
felét a karmelita rendben töltöttem el. Jobb oldalon a Vár aDunával ifjúságomra
emlékeztet. A három félhold azt jelenti, hogy moharnedán országban élek. Az
egészet a Rosa Mistica - a szerétet koronázza, ts végül a felirat, idézet Szent
Pálleveleiból : "Ne légy nagyratörő és ne vágyakozz a magasba, mert kis dol
gokban találod fel az örömöt."

A PÁRDUC ÉS A GÖDÖLYE*
frta RÓNAY GYÖRGY

Reggel hét óra volt, mire a vonat bedöcögött Ohátra. Kende Pál valóban
ott dolgozott még az állomáson ; kilenckor kellett átvennie a szolaálatot. Meg
mondták a címét, a málházó pedig kikísérte a bírót az ócska, hámló falú állo
másépület elé és megmutatta neki, rnerre menjen.

A vedlett kis házakon - (úgy látszik, ~ondoita a bíró, erre szegény emberek
laknak, a tehetősebbek másfelé építkeznek) - még kint voltak a régi jelző

táblák: Vasút utca 2, Vasút utca 4, Vasút utca 6; pedig az utcát, mint az első

telek vaskerítésére drótozott zománctáblán láthatta, újabban átkeresztelték; most
a Főnök nevét viselte. A nyolcadik kiskapun benyitott.

Ez is csak olyan hosszan befelé nyúló, hosszú udvaros parasztház volt, mínt
a többi, csak az elejét építették át· valamikor egy kicsit úriasabbra, nagyobb,
redőnyös ablakokkal az utcára. A biró, ahogya téglával kirakott tornácra lé
pett, az udvar végében keskeny, lapos rétet látott két-három szénaboglyával, a
réten túl pedig alacsony dombot, egyikét azoknak a homokbuckáknak, amiket
az ősi növényzet kipusztulása után a szél hordott föl ezen a tájon. s amiket erre
felé jobbára hegynek neveznek. Az enyhe dombháton szabályos sorokban, ritkás
közökben ültetve fák sorakoztak, alighanem gyümölcsös. A ház végében s az ud
varon nem volt se istálló, se ól; mindössze néhány borzas tyúk kapirgált a gyér
fűben. A bíró ebből azt következtette, hogy a tornác hosszanti részére nyíló négy
lakásban szegény emberek, korán munkába menó dolgozók laknak, talán éppen
vasútlak, esetleg nyugdíjasok. Négy barnára mázolt, közepétől fölfelé fakeretes
kockákban üvegezett, üveges részén függönnyel takart ajtó sorakózott egymás után,
s mindegyik ajtótól pár méternyire egy-egy apró, mélyen ülő ablakszem - a
döngölt vagy vályogból épített falakban szoktak ilyen mélyen ülm az ablakok ....,...
némelyik csupaszon, némelyik olcsó függönnyel. Szeba-konyhás lakások, gondolta
a biró, talán még olyan, téglából rakott, régimódi tűzhelyekkel, melyek egyszerre
szelgálnak főzésre is, fűtésre is. A konyha köves, a szoba padlás, de az sem lp.
hetetlen, hogy mind a kettő földes. Pályája elején, helyszíni vizsgálatokon sokszor
látott ilyen dohos, szellőzetlen odukat, melyekben csupa valószfnűtlen bűntény

történt: apákat, anyákat gyilkoltak meg álmukban, kislányokal gyaláztak meg,
asszonyokat vertek félholtra részeg férjek, és részeg férjeket szúrtak le konyha
késsel vagy vakitottak meg marólúggal elkeseredett asszonyok.

Itt csönd volt, béke és tisztaság, aki az úrias első részben lakik, és talán a
ritkára engedett redőny mögött ülve a reggeli utcát és járókelőit figyeli, s talán
abból él, hogy ezeket a hátsó lakásokat kiadja, rendre szoktathatta a lakóit. Sehol
semmi szemét, a tornác frissen Iöllocsolva, mert már a kora reggeli nap is
forrón tűzött a falura a gyümölcsös felől; de életnek sem volt semmi nyoma,
kivéve a bágyadtan lézengő tyúkükat meg azt a zsömleszínű, korcs kiskutyát,
mely a tornác alól dühösen rá-rácsahol az idegenre.

A lármára végre kinyílt a harmadik ajtó. Fejkendős öre-gasszony csoszogott
elő, sötét szemét bizalmatlanul a biróra szögezte.

• Begényrés:r.let
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- Keres valakit az úr? - kérdezte gyanakodva, a fogatlan vénasszonyok
sípogásával. Ahogy Kende nevét meghallotta, az utolsó ajtóra mutatott. -- Ott
hátul. .. - Már-már visszament a lakásába, de aztán mégis megállt, mintha
megbánta volna, hogy válaszolt. - A községtől van az úr" Vagy a vasúttól?

- Nem - mondta a bíró. - Iskolatársa voltam.
- Az más - dünnyögte az öregasszony. - Akkor csak tessék, Kende úr

nincs idehaza, de hamarosan megjön. Tessék nyugodtan bemenni, nyitva van,
nem zár az semmit, hiába magyaráz neki az ember. üljön le nála az ur és
várja meg.

A biró benyitott. Nagyjában olyan volt, amilyennek gondolta. Kövezett
konyha, beépítve kemenceforma tűzhely, középütt viaszosvászonnal letakart
konyhaasztal, kétfelől egy-egy támlátlan konyhaszékkel; az asztal középén meg
lepő módon egy szélén kissé kicsorbult üvegvázában virág: egyetlen szál ró
zsaszínű rózsa. A falnál fehér konyhaszekrény. Régi holmi lehetett, több helyen
Is lepattogzott róla a máz. Fölső részén. a tejüveg mögött egymás mellé rakva
könyvek. A fölső polcot nem töltötték ki, ott az utolsó kötet ferdén állt, hogy
a sor el ne dőljön. A kétajtós alsó rész balfelöli ajtószárnya hosszában végig
volt repedve. Konyhaedényt sehol sem lehetett látni.

