakítottál. Jól van. Végeredményben a te dolgod. De a barátság...

Összeszorult a torka, hallgatott. Két kövön ültek, két elhagyatott kövön,
az ásatási terület túlsó végén. Nem szabad sírnom -- hallortta belül. -- Nem
sírhatok. mert nevetséges leszek.

- István a barátom volt - kezdte újra, - Rajtad 'keresztül ismertem
meg. Most nem tudom, mí lesz. Kikísértem az állomáshoz, kábult volt, részeg,
őrültségeket beszélt. Bementünk a kocsmába. Aztán fölszállt a vonatra. Néz
tem utána, kihajolt az ablakon, rázta a kezét, s integettem neki. A barátság.
Azt mondtad, barátok voltunk...

Eszti lehajtotta a fejét, hallgatott.
- N,em tudom - mondta később. - Nem értesz meg'. Erzsi nem se,

anya se. Az. esküvőmről beszélnek. "Te őrült" - ezt hallom folyton. Anya ösz
szevissza fenyegetett a levélben. Nem - folytatta, elgörbült a szája --, nem
érti senki. Nem ért, nem ismer senki. Egyedül vagyok, és ő van csak. Üres
a világ.

- Egy,edül! - kiáltotta Feri, hirtelen elfojtva hangját. - Te vagy egye
dül! Csak te vagy egyedül. Hogy igazold a bűneidet, a szerelmeidet, a csók
jaidat a fák alatt meg a bokrok mögött. Este a mozíban! Az anyám, az apám,
az egész világ! Mindenki. Csak én, én vagyok. Egyedül. Mert kizártad magad.
Mert hátat fordítottál az Istennek, Ezért vagy egyedül. Mert belerúgtál. Mert
elmész ezzel a strioivel, hogy az alkonyi fényt bámuld vele, meg aDunát.
Egyedül! Szép, szép história.

- Feri! Feri, ne ordíts!
- Én - súgta a lány fülébe -, én nem vagyok egyedül? Ki vagyok én,

mit gondolsz? Egy darab fa? Vagy azt hiszed, hogy az az életcélom, hogy az
ilyen Dezső-félékkel nőkről társalogjak, meg a trágár vicceit hallgassam? Azt
hiszed, ez az én életem? Jártam egy lánnyal, még gimnázium végén, meg
nemrég- is, de annak vége.' Kim van nekem, ezt mondd meg. egyedül István
volt, de őt is elraboltad! Egy roncs lett. Te, te, te vagy az oka!

- Feri!. ..
- Jó - mondta halkan -, jó, hallgatok. Nem szólok többet. Csellengek

itt a köveik közt, Dezső viccet mesél, nevetek. A nagy álmainknak vége, va
lami úikori kődarabra azt hittük, hogy egy római patricius háza volt, valami
idehordott törmelék, egy-két elásott pénz, semmi. A medencében föl,tört a
víz, különben sem lehetne mélyebbre menni. Perényi egy szélhámos. Mert
nem is ért hozzá. Bizonvára be is csukják az ásatásokat. Én meg itt ülök egy
kövön, egy hete még hősnek hittem magam, álmomban tudós látogatóknak
magvaréztam az új leletek [elentőségét, most meg nem maradt semmi az
egészből. Emlékszem, kinn feküdtünk a parton, Elida-krém, napolaj, strand
papucs a fűben, halk zümmögés a levegőben, igazi nyár. Most meg... elveszi-
tettelek. .

Két kő, két szobor, tikkasztó nap, árnyék, fák a földkupacok között. El
veszítettelek. Ez a szó, amit ki kellett mondanom, Ez a szó. ez a lezbor
zalmásabb sz6. Nem tudom, hogy mi voltál, de elveszítettelek. Elhagytál.
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Egyszer majd visszajössz. A Jézus Szíve templom ott áll a téren, a múltkoc
is Iáttalak, tudom, hogy odajársz. Betérdélsz a padba, roskadtan. kiverten.
ahogy most én bámulok rád. Vissza kell jönnöd. Imádkozom érted, hogy visz
szatalálj. Miatyánk - Pelrényi hangja --, ki vagy a mennyekJben - a neve
tése -, szenteltessék meg a Te neved -. "Hova rejtőztek úgy el?" -, jöjjön
el a Te országod - Eszti már fut feléje -, legyen meg a Te akaratod ...
Igen, a keze a kezében, a keze a vállán.... a Te akaratod... A földre bámult.
Én - gondolta -, én mit akarok? Már nincs itt senki. Csak a száraz föld,
kirepedezett falak. Minden kő templom - gondolita -, ez az ócska kiásott
medence is templom. Imádkozni akarok. Miért érzem a gyűlöletet legbelül?
Hozzád akarok jutni. El akarlak érni. Miért van ez a magány? Miért van ez
az egyedüllét? Miért maradtam magamra? Nem, nem akarok eme gondolni.
Nem akarom ezt kimondani, nem akarok erről beszélni. Jézusom, te a lel
kembe látsz. En tudom, hogya Te kiválasztottad vagyok. Csak ... - Tikkadt
falak körös-körül. - Csak ne érezném, hogy nem vagy sehol!

