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Julikát az apja az udvarra lökte, hajánál fogva cibálta. Meg is rug
dalta,

- Egy, kettő, három, fogás ...
Az órára nézett. Már tíz óra. Elkészült az aznapi normával. Intett a gépe

körül csellengő anyagkihordónak, hogy hozzon ki araktárból anyagót. Fel
szabályozta a követ. Az frissen harapott a következő széria első darabjába.
A meósok nem győztek szaladgálni a mérőkészülékekhez. Kállai indított,
számolt:

- Egy, kettő, három, fogás ...
- Julikáék már felkeltek, biztos. Pozsár is felkelt. Keljen is fel, mert

már csak négy órája van. Talán még annyi sincs.
- Egy, kettő, három, fogás ...
A víz folyt, és folytak az emlékképek. Ű kivette az öreg Bartos kezéből

Julikát. Azt mondta, feleségül veszi, hiszen régen is össze akartak házasodni,
régen, amikor még egészséges volt. (Persze ez marhaság. Ö soha nem érezte
magát nyomoréknak. Nem is az. Egész ember ő mindenben.) Az öreg nem tö
rődött vele, ha az ördög viszi is a lányt, csak a szégyen múljon el. Új darab,
új kapcsolás következett:

-..:. Egy, kettő, három, fogás ...
Az öreg úgy megrugdalta a lányt, hogy elvetélt. De az esküvőt megtartot

ták. Es jöttek a gyerekek, a nehéz évek. Julikának is dolgoznia kellett. De
vidáman éltek. O otthon is, a gyárban is egész embernek érezte magát, Ju
líkát behozta az üzembe. Kapcsolt, mért, számolt:

- Egy, kettő, három, fogás .••
Tizenegy óra. Hogy rohan az idő. Jó lenne megállítani itt az órát, az em

lékeket, az időt. J ó lenne ott maradni, ahol a sűrűsödő párában úszó kép áll.
Ott a ligetben, a két gyerekkel meg a feleségével. De már kész is a fúró. Ki
kell venni. Mért, kapcsolt, számolt.

- Egy, kettő, három, fogás ... Egy, kettő, három ... egy, kettő, három ..•
Nem vette ki a darabot, hagyta tovább forogni, hogy rögzítse a képet.
A vas visított, a kő füstölgött. Az előtolás már a kő szélét súrolta. El-

nyomja a követ, ha nem kapcsol ki. Es nem kapcsolt ki. A képet akarta
rögzíteni.

- Egy, kettő, három - nincs fogás, mert a fej, a kő nem megy to
vább. A körhinta, a hullámvasút, a barlang, a sikló - ezt látta.

Tudta, hogy mindjárt robban a kő, mert az előtolás meghajtója szét
nyomta.

- Egy, kettő, három - nincs fogás.
Sivított a vas ..• már eltűnt a Vidám park. A füstből Pozsár képe úszoU

be a Vidám park helyébe.
- A kő engem öl meg, ha robban - gondolta.
De ő már nem tehetett semmit. így akarta, hogy az idő ott álljon meg.
A gép okosabb volt. Az automata kikapcsolt. A fej hátraugrott a kővel.

Az asztal az előtolást húzva gyorsan visszacsúszott a helyére. Elégett selejt,
értelmetlen vasdarab féketéllett a befogókészülékben. Es Pozsár Miska képe
vigyorgott rá.

- Hülye vagy - mondta magának Kállai. - Ezt meg kell szüntetni,
Ezt a mosolyt.
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Kidobta az elkőszörült vasdarabot, újra szabályozta a követ az ipari gyé
mánttal. Ez az ő találmánya volt, ez az eljárás. Az órát nézte közben.

~ Még száznyolcvanöt perc. Észen kell lenni. Ki kell birni - intette
magát.

újra felvette a méretet, a meós bemérte az új darabot, intett, hogy rend-
ben, mehet.