A konyhaszekrénnyel szemközt alacsony ajtó nyílt a szobába. Előtte, bal
kézre a bejárattól köralakú dróton függő, apró virágmíntás függöny rekesztette
el a konyha sarkát. Nem húzták be a falig, úgyhogy a bíró az arasznyi résen
át jól beláthatott az elkeritett sarokba. Háromlábú vas mosdó állt ott, kék
mázas mosdótállal, a mcsdotálban kékmázas pléa vizeskancsó, mellette a mosdó
keskeny lapján recés pohár fogkefével, fogpasztával, celluloid szappantartó féli«
használt sárgásfehér szappannal. A földön kékmázas kiöntövödör s egy másik,
fehér mázas vödör tele tiszta vízzel. A törülköző a falra szerelt kétágas tartó
egyik rúdján lógott. Kicsit ferdén, támasztójánál fogva fölakasztva olcsó, fém
keretes tükör lógott a falon, egy fehér éjjeliszekrény fölött, amelynek als6 ré
szében talán fehérneműt tartottak. A szürkésen erezett fehér márvány lapon
zsilett, ecset, borotvaszappan.

A bír6 mindezt aprólékosan szemügyre vette, majd a nyitott ajtón át a
szebába lépett. Egyenesen az apró ablakhoz ment és kinézett. Azt gondolta:
"Vajon honnan hordják a vizet?" A kutak errefelé talajvízesek. nyáridőben

hamar megposhadnak. elbékanyálasodnak; büdös vizük nemhogy ívásra, de még
mosdásra sem alkalmas. Ezért fúrattak artézi kutakat, községenkínt nagyság
és lélekszám szerint egyet, kettőt, legfeljebb hármat; de egy-egy alvégről. felvég
ról néha negyedórát. félórát is gyalogolhatott a legközelebbi kerekés kútíg, aki
inkább inná a tiszta vizet, mint a minden második-harmadik háznál kéz alatt
kapható homoki sillert vagy rtzlinget,

Ahogy így tűnődött, egyszerre megpillantotta az udvar középén a kék
nyom6kutat. Szóval errefelé már van folyóvlz, gondolta. Az eszlingeni redő

nyös utcai lakásba talán be is vezették. A lakók meg örüljenek neki. hogy nem
kell az utca végéről vagy az állomásról, vagy ki tudja, talán még távolabbról
cipelniüka nehéz kannakat. Nyomban hallotta is a bősugarú víz fémes sur
rogását, ahogy a mázas plehre csapódik. A szomszéd öregasszony nyomta a
kutat, egész aszott felsőtestével rádölt a kallantyúra. Csak félig töltötte a vödrét,
tele talán már el sem bírta volna. Ezt is le-letette, rníg karját váltogatva a
tornác följárójáig elcsoszogott vele. A többit az ablakből a bíró már nem látta,
hallani azoriban hallotta a tornác tégláin közeledő lassú, el-elakad6 slattyogást,
aztán az ajtó csattanásat.

Ez előtt az egyetlen ablak előtt virágok is voltak: két ládában sárgásbar
nán nyíló sarkantyúkák, a tornác fakorlátjától az eszterhéjig cikkcakkosan ki
feszített drótokra pedig díszbab kúszott, s a nagy levelek közt itt-ott már ez is
kipattantotta vöröses színű, pillangós virágát.

A padló tisztára súrolva. a fal tiszta fehérre meszelve. A berendezés egy
szerzetesi cellában sem lehetett volna igénytelenebb. A~ ajtóval szemben a fal
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mellett priccsforma ágy, rajta barna, két végén sötétbarna csfkokkal sávozott
gyapjúpokróc, olyasforma, mint kaszárnrákban a katonáké; fejtől a falon fe
szület, a fekete berakáson ezüst. vagy ezüstözött korpuaszal. Az éjjeliszekrényen
piros virágrníntás, halványsárga mázas cserép vizeskorsó, mellette pohár. Az ágy
előtt olcsó lábszőnyeg, Atellenben a sarokban kopott, kétajtós. alul fiókos ru
hásszekrény, fényesre szidolozott sárgaréz fogantyúkkal. A másik sarokban
közönséges írodat vasfogas. Középütt itt is asztal; egyszerű, fiókos lábasasztal,
rajta középen és négy sarkán hímzett terítő. A teritőn valami levélnyomóféle
és egy tömzsi fekete könyv. Az asztal két felén, gondosan betolva, két szék,
lyuggatott ülőkével. az ülőke alatt karikával, hajlított fa támlával: amilyenekre a
hivatalokban a feleket ültetik. Az ablakkal szemben az egész falon semmi
egyéb, mínt egy sötétbarna keretes, arasznyinál ali'g nagyobb fénykép. Sarkába
tűzve egy vékonyka szál, Iekonyult fejű virág.

Az ablakon könnyű, tüUféle anyagból készült függöny volt. Ezért, meg a
díszbablugas miatt a szoba elég kevés világosságot kapott; a kevéske fény
azonban, amit a 'gyümölcsös felől a nap mégis betűzött, olyan élesen tükröző

dött a fénykép üvegén, hogy alig lehetett kivenni, kit ábrázol a fölvétel. A
bírónak egész közel kellett mennie és kissé oldalvást állnia, hogy tisztán láf
hassa a sötét hajú, sötét szemű, finom vonású, de jelentéktelen arcú, vékonyka
nőt, ahogy jobbjával lazán átkarolja a szorosan mellette álló, fejét enyhén
hozzá hajtó, fehér ruhás lánykát. Az asszony harmlncéves lehetett, a lányka
öt-hat.

A bíró gyorsan elfordult. Az asztalhoz ment, kihúzta az egyik széket és
leült. Balkarjával az asztalra könyökölt, arcát a tenyerébe fektette. Először

nem is tudta, mi lehet ez a szúrós bizsergés a bőrén, aztán ráeszmélt, hogy
borotválatlan, az éjszaka kinőtt tüskék szúrják a tényerét. Utálkozva elkapta
a kezét.