Augusztus harmadika van. Első péntek. "Tomival mozíba megyünk."
"Jöjjenek el a tábortüzünkre - mondta Siposné. - Pénteken." Első péntek.
Reggel korán kelt. Almos volt, fejében még a tegnapi viaskodás Esztivel. Ez
volt az utolsó, ezek után már nem lehet szava. A sípitó hang, a hisztérikus
nevetés, egy pillanatra még az is eszébe jutott, hogy ez a lány megőrült. Fe
hér autót látott képzeletében, fehér szobák, fehér bútorok. A nagynénje 
gondolta -, mit tett vele a nagynénje. Csak a legelső nyugodt napokban volt
náluk, külőnben nem is ismerte anagynénit.

Korán kelt, halkan csukta be az ajtót, nehogy Dezsőt felébressze, Egye
dül ment a templom felé, ES2Jtít nem látta sehol, sejtette, hogy a tegnapi este
után nem jön el a templomba. Első péntek. Valami mély fájdalom ült a lel
kén, ahhoz hasonló, amit azon a régi délutánon érzett, mikor Icaval szakí
tottak; valami mély szomorúság és kivertség. Az apjára gondolt, aki sosem
törődött vele, irá volt és riporter, állandóan kűlföldre és vidékre utazott, már
rég nem élt a hite szerírrt. Olyan, mint egy idegen, anyától is már r"ég elsza
kadt; a család is olyan, míntegy űr, egy nagy hiány. "Az Isten - mondta
Eszti vőlegénye - számomra örök hiány." De ezt az anyjának sle mondhat
ta el. Az anyja ezt nem értené. Isten mint hiány és Isten mínt megoldás. "Min
den törekvés benne nyugszik meg, de ő mindegyre új törekvéseket szül."
Az anyja pénztárosnő a közértben. sosem szerétett olvasni, még apa könyveit
sem olvassa el. Minden vasárnap ott térdel a templomban, kis szürke ima
könyve van, abból imádkozik.

Poros az út a templomig. Fehérre meszelt házak, ólak, emberek, kerí
tések. Mint valami háttérben pergő film. Anya táncosnő VlOU egy bárban,
apa itt ismerte meg. így kezdődöut a kapcsolatuk. Még a háború kitörésekor.
Kilenc éves: lehettem - mondta magának, fölbámult a templom előtti haital
mas feszülétre -, kilenc éves koromban diftériás voltam, napokig tartó ha
láltusa, de a szérum megmentett. Anya otthon volt, nem engedték be a kór
házba, fertőző osztály; otthon volt, ott térdelt lakásunk egyetlen kis kereszt
je előtt. Akkor fogadalmat tett a Szűzanyának.

Bent a templomban letérdelt, tenyerébe hajtotta a fejét.
- Mit ér ez a vallásosság - mondta -, ez a fogadalom-vallásosság?

Kis szürke imakönyv és szentrníse vasárnap, Ezért kellett hittanra is járnom.
Krisztusra kell gondolni - mondta egyszer a pap, a hitoktatónk -, Krisz
tus megsegít. Ezt akarom. Rád akarok gondolni. Benned akarom látni az élet
értelmét. Akarom. Hideg van, üres templom. Néhány öregasszony csoszog a
gyóntatószéknél. Én, Uram, én vagyok a te bázísod, az én hitemre építs! Mí
ért hagytál el? Miért nem kellek neked?