Kállai kapcsolt, átvette a gép ritmusát. - Egy, kettő, három, fogás ...
Közben biztatta magát:
- Ezen túl kell lenni. Fontos dolog lesz. Megölöd Pozsárt ... Hogy rohan

az idő, már csak százötvenkét perc.
Mért, indított.
- Egy, kettő, három, fogás ...
- De én nem akarok gyilkos lenni - tiltakozott. A gépre bámult. Julika

és Pozsár képe volt ott, minden kis és nagyalkatrészen, úgy ahogy felme
rült az agyában.

- Akkor is meg kell lenni. Meg kell lenni.
Már nem számolt. A bordák számát szavakkal határozta meg.
- Meg kell lenni. Ölni. Egy, ke.tő, három, fogás ... - Meg kell lenni. Ölni.
A ritmus megegyezett, a kész munkadarabok szaporodtak. A képek el-

tűntek. .
Már nem volt emlék. Pozsár képe rögződött vigyorogva, - az egész gép

egy Pozsár volt. Ö meg tempósan végezte a munkát és szembenézett Pozsárral.
Az órát se nézte; csak a képet. S rakta a harmadik szériát a gépbe. Mért,

kapcsolt.
-- Meg kell lenni, ölni. - Meg kell lenni, ölni. - Meg kell lenni, ölni ...
Márkét meós vette át a kész darabokat tőle. A többi gép leállt. Fél ket

tő volt. Ö csak rakta a gépbe a fúrókat ...
A meós nő megfogta a karját. Akkor nézett az órára. Huszonöt perc

múlva kettő.
.- Meg kell lenni, ölni ... meg kell lenni, ölni - lüktetett a homloka mö

gött még akkor is, amikor kikapcsolta a gépet. Csak két nagy ventillátor bú
gott. Gyorsan letörölte a gépet. A barackvirág sziromkoszorút a szemétbe
dobta.

Mindennel végzett. Múlttal, jövővel.

A múltat, a hidat, az anyját, a Julikát, agyerekeket beleköszörülte a
vasba, lemosatta a hűtővízzel. elfolyatta a gyűjtőtartályba. Ott úszkált a vas
kő virágszirommal keveredett iszapban. A jövő is valahol itt úszkált a múlt
tal. Csak a jelent érezte, a tettet.

A szerszámszekrényből elővette a legnagyobb, a negyvenhatos kulcsot.
Megmarkolta, próbáigatta a félméteres vasdarabot.

-- Meg kell lenni. ölni! - erre a ritmusra indult a lépcsőház írányába.
A folyóson, szembe vele, a délutánosok jöttek, nők, férfiak. Kállai úgy

tett, mintha nem látná őket, pedig valamennyien köszöntek neki, volt, aki
szóba akart állni vele, s a reggeli mókáról kérdezősködni, vagy csak egysze
rűen megkérdezni, hogy "Na mi van?", "Mi lesz aFradival?"

- Meg kell lenni: ölni - Meg kell lenni: ölni: diktálta a lépést az el
határozás ritmusa.

A lengőajtótól pár lépésre felpillantott és az üvegajtóra nézett. Szembe
vele egy kuszált hajú, kis hegyes arcú emberke állt, akinek a térdét verte a
munkaruha kabátja, nadrágja lebuggyant a cipőjére és aránytalanul hosszú
karjának folytatásaként egy darab vas lógott le majdnem a földig.

Alaposan megnézte azt a kis embert.
- Bohóc, mint egy bohóc - villant fel benne. De máris jött valaki, az

ajtót elhúzta. Kállai tükörképe eltűnt, aztán lengett az ajtóval, pillanatonként.
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-- Meg kell lenni: ölni - biztatta lépésre magát. - Csak egy perc. Csak
.húsz lépés a lépcsőházban, tizenőt lépcsőfok lefelé, aztán tizenöt lépés a gépig.
Ott áll a fekete legény. Lecsapok rá és kész.

A lépcsőház ablakából az udvarra pillantott. Még mindig szállíngóztak a
-délutánosok az öltőzökből. Kéz a kézben, elszántan, szinte kihívóan, együtt
léptek az úton: Julika, a felesége és Pozsár Miska. Az asszony ideges lehetett.
Néha körülnézett, Pozsár láthatóan nyugtatta és megszorította a karját. Siet
tek. Mindjárt két óra. Miskának már a műhelyben kellett volna lennie.