Mindig sokat adott a ruházatára és a testt ápoltságára; most pedíg elha
nyagoltnak és gyűröttnek érezte magát, s valahogy ragacsosnak. míntha be
szennyeződött volna. Eszébe jutott a konyha elkeritett mosdófülkéjében az
éjjeliszekrény lapján a zsilett a szappannal meg az ecsettel. Mi lenne, ha
odaállna az ócska tükör elé és megborotválkoznék? "Hülyeség!" - mondta
magában bosszúsan. Egy ilyen szeplős alaknak, egy ilyen nyamvadt jószágnak
az ecsetjével érjen az arcához? Utált volna Kende holmijához nyúlni, de mé,
ennél is jobban irtózott attól, hogy nevetségessé tehetné magát. Mit mondhatna,
ha Kende éppen akkor lép be, amikor li fél arca még csupa hab? Aki nevetsé
ges, az nincs abban a helyzetben, hogy bármit is számon kérjen, bárkit is kér
dőre vonjon. Aki megkockáztatja, hogy nevetséges legyen, az eleve eljátssza
a fölényét. Neki pedig soha nera volt és soha nem lehet más magatartása
Kendével szemben, mint a fölény. Még így, borostasan is, <gondolta, és jobb
keze ujjait önkéntelenül végigvonta az arcán.

Ekkor olyasmit észlelt magában, amit ilyen erővel még soha, és amiMl
rnélységesen megdöbbent. A különös tapasztalat olyan idegenszerű volt, hogy
ha meg kellett volna fogalmaznta, szavakat sem talált volna rá. Mintha nem
is Ó, hanem valaki benne egyenesen kívánkoznék rá, hogy rajtakapják, pon
tosabban, hogy Kende rajtakapja egy számára megalázóan nevetséges helyzetben.
Hogy például a Gödölye begurítson a konyhába egy tehénlepényben megforgatott
labdát és a küszöbről az arcába rúgja. Vagy hogy egyszer, csak egyetlen egy
szer olyan legyen, mint Kende, itt lakjék vele, fölváltva ugyanabban az ágy
ban, ugyanazon a szánalmas príccsen háljanak, s ha lefekszik, még érezze a
párnán és lepedőn a másik testének a szagát és melegét, Hogy használja a
holmiját, törülközóje mellé akassza a másik rúdra a saját törülközőjét. ugyan
olyan egyszerű, itt-ott talán már foszladozó vagy stoppolt kendervászonból
Hogy együtt egyenek a konyhában, egyik az egyik, másik a másik hokedlin
ülve, a viaszosvászonnal letakart asztalnál, közös tálból, valamilyen igénytelen,
szegényszagú ételt, bablevest, káposztát va'l;Y valami hagymásat, olyasmit,
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amit réges-régen, pályája kezdlS éveiben egy-egy helyszíni szemlén kültelki oduk
\'agy földes tanyák tűzhelyén bebc5rösödve látott. Az egész, különös gyöngeség,
vagy inkább elgyöngülés nem tarthatott tovább eD kurta píllanatnál, és vala
hol a testétől függetlenül olyasfajta zuhanás- vagy inkább csak süllyedés-élmény
emléke kísérte, amilyen a szívműködés extraszlsztolés kihagyásait szokta. De most
nem történt semmi rendellenesség a szervezetében.

Lehet. hogy éppen ez térítette magához; mert hiszen ez a márís elenyésző

érzés vagy élmény vagy szédület - maga sem tudta, hogyan nevezze 
olyan volt, míntha ei!,y másodpercre, esetleg csak egy másodperc töredékére
öntudatát vesztette volna, vagy kihullott volna önmagából.

Mindegy, túl volt rajta. legföljebb csak valami kis zavar maradt utána
benne. Talán ezt akarta eloszlatni, vagy talán unta már a várakozást: maga
elé húzta az asztalon heverő. fekete vászonkötéses, a fölső lapszéleken már
fakuló piros metszésű, testes kis könyvet,

Második kötete volt egy három kötetes biblia-kiadásnak. Körülbelül a
középén könyvjelző csipkés széle állt ki a lapok közül. A bíró még diákkorából
ismerte ezeket a - többnyire búcsúfáró helyek kegyképét ábrázoló - szentké
peket. Neki is volt néhány annak idején az imakönyvében. Az egyiknek középíitt
papírból kis ablakféléje volt; ha az ember becsukta, a két összeillő szárnyon
imádságot. olvashatott a gyüdi Szűzanyához, ha ktnyitctta, megjelent a gyüdí
Mária bodros felhődísz keretében. A szeritkép hátlapjára pedig pár soros fohászok,
öt vagy hat, s fölöttük eimül: ELHUNYT SZERETTEINKÉRT. Öt jeles feleletért
E'gy ilyen máríagyüdl szeritkép járt a hittanáruktól. Páter Zsámárnak hívták. Oket
még fölvitte nyolcadlkíg, de az érettségi banketton már nem "ett részt. Elment
a míssztókba, alighanem Afrikába.

Kinyitotta a jelzésnél a BibIiát. A régi gyüdi jutalomkép volt, de fordítva,
hátlapjával fölfelé. ELHUNYT SZERETTEINKÉRT. A bíró kedvétlenül megfordí
totta. A papírablakocska egyik fele az idők folyamán leszakadt; félbevágva nézett
rá csonka felhődiszéból a gyűdi Szűzanya,

A lap. ahol a könyv kinyílt, elnyüvődött a sok flJrgalástól. A papír széle Itt
ott beszakadt, az alsó sarok zsírosan elszürkült az ujjnyomoktól. Fönt a lap te
tején a fejléc, csupa nagybetűvel: IZAIAS JÖVENDÖLÉSE XI. Néhány sor alá
volt húzva ceruzával: az ötödik. hatodik és hetedik vers. A bíró ezt oivasta:

5. Az igazságosság lesz derekának öve,
S a hűség csípőjének kötője.

6. Együtt lakik majd akkor a farkas a báránnyal,
S a párduc együtt tanyázik a gödölyével;
Együtt él majd borjú, oroszlán és juh.
Es parányi gyermek terelheti őket.