Dezső viccei jutnak az eszembe. A szobrok néznek rám, a faoszlop. Mi
nek jöttem ide? Senki se jött, csak én. Egyedül vagyok. - Nézte az üres pa
dokat. Elhullott papír. Hátul valami csoszogás. Szent Ritánál kis márvány-
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táblák. A pap a gyóntatószékben, A pap: Krisztus. Ne gondolj rá, hogy ki e.
pap. Behunyod a szemed és Krisztusnak mondod, Krísztus megsegít. Bízni
kell. "Mit féltek, kicsinyhitűek?" - ezt mondta, Elmondod, ami van. A ma
gányt. Az apám, az anyám. Eszti. Perényi. Dezső vícceí, "Illetlen vicceken ne
vettem." Aztán. Aztán mi volt még? Semmi sem volt. Csak az, hogy egyedül
vagyok. Nem rniattarn van. Én nem akarom! En Krisztust akarom! Én Esz
tivel is Krisztusért vesztern össze, Krisztusért haragszom rá, én ... -- Nem, ez
nem lehet. Nem tudom. Nem is vesztünk össze, nem haragszom rá.

Betérdelek a gyóntatószékbe. Csönd. Mindjárt, Mindjárt megyek, Min
dent elmondok. - Lenyomta a kilincset. A pap a breviárium fölé hajolt. Ar
cán az unalom, mozdulataiban az unalom, Becsukta, kicsit odébb lökte a bre
viáriumot. "Mindent Krieztusnak mondok."

- A magány alélek éjszakája - mondta a pap. - Imádkozzunk, hogy
elm úljék.

Aztán már csak az űr. Az űr, amikor a penitenciát végezte, az űr, amikor
áldozott; nevetségesnek érezte az egészet, játéknak vagy színdarabnak, s ő

még ettől a gyónástól várt valamit! Kopotit szavak, kopott közhelyek. barna
gyóntatószék, piros-fehér kövek a földön: "Tulajdonképpen - gondolta -
hitetlen vagyok." .;

Néhány percet késlett is az ásatásoktól. Perényi csak legyintett, nem szá
mít. Hármasban beszélgettek épp, Eszti, Perényi meg Dezső. Perényi kudarc
nak nevezte az egészet, kiábrándultan nézegette a köveket.

- Ennek nyomán kezdtük el- mutatott az egyikre -, de nem sok ér
telme volt. Az a fal - mondta -, az a fal még mindig izgat, mert az római
kori. Arra a fejemet teszem.

Eszti nem is nézett Ferire egész nap, úgy tett, mintha nem is látná. Ö lé-
pett oda hozzá.

- Eszter - mondta,
- Mi van?
- Este hivatalosak vagyunk a tábortűzre.

A lány hallgatott. Dezső is odajött.
- Most beszéltem vele - bökött Perényi felé -, délben fölmegyek Pest-

re. Igazoltnak veszí.
- Eszter - mondta Feri.
A lány nem nézett rá.
- Tomival mozába megyünk - hallotta Eszti hangját -, nem tudunk

elmenni.
A sötétben a sátor mögött apró kis fény, cigaretta. Közelebb lépett. Egy

kölök, egy kisfiú. Most ijedten a fűbe taposta a esikket. Feri nézt-e, bámulta
ezt a vad romantikát. Sátrak tövében titokban cigaretta. Lámpionok. Látta,
hogy a tanárok már cirkálnak. Ez a srác meg itt lapul, mint valami partizán
hős. Az ő mozdulatait lesi. Két ernber - gondolta - ő meg én. Két idegen.
Tegnap még én is ott voltarn. Reszketve szívtuk, körbeadtuk, szeritottuk egy
más kezét. Hűvös lett, megborzongott. Nem nyújthatja ki feléje a kezét, nem
szólhat, nem mondhat semmit. El kell fordulnia, mintha nem is vette volna
észre. Két idegen. Pesten találkoznak a Rákóczi úton, meg sem ismeri.

Odébb lépett. A lábát ólomként húzta maga után. Ki kell törnie innen,
el kell futnia innen, nem bírja nézni, ahogy táncolnak. Senki sem venné
észre, átugorna a kerítésen, le az úton, az ösvényen, tíz perc innen az iskola
épülete, egyedül alszik a szobában, Dezső elutazott... Dezső. Ott se lenne
egyedül. Ott van Dezső ágya, ott van a szelleme, a szavai, beleivedtak a fa
lakba, az ablakpárkányba. Fény a földszinten, Perényi szobája, Dezsővel az
ablakban könyökölnek.

- Perényi - mondja Dezső. - Ez a fény Perényi.
- Igen.