Kállai nézte a közeledő képet. Valószerűtlen volt, pimasz, kegyetlen, al
jas és szép.

- .Szép pár - motyogta. - Akkor is, meg kell lenni: ölni - villant át az
.agyán, - Igen, itt, ahogy belépnek.

Gyorsan felmérte a helyzetet. Egy vitrin - serlegekkel. vándorzászlókkal
- állt a lépcsőház sarkában, éppen a lejárat mellett. Mellette jól elbújhat.

- Juli, Juli, Julikám - simogatta szavaival a nőt. Karcsú, szőke, hogy
illik a Miskához! Melléje képzelte az előbb látott tükörképét.

- Ne képzelődj Tücsök - intette magát. - Gyerünk gyorsan a szek
rény mögé!

Ugrott néhányat; a lépcsőkanyarhoz, a vitrin és a fal közötti szögletbe,
-Onnan lesett ki. Balkézről a lépcső lefutott adarabolóba.

- Semmi lesz az egész - gondolta. - Három lépcsőt megy le Pozsár,
.akkor a karommal egy szinten lesz. Nem kell ágaskodnom ...

Nyilt az udvari ajtó. Julika és Miska indultak lefelé. Julika azon az ol
dalon indult, ahova Pozsárt képzelte. Miska pedig egészen a fal mellett, Kál
laitól távol. Beszélgettek. A vasdarab mégnedvesedett a kis ember kezében.
Csúszkált. Igy nem esett kézre Pozsár. Bal kézzel üthetett volna, vagy úgy,
110gy utánuk szalad. Atvette a másik kezébe a kulcsot, jobb tenyerét térdig
érő kabátjába törölte. Ök azonban már lent voltak a lépcső alján.

A pillanat elmúlt, a pillanattal a kitervezett bosszú lehetősége is.
Szólt a duda. Föntről, a marósműhelyből jött a váltás lefelé. A daraboló

ból is megindultak az emberek fölfelé. Gyorsan az ablakhoz fordult, kíbámult,
mintha ott kinn, a gyárudvaron lenne valami. Aztán, mielőtt az emberek oda
-értek volna hozzá, gyorsan visszament a műhelybe, A kulcsot a helyére tette.

Kis táskáját hóna alá kapta és a többiekkel együtt lement az öltözőbe.

Nem a szekrénysorba tartott, hanem ellenkező irányba, egy üres részhez
-osont, amely óvóhelynek volt kijelölve. Ott egy padra ült. Hátát a falnak
nyomta. Remegett, öklendezett.

A falon túl az alagsor folytatása a· daraboló volt. Megindultak a vágó
;gépek. A fal rengett bele. Ö úgy érezte, hogy a szíve lök akkorákat, hogy
a fal is megdobban. l!:s a fal,amely a szíve lüktetése volt, egy szót mondott:

- Gyáva, gyáva, gyáva, gyáva, gyáva, gyáva.
Hol tempósan, hol rendetlenül lökte hátába a fal:
- Gyáva, gyáva, gyáva... Gyáva nyomorék ...
Egész délután a sötétben kuksolt. Nem gondolta végig, hogy miért nem

-ölt? Nem akarta tudni, hogy az asszonyt még mindig annyira szerette. És
azt nem akarta, hogy ő, Julika sírjon. Csak tudta, hogy elügyetlenkedte az
-egész bosszút. Bódult volt, mintha őt csapták volna fejbe. Kóválygott, szé
dült, a gyomra forgott.

- Nyomorék, nyomorék, nyomorék ... - marta őt a szó.
Lassan érzékelte saját magát. Agya próbált számot adni a délben történ

-tekről. És a számvetés: Pozsár él! De ha Pozsár él, neki kell meghalnia. Igen,
ö nem bírja. Ölni nem tudott, Pozsárt nem tudta lecsapni. Pusztuljon el ő, a
gyáva, nyomorék. .