7. Borjú és medve együtt legelnek,
Együtt pihennek kölykeik,
És szalmát eszik majd az oroszlán, akárcsak az ökör.

Meghökkenten bámulta a sorokat, hirtelenében föl sem fogta, amit olvasott.
Már-már azon volt, hogy újra nekiáll, elölről "Az igazságosság lesz derekának
öve..." Most váratlanul, utólag megvilágosodott benne cl monda lok Értelme. "Együtt
lakik majd akkor a farkas a báránnyal, S 3 párduc együtt [anyázik a godölvévcl."
Azt gondolta: ,,0, a kis hülye!" Dühösen becsapta és utálkozva félrelökte a
könyvet. A kötés széle beleakadt a terítő közepéri kissé kidudorodó hímzésbe. A
terítő bal sarka fölhúzódott. a levélnyomótól az asztal széléig kis gyűrődés kép
ződölt. A gyűrődésen, ujjnyit ferdén megemelkedve. fonákjával fölfelé, kitelejtve
a Bibliáb61, ott hevert a gyüdí Madonna képe. Az üres sorok szalagjaival elvá
lasztott röpimák fölött el lehetett olvasni a félkövér cimet: ELHUNYT SZERET
TEINK:BRT.
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A bíró talán visszateszi a helyére a szentképet és elsimftja a gyiirődést a
terítőn, ha van rá ideje. De nem volt. Léptek közeledtek a tornácon, egy percre
megálltak, hallatszott az öregasszony sipító hangja, majd nyomban utána újra 8

léptek, pár gyors lépés, és már kattant is a konyhaajtó kilincse.
A bíró megfordult a széken és majdnem elárulta meglepődését, A szoba kü

szöbén, néhány méternyire tőle, a régi intézetük hétköznapi uniformisához szinte
vonásról vonásra hasonló vasutas egyenruhában ugyanaz a Kende Pál állt: ugyan
az a szeplős képű, vöröses hajú, nyápic és félszeg Gödölye, akinek valaha a
képébe rúgta atrágyában megforgatott futbal1t; aki utolsó találkozásukkor, a
háború .alatt, a bíró hivatali szebájának közepéri úgy torpant meg, míntha egy
szerkezet járt volna le vagy mondta volna föl a szelgálatot benne; s akinek a
rnellképét tegnapelőtt este, már ünnepélyesen Iölöltözve, mielőtt a Főnökhöz

vitték volna, ott látta az osztályfőnökük mellett az iratai kozül váratlanul elő

bukkant érettségi tablőn. Azt gondolta: "Hát ez az ember nem öregszik?" Aztán,
ahogy ültéből, kissé fölfelé, jobban megnézte az arcát, látta. hogy mégis öreg
szik. Nem úgy, ahogy mások: hogy az egykori fiú arcot kivetkeztetik régi for
májából az árkok és a ráncok, az arccsontok alá, a száj köré és az állra lera
kódott zsírpárnák, esetleg a kórosan puffadt vagy betegesen megereszkedett bór
Iebernyegeí, és annyira elváltoztatják, hogy rá sem lehet ismerni. Ahogy bizo
nyára már őt is kezdik, máskülönben Kende azonnal ráísmert volna és nem
meresztené rá a szemét úgy, mint egy idegenre, vagy inkább mint valami fé
lig-meddig ismerősre, akit hirtelenében senkivel sem tud azonosítani.

Nem, Kende nem így öregedett. Az arc mit sem vesztett karakteréből. csak
mintha azóta, hogy utoljára látta, még vékonyabbá. még átlátszóbbá aszalódott
volna, és a szeplőí ls még jobban kíütköztek, {Igy lepték az arcbőrét, mint apró
máj foltok. Csak a szeme volt más, csak az nem emlékeztetett a régi riadt, kö
nyörgő, elkínzott és megalázott Gödölyére, Mintha időközben ki tisztult, kifénye
sedett, megnyugodott volna, megtelt volna valami alázatos, sebezhetetlen békével,
majdnem derűvel, mint némely sorsával elégedett, jámbor öreg koldusé, vagy
mint. .. mint. .. Keresgélt az emlékezetében, aztán valami szúrós, füstös trágya
szag emlékével földerengett benne egy réges-régen elfelejtett arc. Mint amilyen
Pusztaréten azé az adventista béresé volt.

A bíró a széken ült, Kende a küszöbön állt, és nézték egymást. Végül Kende,
ú6Y látszott, ráeszmélt, hogy ő van itthon, ő a házigazda, s valahogyan üdvözölnie
kell a váratlan vendéget.

- Isten hozott - mondta. Majd, kis szünet után, mert jobb nem jutott az
eszébe: - A szomszédasszony említette, hogy valaki jött hozzám. De nem
gondoltam, hogy te vagy.

- Én vagyok - mondta a bíró. Kezdte visszanyerni a nála alább rendeltek
előtti megszekott biztonságát. - Remélem, nem veszed rossznéven...

- Ú nem, nem! - vágott közbe Kende és úgy tett, mintha nem venné
észre, vagy valóban nem is vette észre az utolsó szavak Iölényeskedő ironikus
hangsúlyát, - Inkább örülök, hogy annyi év után... - Abbahagyta, mint aki
nem mer kényes témát érinteni. Szolgálatkészen, majdnem lelkendezve kérdezte:
- Reggeli ztél már? Mindjárt szólok a szomszédasszonynak; tudod, ő kosztol,
nálam nincs háztartás. Megkérem, készítsen... mit készítsen? mit parancsolsz?
kávét? teát?