Mit gondolsz - és meglöki Feri oldalát -, ő is ott van?



- Ki? Megőrültél?
- Mit gondolsz - és újra meglöki -, hányadszor?
A torkacan az undor, az utcán a fény, ".ez a fény Perényi", az ablakpár

kány; Dezső röhög. Emberek mennek haza, elnyújtott "au"-nak mondják
az "ó"...,t; imádkozni kell. "Miatyánk ..." Dezső röhög. Éjjel megint az álom,
félek az álmoktól, Eszti megbotlik, Perényibe karol, Eszti jön le a létrán,
Eszti a kövek közt bukdácsol, Eszti ebédelni megy, Eszti keze a vállán, Pe
rényi arca, Perényi mosolya, végig kell nézned ezt a filmet, Perényi ölelése,
Perényi csókja, Perényi szebája ... Nem, nem lehet! Felül az ágyban, liheg,
éjfél múlhatott, izzadtan tapad rá a pizsama. Kinéz az ablakon. Sötét van.
"Ez a fény Perényi." Perényinél is sötét van. A keze az ablakpárkányon
marad.

- Eszti mondta neki tegnap este. - Eszti, még egyszer szerétnék
veled beszélni.

- Tessék.
- Emlékszel, hogy első vasárnap' találkoztunk a templomban. Emlék-

szel, hogy kezdődött az ismeretségünk. Emlékszel, hogy hányszor beszéltünk ..
- Mi t akarsz?
- Én felelős vagyok érted!
-Nem.
- Én ...
- Nem, nem, nem. Nem vagy felelős, senki sem felelős értem. Én, én,

csak én! Érted? És akármit mondasz, én nemmel felelek, és akárhogy gyű

lölsz, és akárhogy megvetsz, én akkor sem változtatok ezen. Soha.
- Eszti, te vele voltál éjszaka?
- Én? Örült! - tcrkában a sírás.
- Ne tagadd le!
- Én? - és már nevetett. - Én?! És egyébként is, mi közöd hozzá?

Talán féltékeny lettél? - és már nevetett. Kivillantak a fogai, fehéren és
sárgán, furcsa, torz mozdulatokban rángatózott a teste, fekete ráncok a szája
körül. Volt valami természetellenes ebben a képben; volt valami sátáni eb
ben a rángatózásban. Kiül a bűn az arcán - gondolta Feri -, a bűn, a
bűne. " Kinek a bűne? Ordítani akart, kiáltani az űrnek, körötte csupa űr:

Kinek a bűne? -, de Eszti hallgatott, Nyugodt lett, kisimult az arca. Kis
szünet volt. Azt mondta:

- Nem voltam vele.
Most is ránézett, az arcát nézte, a szemét, Kék szeme van. Nem volt

vele. Dezső piszkos fantáziája, Feri lehajtotta a fej élt, szólni akart valamit.
De Eszti már elment.

Nekidőlt egy fának. Olyan, mintha most történt volna ez az egész.. Allt,
nézett, odébb a Iampionok, - Eszti, hova mentél? Miért mentél el? Most ...
mintha most ment volna el, lépteit elnyeli a fű. Zuhogó tánczene .a hang
szóróban, Sipoené és a lányai, kis kör, nevetések; odébb az éjszaka, fáki' sát
rak, árnyék. Nem messze tőle, igen, itt. Most tisztán látja, szeme megszekta
már a sötétséget, egy fiú meg egy lány. A lány odabujik a fiúhoz. A keze
a vállán. Nem, nem bírom ezt! Ember ... ember sincs sehol. Eszti elment.
Kinyújtja a kezét. Hol vagy? Hova mentél? "A magány a lélek éjszakája 
mondta a pap -, imádkozzunk, hogyelmúljék." Miatyánk ... Kezdjed. S70
rítsd össze az öklöd. És kezdjed: Miatyánk, ki vagy a mennyekben. El aka
rom mondani, ami bennem van. Tele vagyok ürességgel. Tele vagyok két
séggel. Tele vagyok nyugtalansággal. Nemrég, ha imádkoztam, az megnyug
tatott. Délben bementem pár percre a templomba, az megnyugtatott. Most
üres minden. Táncoló párok, Doris Day és. Víeo 'I'orriani, csókolódzó párok, Si
posné meg a lányai. Egyedül vagyok! Eszti. .. - Halkan, suttogva, szóta
golva: Esz-ti, Esz-ti. Tábortűz, búcsúest, zakatolnak a vonatkerekek. diákok
a vonatablakban, István a vonatablakban részegen. Esz-ti, Esz-ti, Esz-ti.