Ebbe a lassan megszülető, alakuló gondolatba kapaszkodott. Formálgatta,
-alakítgatta, szavakba öltöztette. Fénysugár volt ez: meghalni. Cél, amely ki
viszi innen a sötétből, tettre sarkallja, aktívvá, bátorrá teszi.
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- Igen, meg kell halni. ~jjel a Dunába ... - latolgattá a lehetőségeket,

Más segítség nincs. Ez biztos.
úgy döntött, hogy ott fog ugrani a Margit-hídról, ahol a villamos zuhant

le 1944-ben. Nyelje el a Duna, amely egyszer nyomorékon, de kilökte magá
ból. Ezzel a céllal már mozdulni is mert. Atment az üres öltözőbe, lezuhanyo
zott, utcai ruhát vett.

Nem gondolt arra, hogy könyörögjön Julikának, nem gondolt arra, hogy
valaki más beszéljen Julival. Szokás volt pedig ez, és az eset mindennapos.
A szakszervezet vagy a párt, a személyzetis esetenként igyekezett segíteni
egy-egy bonyolulttá vált házastársi kapcsolaton. Ö ebből nem kért.

Ö kimondta az ítéletet maga felett. Indult.
- Az örök hazába megyek. - Erről nem gondolta, hogy közhely, frázis.

Igy tanulta, így tudta, így érezte.
A fényes körúton a fal mellett lapulva ment a híd irányába. Háta, a vas

marta sebhely sajgott. Melle, púpja fájt, Erre gondolt. S arra, hogy majd
megszűnik.

A hídon gyenge szél fújta a zászlókat. Egy-egy fuvallat csattanva lobog
tatta meg némelyiket. Figyelte ezt a játékot. A szél és a zászlók játékát.

- Tavasz van. Aprilis vége. Szép idő, sok csillag van az égen. Szép Iesz
a halál ilyenkor - gondolta és bólogatott hozzá.

Lenézett a vízbe. A lámpák fényének tükröt tartott a folyó. A néma
mélység értelmet, teret kapott. Hatalmas fénylábakon álló fénypalotát sejte
tett a víz.

0- Leszállni, jó lesz oda leszállni.
Szél jött, a fényoszlopokat eltördelte a vízen. Rendőr sétált el mellette.
Párocskák s magányos tekergők mentek a szígetre,
- Még korai, még menni kell. Elmegyek a szigetre. Majd csak elpihen

nek az emberek - gondolta.
Lassan ment, Nem akart látni, hallani semmit. A halálra akart gondolni.
A sziget elejéről visszanézett a hídra. A rendőr már a pesti hídfőnél járt.

Néhány ember, villamos, autóbusz ment a hídon.
- Gyerünk, még nem lehet meghalni. Pedig fáradt vagyok. Nagyon fá

radt. Jó lenne már megpihenni.
A rózsakertben járt, Párok ültek a padokon. Aztán a szabadtéri szín

padhoz jutott. Ott leült egy kicsit a lépcsőre. Előtte az úton, a sétányokon
rendőrautó cirkált. Erős reflektora végigtapogatta az utakat, a pázsitot, a bok
rokat, rajta is átszaladt a fénykéve, .majd újra visszatért rá, s megállt rajta.

- Vajon miért nem mennek nyugodni? Félnek talán. Ezek is félnek azért
nem hagyják az embereket - gondolta, és eltakarta a szemét. '

A kocsi csendes motorsurrogással megállt. Többen léptek ki belőle és
kőzrefogták őt.

- Rendőrség. A személyi igazolványt kérem - hangzott.
Egy hatalmas, birkózószerű civilruhás hústorony zseblámpával világított

egy vékonyegyenruhásnak, amíg az Kállai személyi igazolványát nézte. Az
tán hozzá fordult.

- Mi van a táskában ?
Kállai igazán nem tudta, hogy mi van a kis táskában. Hajnalban nem

nézte meg, mit tett bele az anyja. Azért készségesen kinyitotta. Kíváncsian
nézte, hogyahúshegy püffedt keze kiveszi a nylonból a papírba csomagolt
valamit.