- Köszönörn - hárította el a bíró. - Semmit sem kérek.
- Fáradtnak látszol, - mondta Kende, hangjában olyan melegséggel, talán

részvéttel ls, ami akarata ellenére valami jóleső érzést ébresztett a bíróban. de
ugyanakkor - maga ís úgy érezte, hogy egy fokkal följebb a tudatában - bosz
szantotta ls. - Persze, korán keltél .. Nézd. ha kedved tartja... Nekem kilenere
szolgálatba kell mennem, Itt az ágyam, feküdj le, pihend ki magad; rögtön
húzok tiszta ágyneműt,..

- Nem aludni jöttem Ide - mondta a bíró szárazon. Aztán ingerülten: 
..Mit állsz ott? Miért nem ülsz le?
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Kezet nyújtott. Hdvös, nőiesen könnyd kezet érzett a tenyerében; kicsit mínt-
ha nyirkos is lett volna. Gyorsan elengedte.

- Feketét se főzzek? - kérdezte Kende.
- ülj le! - szólt rá a bíró.
Kende kihúzta a másik széket és félszegen leült a bíróval szemben. A bíró

követte a tekintete irányát: most eszmélt rá, hogy Kende már nem őt nézi,
hanem az asztal terítőjén a gyúrődést és a gyúrődésen a visszájára fordult
gyüdi Máriát.

- ülj le! - mondta a bíró másodszor is, teljesen fölöslegesen, hiszen Kende
már ült.

Mind a ketten a képet, a kép hátlapját nézték az ELHUNYT SZERETTEIN
Kl!:RT fölirattal, aztán egymás arcát, közelről.

- Régen találkoztunk. Azóta megöregedtél - mondta a bíró szándékos ke
gyetlenséggel.

- Megöregedtem - hagyta helyben Kende és vékony szája halvány mosolyra
húzódott. - Azt mondják, a magány öregiti az embert.

- Miért élsz magányosan?
- Hát hogyan éljek? - kérdezte Kende. - Hogyan élhetnék?
Kis csönd támadt. A bíró nem fordult meg a falon függő fénykép felé, in-

kább csak egy jelzésféle mozdulatot tett abba az irányba.
Ok voltak? '
Ok.
Elvitték őket?

El.
Mikor?
Nem tudom. Mire hazaértem, már nem találtam itthon 6ket.
l!:s ezért persze engem teszel felelőssé? - mondta élesen a biró.
Nem - mondta Kende. - :tn senkit nem teszek felelőssé semmiért.

- Ez nagyon kedves tőled - mondta a bíró. Hangja, arckifejezése csupa gúny
volt.

- Nem akartalak megbántani - szabadkozott Kende és szemét félig lesütve
egyre a gyúrődésen heverő szentképet nézte. - Csak azért mondtam, mert így
van. Senkit, semmiért.

- Hagyd' - mondta a bíró. Ali~ bírta fékezni az íngerültségét. - Igazán
nem azért jöttem ide, hogy morálls csevegést folytassak veled. Azért jöttem, hogy
bizonyos dolgokat tisztázzunk egymással. De jól van, ha akarod, kezdjük ezzel,

Kende mondani akart valamit, de a bíré leintette. Zavaros érzések fortyogtak
benne, egyszerre düh, gyúlölet, tehetetlenség, sót még valami homályos mégalá
zottság is, amitől csak fokozódott Indulata, szétziláita gondolatait, ú~hogy elne
hezült lélegzéssal egy kicsit várnia kellett, míg újra rendbe tereli őket.

- Hát Idefigyelj, Gödölye! - mondta végre. Elhatározta, hogy kíméletlen lesz,
hogy könyörtelenűl meggyötrí, s ahol csak éri, össze-vissza sebzi ezt az embert.
Keményen megtorólja azt, amit tett, ha ugyan ő tette, de ezt úgyis előbb-utóbb

elárulja, mert addíg ki nem engedi a kezéből. Addig tapossa, amíg ki nem
tiporja belőle az igazságot. Amíg bosszút nem áll rajta azért, hogy mindíg ő

volt az erős, a Párduc, Kende, a Gödölye meg a gyönge. Azért, hogy azon az
intézeti sétadélutánon kivédte a lövését; azért, hogy elhurcolták a családját; azért
mert olyan, amilyen; mert senkit nem tesz felelőssé semmiért; mert mintha
rajta is átnézne, őt is semmibevenné. .. - Hát ide figyelj! - ismételte. - Te
akkor azt vártad tőlem, hogy én majd megmentem a családodat. En pedig, ha
jól emlékszem, azt mondtam neked, hogy majd utánanézek. 19yvolt?

Kende bólintott.
- Utánanézünk - javította ki a bírót.
- Tudod, mikor mond ilyesmit az ember? Ha le akar rázni valakit Ha

már torkig van vele! Ha már elege volt belőle! Egyébként hiába telefonáltam
volna Dombára. Attól még Oháton elvihették, akit csak akartak, akár vonatko-
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zott rá mentesítés, akár nem. Mire visszaértél, valóban el is vitték őket, te
magad rnondtad. Mire nekem Dombát kapcsolták volna., . És ha kapcsolják
is, egyáltalán nem biztos, hogy hajlandó lett volna beszélni velem. De mondjuk,
hogy gavallérkodásból megígéri; megmutatja, hogyan fizet egy i".~azi úriember,
egy dombai Dombay Árpád eg.v vacak polgárnak, egy StoU Aurélnak. amiért
valamikor megleckéztette. Eh, hagyjuk, régi história, nem érdekes. Mondjuk, hagy
abból a sorozatból kimaradnak. Nem baj, ráér, belekerülnek a következőbe, két
hét múlva, három hét múlva. Engem pedig, érted, engem egy ilyen telefon újra
eszébe juttatott volna annak a vadállatnak, ha egyáltalán valaha is elfelejtett,
amióta visszautasítottam a hatalmaskodását. Annyi letl volna, míntha magamtól
sétálok bele a verembe. Tessék, itt vagyok, írj föl engem is valamelyik listádra.
Aztán amikor végre mégis hatalomra került, az alatt a pár hét alatt, amíg belügy
miniszter volt, engem is éppúgy likvidált volna, mint bárki mást, akire neheztelt
valamiért. Neked persze talán jobb lett volna úgy. Ha más végzi el helyetted a
piszkos munkát... Mit bámulsz? Mit teszel úgy, rníntha nem értenéd?