- Szeretlek - mondta, Mintha kövek zuhognérrak benne. Kongó lépé
~, üres folyosó, az iskola, Dezsővel az ablaknál. "Ez a fény Perényi."

Ez - gondolta -, ez a magány. Csönd van. Ordít a hangszóró. Csönd
van. Síposné nevet. Csönd van. Dobolnak a lábak. Uram - mondta -,
mi ez a csönd? Nevetséges volt arra gondolni, hogy kiválasztottnak hitte
magát; nevetséges, hogy ő vádolta Esztit. "Egyedül vagy! Hogy igazold a
bűneidet,a szerelmeidet, a csókjaidat a fák alatt meg a bokrok mögöttl Este
a mozíban!" - lihegett. - "Egyedül. Mert kizártad magad." Eszti tekintete,
vibráló tekintete, ültek a kövön, két szobor két elhagyatott kövön, "lvIi
atyánk" - kezdte, amikor Perényi jött. - Miatyánk - mondta akkor gyű

lölettel a lelkében.
Megroggyant a térde. Le aikart térdelni. Siposné hangját hallotta. Neki

támaszkodott a fának. István a vonatban. Ű kísérte ki az állomásra. Leültek
az italbolt kertjében. Karikagyűrűk az asztalon.

- Valami rövidet - rendelt István.
Feri mondani akart valamit.
- Ne igyál.
István nevetett.
- Te nem ismersz - mondta -, te nem tudod, hogy én ki vagyok.

Engem az egész nem érdekel. Gyűrű, gyűrű - itt az enyém is, tessék. Nem
veszel aranygyűrűt? - Bizalmasan odahajolt hozzá. - Nem veszel?

- István, ne bolondozz.
- Ura1tk:odni akartam magamon. Szorítsd össze az öklöd. Szorítsd ösz-

sze la fogad. És kezdjed: Míatyánk... Ezt mondta egyszer a tanárom a hit
tanórán: Krisztus míndíg megsegít. csak rá kell gondolni. Hívni kell. Össze
szorítottam az öklömet, Játszani akartam. Ez, ez az igazság. Be akartam
csapni!

- Kit? Kit akartál becsapni?
- Krísztust, Emlékszel? Kávé mellett a kisszebában. Akkor még nem

volt semmi. Lehelt, hogy nem volt semmi. - újra rendelt: Valami rövidet.
- Ne, ne igyál.
- A doktor Arady, mondtam, ugye? Arady, a főorvos. Doktor Arady,

Ötven éves. Négy gyerek, feleség. A főnököm. Tegnap rosszul Lett. Utált,
az ellenségem volt, nem akarta, hogy szakvízsgázzak. Kihasznált. Kiszipo
lyozita vérem. Lépésről lépésre. Félt, hogya szakvizsgával elvisznek tőle. Jó
bolondja voltam. Minden... minden ügyelet, minden helyettesítés, minden
plusz munka, Míndent én csináltam! Ezt kaptam - mutatta -, ezt kaptam
érte, tudod. Semmit! Tegnap rosszul lett, kezembe nyomta a papírt ...

Ivott.
- Miféle papírt?
- Figyelte a saját betegségét, Kísérletezett magán vagy mí, Kezembe

a papír. följegyzések. Begyűrtem a zsebembe.
- Mit csináltál? ,
- Itt van a zsebemben.
- Miért?
- Utált.
- Dehát ...
- Én szakvizsgázni akarok.
- Egy ember - mondta Feri -, egy ember élet és halál' közt. Hát meg-

örültél? Mit csináltál?
Am hittem ... a Krísztust, idefigyelj - de már részeg volt a hangja -,

a Krísztust nem lehet ám becsapni.
Kávé mellett a kísszobában, István hátradőlt a fotelben. "Isten - rnond

ta - számomra egy örök hiány ..." Ez a kép táncolt előtte, ez a mondat foj
togatta a torkát. Ott ült szemben Istvánnal. Minek kell ez? Hát úgyis!.,.
Miért tetted?



- Nem tudom ...
Felkapaszkodott a pulmannkocsíba, Lógott ki az ablakon, rázta a kezét,

rnintha eltört volna a csuklója.
Megbotlott egy kőben, ahogy megpróbált odébb lépni. István - gondolta.