- Zsíros kenyér - szólt a soványnak.
Visszadobta a táskába a kenyeret. Az igazolványát visszaadták. Valamit.

mondtak, hogy tűnjőn el innen, aztán a kocsiba szálltak.
Kállai nézte őket.
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- Revolverük, is van. Erős emberek. Segíthetnének rajtam - gondolta.
Lőjék le, jó rendőrök, lőjék le a bánatomat. Jó lenne, ha segítenének

rajtam. De hisz ők is félnek. Mit tudnak a gyávák a' gyáván segíteni?
A rendőrkocsi már a rezervátumnál járt. A felriasztott állatok rikácsol

tak, kiabáltak.
Kállai a csillagokat nézte. Megismerte a Göncölszekeret, a Fiastyúkot, a .

Kaszást. Kereste a sarkcsillagot. Csend volt. Egy-egy nehezen nyugvó madár
rikkantott csupán.

Erezte, hogy éhes. Tegnap este óta nem evett..
- Az élőnek erő kell, hogy meg tudjon halni - okoskodott.
Elővette a táskából a rendőr-látta zsíros kenyeret és majszolni kezdte.
-- Félnek az emberek - gondolta közben. - Jó lenne nem félni. Jó

lenne, ha nem lennék "gyáva, Megeszem a kenyeret, ez erőt ad. Most nem
leszek gyáva. .

Harapott, gyúrta lefelé a falatokat, Egyik könyökével és púpjával a felső

lépcsőre dőlt. Felbámult a csillagokra.
- Olyan mély az. ég, olyan mély, mint a Duna ~ gondolta. - :en ebben

a mélységben egyedül vagyok. Nincsen már semmi, de semmi, ami itt tartana.
Jó lenne ott fenn lenni, a csillagok között.

Harapott, rágott, nyelt.
Aztán felcíhelődött.

- Gyerünk, Tücsök. Gyerünk, mert hajnal lesz. Most minden elpihent
már.

A Margit-hídon az éjszakai villamos dübörgött.
- Nem ott halok meg. Az Árpád-hidra megyek - döntött. - Azon a

hídon éjjel nyugalom lesz.
Elindult a hídfeljáróhoz. Lépte koppanása visszhangzott az aluljáróban és

a lépcsőn. Egyedül volt. A járdaszigeten az angyalföldi hídfélre tért. Keleten
az .ég alja világosabb lett. Fél szemmel a vízbe pislogott a korlát nyílásán át.
Nagyon mélyen volt a víz. :es még mélyebben a víz feneke a fényekkel. Az
ég is olyan mélyen volt. Végtelenül mélyen fölötte.

- Ne félj, Tücsök - mondta hangosan. Topogott a korlát előtt. Kis tás
káját egy vasoszlophoz támasztotta. Aztán mászni kezdett. Egyik lábát át
vetette a korláton. Lovagolva ült a hideg vason.

- Az én gépem jobb vas. Olyan jó meleg - mondta szemrehányóan
a hídnak.

A híd nem felelt. Az ég világosodott. A Duna messze szaladt a másik hídig és
a híd alatt tovább. A sziget fekete volt. A parton a házak világosak, a vízben
a fényoszlopok sápadtan mélyek, végtelenek. A korlátra szerelt zászlók nyu
godtak. Az ünnepet, május elsejét várták.

A kicsi ember egy kis gubanc volt csupán a vason. Amolyan púp. Pis
logott le a messze folyón.

-- Arra fogok úszni. Addig a hídig. Azon is túl. Le, messze utazom.
Valami okosat, bölcset akart gondolni. Atfogta a korlát rácsozatát.Fejét a

hideg vashoz szorította.
- Milyen jó most a hideg vas - mormogta, - Ugye nem félsz, kis Tű

csök? - kérdezte magát. A vasra téve mozgatta a fejét, hogy nem. - Akkor
jó - mondta és csak lovagolva kapaszkodott görcsösen. Föntről hajó húzott'
el alatta. A· Margit-híd felé úszott.