- Valóban nem értem - mondta csöndesen Kende.
- Nem baj - legyintett a bíró. - Majd mindjárt megmagyarázom. Te

még mindig forgalmista va:gy? - kérdezte gúnyosan. Régen, egy-eg}' nehéz tár
gvaláson is így változtatta meg hirtelen a támadás irányát, hogy a vádlottat za
varba ejtse. ~ Mindenki viszi valamire, csak te penészedel itt ebben az ócska
lukban. Nincs benned semmi ambíció?

- Nincs - mondta Kende olyan egyszerűen. olyan magától értetődően, hogy
a bíró majdnem kizökkent tőle leherrgerlőnek szánt lendületéből. Bltaposní va
lakit, akinek nIncs semmi becsvágya? Aki szemlátomást a világon semmit sem
kíván? Mit lehet még elvenni attól, akitől már mindent elvettek'! Hogyan lehet
megalázni azt, aki már megalázta magát? A bíró egy villanásnyi ideig habozott,
aztán csak még jobban megátalkodott acsarkodó indulatában.

- Akkor is forgalmista voltál, most is az vagy - mondta fitymálva. -
Téged soha nem léptetnek elö?

- Nem.
- Miért, ha szabad kérdeznem?
Kende megvonta a vállát.

Nem is tudom. Azelőtt nyilván azért, mert zsidó volt a feleségem.
- És azután?
.- Azután meg? Azt mondják, klerikális érzelmd vagyok. Klerikális reakciós.
- Látom Bibliát olvasol.
Kende elpirult. Lassan, megállíthatatlanul terjedt arcán a pirosság, egészen

a füléig.
- Igen - mondta lehajtott fejjel.
- És persze templomba is Iársa,
- Igen.
- Miért nem voltál i~thon? Talán most ls templomban voltál?

Igen.
- Hétköznap?
- Igen. Hétköznap is. A hetes mísére. Hacsak szolgálatban nem vagyok.

De újabban van esti mise is.
Olyan természetesen, nyugodtan, megadással mondta ezt, mintha olyasmiről

beszélne, ami elkerülhetetlen. A bíró megtorpant. érezte, hogy ezen az úton nem
megy előbbre. Inkább kitért.

- Persze, klerikális. Hiszen írtad is.
- Hát megkaptad? - kérdezte Kende a neheztelés legkisebb árnyalata nél-

kül, inkább úgy, míntha örülne neki, hogy levele mégis eljutott a címzetthez.
Ez a már-már lelkendező hang újra fölbőszítette a bírót.
- Azt vártad, hogy válaszoljak? Azt hitted, hogy ráérek.•.
- Nem - szólt közbe Kende. - Semmit sem vártam. Ne haragudj, Iga-

zán nem is tudom már, miért írtam. Talán mert az első pillanatban megijedtem.
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Vagy inkább talán hogy e~ utolsó jelet adjak magamról. valakinek, mielőtt

lemerülök...
- És éppen nekem! - mondta epéserr a bíró.
- Rólad sejtettem, hogy hol vagy. Hogy túlélted a háborút. Aztán meg...
- Aztán meg?
- Nem tudom. Valahogyan úgy éreztem, hogy éppen nelted kell. Kértem,

hogy segíts, de az inkább csak ürü6Y volt. Csak ugy, minden ürügy nélkül mégse
írhattam neked, hogy Isten veled, engem most lemerítenek, engem most bele
fojtanak...

- Amint látom, mégse fojtottak bele.
Valaki közbelépett értem.

- Remélem, nem gondolod, hogy én?
- Dehogy - mondta Kende és elmosolyodott. -, Helyt adtak a föllebbezés-

nek. A párt képviselője a bizottságban állítólag azt mondta, hogy az nem akadály.

- Mi? - riadt föl a bíró, mert közben már más Járt' a fejében.
- Hogy templomba járok. Ha6Y attól még lehet jó Iorgalmlsta valaki, hogy

templomba jár. Persze följebb... - Megint mosolygott, szégyenlősen. - Dehát
rnínek akarnék följebb kerülni?

- Még míndíg nem látom világosan, miért éppen nekem írtál.
- Hát. .. - Habozott, kimondja-e; aztán végül mégis kimondta, szemét a

terítőre szögezve, halkan, piros fülekkel. - Valahogy úgy éreztem... ostobaság.
.·ne haragudj érte... Nemcsak akkor, hanem már régóta... Talán míndig..•

- Mit éreztél? - sürgette a bíró.
- Valami olyasmit, hogy mi ketten...

Mi ketten?
- Összetartozunk - suttogta Kende. Egyszerre elsápadt, tiszta tekintetét a

bíróra emelte, a kiszolgáltatottság különös, valahogy' csupasz kifejezésével az
arcán. Aztán lassan elmosolyodott, pillantása újra a terttőre. a tertrő gyűrödésén

a szentképre tévedt, úgy mondta, nagyon halkan, emlékező hangon: - Mint
a párduc a gödölyevel. ..

- Hülyeség! - rivallt rá a bírö, - Mit kértek tőled azért, haD töröljék
az igazolásodból a feddést?

- Semmit. Miért, mit kérhettek volna?
- Ne add itt nekem az ostobát! Ki bízott meg, hogy fölvedd velem a kap-

csolatot?
- Engem? Senki nem bízott meg semmivel
- Mikor szerveztek be?
Kende elhűlve nézett rá.
- Hová?
- Az egyházba! - mondta dühös gúnnyal a bíró es Ingerülten lökött egyet

a levélnyornón, úgy, hogy a terítő másik fele is meggyűrődött.

- De hiszen oda nem kellett beszerveznl engern - mondta Kende értetlenül,
Én rnindig is tagja voltam az egyháznak.
A bíró alig bírta türtőzteni magát.