Kattogtak a kerekek, Esz-ti, Esz-ti, Esz-ti. Délután a kisszobában, félhomály.
Megint lépett. Kábult volt, fázott. "Az eszményképem volt" - gondolta Ist
vánról.

Perényi és Eszter. Mégis idejöttek. Állnak a kapunál, itt jobbra. Hallja
a hangjukat. Megmerevedett a lába. Hogyhogy eddig nem látta Őket? LVIost
jöttek, mozi után. Perényi búcsúzik, Eszter beljebb áll. Vagy mégsem. Nem,
nem búcsúznak. Csak megálltak.

- Ne - mondja Perényi -, ne beszélj erről. Látod, mi lett belőlem.

Egy darab rongy. Az életemet tettem rá, és nem lett belőle semmi. Hittem
benne. Hittem. Te tudod, mí az, hogy hinni. Vesztettem, minden játszmában
vesztettem. LVIost majd fegyelmit varrnak a nyakamba. Hatalmas összegről

van szó. S nem találtunk semmit, csak egy töredéket, egy faltöredéket.
- Hinni - mondta Eszter -, most is hinned kell. Erősen.

- Hazugság. Tudod, hogy... - közelebb lépett, még halkabban beszélt
-, tudod, hogy hazudok! Nem az életemet tettem rá, hanem ... hanem ...
- Körülnézett. Nem hallja senki. - El kell egyszer mondanom ~ suttogta.
- Te ezt nem tudod, nem ismersz. Semmit sem ér az életem. Már kifolyt
a kezemből, Az apámnak volt egy találmánya. Mérnök volt, a Ganz-gyárban.
Két éve halt meg. Többmilliós tétel. Oriásí volt. Ömlött a pénz, autót vettünk,
az apám meghalt, és én ottmaradtain a pénzzel. Akkor már befejeztem az
egyetemet, kihelyeztek, de otthagytam. Nem akartam vidékre menní,

- Igen.
- Es Pesten maradtam. Egyik a másik után. Nem ízlett ... és ... el-

mondom, a nők ... Mindig volt pénzem. üres vagyok. Teljesen üres vagyok.
Egy év óta nem volt senkírn. Kongó üresség van bennem. Nem tudom, hogy
te mít szeretsz rajtam.

Eszti hallgatott. Megfogta a kezét.
- Nekem nincs semmim - mondta lassan, szótagoltan a férfi. - Ures

vagyok. Kezed a kezemben. Úristen. Egy szobánk lenne, fotel, kisasztal. Kávé
az asztalon, alkonyat, hátradőlnél a fotelben.

- Az Isten - mondta Eszti - fölemel. Krisztus, Ö megsegít. Csak
gondolni kell rá.

Furcsa nevetés Perényi arcán, akár sírás is lehetne. A lampionok piros
sárga fénye vetődik rá.

Feri áll a sátorlap mögött. Síposné beljebb invitálja Perényiéket. "A
Iányaim" - és mosolyognak. Valaki a rendezést dicséri. Mindjárt takarodó.
Kár, hogy ilyen későn jöttek.

Feri az úton, Feri az ösvényen. Tíz perc az iskola. A falu házai, lent
meg a Duna. Szép a levegő.

- Uram - mondja, összekulesolja a kezét -, elhagytál. Teljesen egye
dül vagyok. Felhők meg fehér csillagok, hideg szél. Elhagytál. Nem. Elveszi
tettelek. Kizártam magam. Én. Én zártarn ki magam. Senki sincs az utcán,
kihalt a falu. A magány - mondja a pap - a lélek éjszakája. Járok, eme-
lern a lábam. Járok az éjszakában. Imádkozzunk, hogy elmúljék. - Azt
gondolom: "Krisztus ült a gyóntatószékben." Azt gondolta: "Krisztus min
denütt ott van." A kövek, a strand, az ásatás, római kori fal, Perényi. Eszti.
Azt gondolta: "Minden ezért volt. Minden a féltékenység miatt," István. Ist
ván, részegen. "A Krisztust - mondta - nem lehet ám becsapni."

Dezső ágya megvetetlen.
Miatyánk - mondja. All a szeba közepéri. Legyen meg a Te akaratod.

Nem akartam a Te akaratodat.
Kinéz az ablakon. Kinn a hold viléigit. Boldog nyugalom ül a fákon.
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