A hajó dudált. A házak, a budai hegyek visszalökték a hangot.
- Olyan, mint a műszakjelző duda. Ma már nem hallom - gondolta, de

nem ezt akarta gondolni. Avasról morfondírozott meg az emberről. A fel
robbantott hídra gondolt.

- A vas elszakad, az ember összerakja újra. Az ember erősebb. Persze,
hisz én is a vasat alakítom. A vasnál a köszörűkő erősebb. Annál meg erősebb

a gyémánt, mert azzal csiszolom a követ olyanná, amilyenné akarom. De én
a gyémántot is tudom alakítani.
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Es arra gondolt, hogy milyen örömmel alakította ki az~ az ipari gyémánt
formát, amelyet használnak.

-- En a gyémántnál is keményebb vagyok.' Erősebb is. En meghalni
is tudok.

.b:gy villamos erős motorzúgással tartott a hídra. Hangja széttőrdelte a
.hajnalí csöndet.

- Az első 33-as - gondolta. - Tücsök! Mi lesz? - nógatta magát.
Már nem tudta, hogy mi lesz. Megint összezavarodott minden.
- Tiszta fej kell, Tücsök. Ne gondolj a gépre, a gyémántra, a vasra. Erős

vagy. Megetted anyád kenyerét. Bátor vagy. Ugrás!
Fordult, ugrott. Keze-lába lelökte a hídról - vissza a járdára.
A villamos megállt. A vezető várt egy kicsit, aztán csengetett. A kocsi

-elcsörörnpölt Tücsök mellett. Vitte a nappalt, a zajt. Egy teherautó futott
utána. Arrébb, a Váci úton is villamosok csörömpöltek. Reggel lett.

Kállai felvette a táskáját. Feje engedelmesen engedte, hogy lába a vil
lamos után vigye át Pestre.

KESZTHELYI ZOLTÁN VERSEI

Furulyahangú fáh

Furulyahangon szóltak hozzám
a rügyezni kezdő fák,
szekerek énekeltek hozzá
zörgő, recsegő hangon,
örömömben tótágast álltam,
s nem mondtam, hogy tavasz,
de mégis az volt, de megfogalmazni
nem mertem és nem tudtam.

Gyerek voltam, testemen
bizsergés szaladt végig,
,gyerek voltam és szívemen
,az öröm rángatózott,
furulyát faragtam
és szekérkereket.
enyém volt a világ,
igy bújácskáztam, így szórakoztam,
.erdő szélétől, erdő közepéig.

Az erdőben kis ösvény vezetett,
mohos fa tövén
(smeretlen indák tekerőztek,

s derekam köré fonódtak.
Bnekes madár szólt biztatva,
ujjongjak, mint az ibolya
·a patak pt;n·tján,
ahol egyszer találkozom
·a szerelem tündérével.

A patak vizén vitorlázott
az első lány, az ibolyakék. szemű,
a patak vizén ibolyalevélen
csónakázott felém
finom ujjait kezemre fonta
s hivott, menjek vele,
s nekivágtunk a világnak,
foradtságot nem éreztünk,
meghódítottuk a reménységet,
aki tükörként tartotta az eget,
mi is tükörként tartottuk
a csillagos tengert.

A tenger morgott, meleg hullámot
görgetett és csillámos kavicsot,
azután elapadt és a vitorlák
nem hajladoztak a nap előtt,

este lett, soká,ig tartott,
pedig sokáig örök fényességnek hittük
az élni jó töldet,
az élni jó nappalt,
a szerelem alkonyra hajlott,
alighogy felnőttünk.

Ha beborul az ég és elfogynak a hullócsillagok,
és ború hull az erdőre,

a zsenge rügyekre, az érkező tavaszra,
ismét furulyát faragok,
pa,tak partján megp~henek,

öreges fáradtsággal,
hallom a furulyahangú fákat
s a recsegőn éneklő szekereket.
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