Te valóban ilyen bárgyú vagy, vagy csak tetteted magad?
- Nem értelek.
- Nem akarsz érteni! Kitanítottak, ugye, hogy ha elszámoltatnak. add a kis

hülyét? Azt mondd meg, mivel bíztak meg, amikor rám állítottak?
Engem? Rád? Ezt nem értem.
Milyen adatokat kértek rólam?
Kik?
Akik beszerveztek, te ütődött!

Engem senki sehova nem szervezett be - ismételte Kende szelíd állhata
tossággal.

A bíró fújt egyet.
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- Jó, tudom, nem szabad kiadnod a megbízéídat, De azt megmondhatod,
mivel bíztak meg l

Senki semmivel.
- Akkor magadtól csináltad azt a hltványságot?
- Mindnyájan hitványak. vagyunk, és nagyon sok hítványságot csinálunk.

De ne haragudj, nem értem, mire gondolsz.
A bírónak úgy a fejébe szaladt az indulat, hogy egy pillanatra beleszédült;

aztán hirtelen kijózanodott. Nyilvánvaló, hogy Kende nem csinált semmit; nem
is értheti, míről van szó, ~s ki D, Stoll Aurél, hogy ráálIítsanak valakit? Másfél
napja, amióta a Főnök maga elé hívatta, vakvágányori rohan. Igen, vakvágányon,
bele a képtelenségbe, az ürességbe, ahol összezúzódik a semmiségben. Ez az,
amit a görögök hübrísznek neveztek? Ki szabadította rá ezeket az Eumenidákat?
Miféle fúriák szedték rá, hogy fölépítse magában ezt az agyrémet, és végül ki
szolgáltassa magát egy ilyen kis hülyének? Szerencse. hogy ilyen bárgyú; hogy
csak bámul és béget, nem fogja föl azzal a nehezen járó eszével, hogy míről

van szó. Hogy D, Stoll Aurél milyen siralmas félőrültté alázkodott előtte!

Igen, most még nem fogja föl. De akármilyen nehézfejű, lehetetlen, hogy
holnap, holnapután rá ne eszméljen. Holnap, holnapután, de lehet, hogy már
egy félóra rnúlva. Abban a pillanatban, amikor ó a lábát kiteszi innen. Abban
a pillanatban, amikor nem fog félni tőle. Amikor föloldódik benne a félelem.

"De hiszen nincs is benne félelem!" - gondolta megdöbbenve. Ez az ember
nem fél! Mindenki fél, még a Főnök ls fél; de ez az idióta nem. Ez csak ül,
játszadozik a terítő szélével és befelé mosolyog, Mindenki fél, de ez nem. Ez csak
tanúja a mások félelmének. Egy Kende Pepi, egy Stoll Aurél félelmének!

Hát éppen ezért kell eltiporni. Hogy ne maradjon tanú a félelemről. Tévedett:
Kendét nem szervezték be. Kende nem csinált semmit; az egész csak a félelem
tébolyult káprázata volt. De meg fog fizetni ezért az eszelős félelemért! Meg
fog lakolni ezért a hagymázos káprázatért !

A bíró tudta, hogy gonoszságot művel, de akarta, hogy gonosz legyen, ho~

gonoszságot műveljen. Azt mondta:
- Lehet, hogy te hitványnak érzed magad és hitványságokat csinálsz. De

jobban tennéd, ha mellőznéd az általánosítást, En például.._

Keze a terítón pihent, ott felejtette, amikor az előbb dühében odébb taszí
totta a levélnyomót. Tekintete erre a tőle szinte függetlenül heverő kézre tévedt
és megállapodott a hüvelykUjj és a mutatóujj tövében a párnás részen, ahol a
gyújtogatás vádjával kivégzett kulák feleségének, Borbásnénak a köpése érte.
Azt akarta mondani: ,,~n például egyáltalán nem tartom hitványnak magam",
de az első két szó után abbahagyta. Levette kezét az asztalról, megtgazftotta a
ráncot, amit a levélnyomó húzott föl, és visszatette a levélnyomót oda, ahonnét
ellökte.

- Látom imádkozni is szoktál - mondta és a másik kezével egy kicsit
odébb tolta a gyüdi Mária szentképét.

- Szoktam.
- Értük?
- ~rtük ls.
- Hát még kiért?
- Mindenkiért.
- Ertem is?
- Erted is.
- Köszönöm, nincs szükségem rá.

- Mindenkinek szüksége van rá, Elsősorban nekünk magunknak.

- Mire?
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- Hogy másokért imádkozzunk.
- Miért? Hogy ők is imádkozzanak érted?
- Nem. Hogy én imádkozzam értük.

Ez is holtvágány, gondolta a bíró. Hirtelen fáradtság fogta el. Úgy érezte,
hagy amit csinál, az nemcsak értelmetlen, hanem méltatlan is: valahogy meg
szégyenítő, De nem adta föl: erőt vett magán és folytatta, hidegen elszánt elmé
vel, s ugyanakkor lénye mélyén valami fokozódó. önkívü let f~lé tl1rt l) részeg
séggel ; hogy miközben ezt a bárgyú Gödölyét marcangolja, saját magát ls be-'
szennyezi, befröcsköli vérrel és mocsokkal, bekeni azzal az ürülékkel, amit vala
ha régen ,a labdával az arcába rúgott; hogy miközben sárba tiporja. beletapossa
saját magát is ugyanabba a sárba; és valahol találkoznak egymással, egy közös
gyalázat mélyén,

Kinyúlt a Bíbliáért, végigpörgette a zizegő lapokat.
- Szeritírást is olvasol.
- Igen.
- A könyv szinte magától nyílt ki lzaiás tizenegyedik fejezeténél.
- Alá is huzigálsz benne.
- Csak ezt az egyet húztam alá.

- Miért? Ezt az egyet miért?
- Mert az rám is vonatkozik.
- Hát még kire?
Kende lehajtott fejjel, görnyedt vállakkal ült a székéri és hallgatott. A bíró

a világosság felé tartotta a könyvet és fennhangon olvasni kezdte:
- ,.Az igazságosság lesz derekának öve, S a hűség csípőjének kötője..."

- Ne - mondta Kende. - Hagyd abba, kérlek... - És mint régen, diák
korában, ha fölszólították, és ajkát rágva, vergődve a lecke széffoszló szavait
kereste, tördelni kezdte a terítő alatt a kezét. - Nagyon szépen kérlek - mond
ta majdnem nyöszörögve,

A bíró, mínt akiben tetőpontjára hág a részegség, acsárkodó gúnnyal, szinte
magán kívül, harsogva szavalta:

- "Együtt lakik majd a farkas a báránnyal, S a párduc együtt tanyázik a
gödölyével."

Nem bírta tovább fékezni magát. Fölugrott, a könyvet a sarokba vágta. Ken
déhez lépett, megragadta mellén az egyenruhát és teljes erejéből fölrántotta,
olyan durván, hagy majdnem mind a ketten egyensúlyukat veszítették.

- Kire ·még? - ordította. - Rám is?
- Rád is - mondta Kende halkan.
- Nem félsz, Gödölye?
Ide-oda rángatta a sápadt embert, aki még csak a kezét se mozdította, hogy

védekezzék. Csöndesen mondta, de nyugodtan és szilárdan:

- Nem, Aurél. Én már senkitől sem félek a földön.
A bíró visszalökte a székre. Csak utólag eszmélt rá, milyen valószínűtlenül

könnyű volt a súly, amit a markában tartott. Zihált a fölindulástól, és ő is
visszaült a helyére.

Egy percig csönd volt, csak a bíró fújtató lélegzése hallatszott a szobában,
mely egyre világosabb lett, ahogy a falu fölé emelkedő nap mind több és több
sugara hatolt át a díszbablugas lombján. Kende fölállt, ugyanazzal a félszegség
gel, mint régen, ha néha szükségre kéredzkedett az osztályban s már előre szá
mított a többiek vihogására. De rnost nem vihogott rajta senki. Halk léptekkel,
már szinte osonva a sarokba ment, fölemelte a Bibliát, kisimogatta a meggyűrő-
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dött lapokat, ugyanolyan halkan visszament, fogta a gyűdi Máriát, a helyére
rakta, lzaiás tizenegyedik fejezetéhez, becsukta a könyvet és letette ugyanoda,
ahol eredetileg feküdt a terítőn,

- Csak egyet felejtettél el - mondta nyugodtan, csöndesen. - Azt, ami két
sorral odébb van. Hogy "parányi gyermek terelheti őket".

A bíró döbbenten a falon függö fényképre pillantott, de nyomban el is kap
ta róla a tekintetét. Nem tudta volna szavakba foglalni, amit gondolt, vagy talán
csak érzett, vagy ami inkább csak magától vetődött föl benne, szándéka ellenére
derengett elő az agyából vagy talán mélyebbről, valahonnét a zstgereiből. Miféle
parányi gyermek terelheti őket? Az ott a falon, az édesanyja laza ölelésében?
Az ott, túl a falon már? Vagy egy másik? A másik? Vagy rnind a keltő egy
szerre és együtt? Tereli őkef. vpárducot és gödölyét, oroszlánt és juhot, medvét
és borjút, egy parányi gyermek, bele a közös sárba, aminek az alján ott dereng.
a közös béke,

- Aludtál te egyáltalán az éjjel? - kérdezte váratlanul Kende, most is
azzal a melegséggel és részvéttel, talán annál is többel már, Irgalommal, amivel
akkor szólt a bíróhoz, amikor a templomból jövet belépett a szebába. - Nem,
hiszen nem is borotválkoztál, csupa sörte az arcod... Nekem most sajnos szolgá
latba kell mennem, de te maradj nyugodtan, érezd magad otthon, ott az ágy,
pihenj...

A bíró úgy hallotta a szavakat, mintha messziről, sűrű ' ködön át beszélné
nek hozzá. Olyan gyöngének, olyan elesettnek érezte magát, hogy azt hitte,
nyomban lefordul a székről. Belül valami hullámzott benne, rázta belülről a
mellét, külön-külön minden szervét, föl-le csapódott a bordái alatt; fölcsuklott
tőle, s rémülten érezte, hogy. torkát fojtogatja a sírás.

- Hozzak egy kis vizet? - kérdezte Kende.
A bíró á fejét ingatta.
- Ne hozz nekem semmit.
Két kézzel markolta a szék ülől{éjét, hogy belefájdult a tenye-re.
- Akkor mondd, mit tehetnék érted, Aurél?
A gyöngeség rohama elmúlt. A bíró fölkapta maga rnellől az aktatáskáját,

fölpattant a székről, jobbja ökölbe szorult.
- Te? - ordította és közben érezte, mint veszti el újra önuralmát.

Te, értem? Te nyomorult I
Mintha magától lódult volna előre az ökle. Kende azonban elhajolt az

ütés elől.

- Nem akartalak megbántani - mondta. - Bocsáss meg.
- Nem bocsátok! - ordította a bíró. - Soha, érted? Soha!
Kirohant, bevágta maga után a konyhaajtót.
Odakint márís szíkrázó meleg volt. Valami végigrezgett a levegőn, Akaratlanul

is számolta: három, aztán kis szünet után nyolc kondulás. Fölnézett a hang
irányába: pár gömbakacon túl ott magasodott az óháti román kori templom két
zömök. fehér tornya: Azt gondolta: "Ha jól emlékszem, fél kilenc körül megy
egy vonat a fővárosba". S aztán, szinte rámosódva az előbbire, ezt: "És parányi
gyermek terelheti őket".

Közvetlenül előtte réztányér villogott az utca fölött a tűző napban. Az üz
letben mínden szék üres volt. A borbély hajbókolva fogadta.

- Ahová uraságod parancsolja. Vágás? Igazítás?
- Borotválás! - mondta a bíró a régi, rideg hangon és utálkozva, míntha

mocskos volna, végigvonta . kezét arca tüskéktől sercegő bőrén.
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