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.:.- Beszélni akarok a bátyámmal!
il:zt mondta az előző hét szombatján. Többre ném volt hajlandó. Ennyivel

indokolta, hogy miért akar elmenni.
- Meg akarom keresni.
- A fronton 1 ... Megbolondultál ? Mintha a kávéházba mennél utána!
- Beszélnem kell vele;
A tényleges katonai szelgálatra abban a világban általában huszonegy éves

kortól fölfelé került sor. A. háborús események és az erőviszonyok egyre vészesebb
eltolódása azonban arra késztette a hadvezetést, hogy kedvező engedményeket
tegyen. vagyis alkalmat és-lehetőséget kínált a húsa éven aluliaknak, hogy ön
kéntes jelentkezéssel kikerülhessenek a frontra ők is --s ezt falragaszokon
~udatta alakossággal.

Azon a szombaton járt le a jelentkezési határidő, éjfélkor. Este még rend
ben vacsorához ült az anyjával, aki fehér bort és pálinkát is tett' az asztalra;
elég nehezen szerezte be azt a kemény kisüstit, járatlan volt az ilyen dolgokban.
Lebeszélni úgysem tudta volna a fiát semmiről, de bízott abban, hogy egy
ilyen erős elhatározás végrehajtása előtt - majd csak fölhajt valamennyit, búcsú
zásul, az ő egészségére, meg hát bátorsággerjesztésül is a: pohárhoz nyúl tán
egyszer-kétszer.

T~án a fehér bor volt a hibás - mert egyébként, ha olykor úgy hozta az
alkalom, csak a vöröset bírta, abból is keveset s legföljebb holmi kamaszos
hősködés hamis virtusával -, a pálinka meg végérvényesen fölkavarta mindig.
Vagy egyszeruen csak az vollt a baj; hogy ilyen fiatal korra még nem érik rá.
az ember az italra. A szülői uriszolásnak azonban nem sikerült ellenállnia; érezte.
hogyan gyengülnek a lábai, s végül nem tudott fölállni az asztaltól. Éjfélkor.
a plakátokon közzétett jelentkezési terminus lejártakor, előrebukott a feje a kar
jára, a tányérok mellé, és horkolva elaludt.

Reggel aztán már hiába loholt, nem jutott be a Mária Terézia laktanya
kapuján.

. .. Most szombaton, ahogy hat -óra után a ,Thököly úton az özvegyasszony
leszállt a villamosról, a házmesterné egészen a megállóíg elébe csattogott, a
fejét fogta, a haját túrta, és lihegve, fulladozva igyekezett visszanyelni a jajgatását,

Hogy a fiatalúr!. .. És hogy tessék már jönni! És hogy kapaszkodjon csak
meg a karjában! Jaj, így, erősen, .. _ ~

- Az özvegynek. a jajveszékelés közben eszébe jutott a fiáról, hogy délelőtt

belépett hozzá' az üzletbe, és megmutatta az új nyakkendőjét, ott vásároltá
szemben, teljesen értelmetlen, hogy minek vette meg ezt a kék, virágos vacakot,
mondta is neki, hogy legalább árulná el, mire kell ez most i igen, mást nem
mondott neki, azt se, hogy most nem ér rá, láthatja, mennyi a dolga, nincs
ideje az ilyen játékra, majd este elmesélheti otthon szépen, nogy miért jutott
eszébe, s teljesen míndegy, hogy mennyibe került.

A kapuban rendőr állt, s fönt az emeleten is. Meg a szomszédok. És mások,
akiket nem ismert.

A házmesterné már az előszobában elengedte a karját.
Oda se tudott zuhanni a sealonhoz: nem engedték, akik körülállták.
- Katonai pisztoly... - hallott valami ílyestélét.
....::. Honnan szerezte? - lehet, hogy ezt kérdezte valaki valakitől, de ő nem

értette, nem is neki mondták, nem is várt más szöt, semmit."
Csak azt -látta, hogy a testet pokróc takarja. És hogy egy helyen fekete a fal.
Mégis inkább csak azt, hogy nem is pokróc az, hanem azongoráról lerán-

gatott sárga takaró. _
És hogy ruha, ing, kabát sehol. Sem a szék támlájára vetve, sem az ablak

kilincsre lógasztva, ahogyan annyiszor odaakasztotta a nadrágját este s amiért,
oly sokszor meg kellett szidnia, sem az asztal alatta zoknija, sem a sarokban
a cipóje, vagy a rádió tetején a zsebkendője. Nem. Semmi.
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A szekrényhez tántorodott, mintha más se érdekelné, és fölrántotta, majdnem
elesett a Iendülettől, a zár kiszakadt. Igen, a zakó. amelyben délelőtt belátoga
tott hozzá az üzletbe, ott lógott rendben az első vállfán. .A nádrágja élre húzva,
a helyén. Minden inge, alsóneműje szépen összehajtogatva, ahogyan máskor
soha. - Mi"ért? Kivel dacolt? Kinek szólt ez a groteszk rend?! .

Becsapta a szekrényajtót, és fölszakított egy mástkat. 1:8 külön~f16kokH

kezdett rángatni. Azt a nyakkendőt akarta megtalfrlni.
Nem értették, mit művel. Maga se' tudta, miért teszi.
Akkor esett' össze, amikor vissza akart fordulni a székrényW.
- Katonai pisztollyal... ,

~ Mi történt? Jézusom! Lehetetlen... Mikor? - forgolódtak,totx>gtak az
előszobában, nyújtogatták \ a nyakukat, elsomfordáltak, mások .jöttek, s tágul',
merev ~kintettel sugdolóztak, pusniogtak. Ki a kezét tördelte, ki rémülten, barn
bán koto1"ászott a zsebében. Mindenki a másiktól várta, hogy az talán többe' ....

- Rémes! Ilyen fiatalon! - csóválták a fejüket kint a .lépcsőházbaa: 
Ilyen szép fiú; most érettségizett, a nyáron! Mi történt? .. Mikor? ..

S egy sánta ember úgy'vé1te, míntha látott volna berohanni yalakit,még
a házmésterék előtt: holmi katonanövendék lehetett, olyan kadétféle, talán csak
azért a pisztolyérttörtetett annyira veszettül,' azt akarta sürgősen vissza, azért
is tűnt el aztán azonnal. .. Hová lett, a pisztoly is hová lett? .. Vagy a readÓl"
vette magához?

De miért tette?!
Ml törrent?! Mi volt ez?!
Szerelem? ..
Az is volt. Bíztosan.. Szerelem míndíg van.
Hát még egy ilyen stramm, erős fiúnál hogyne lett volna! Hiszen a hizbaa

Js neki szurkolt mindenki, még a házmesterné is: hogy egyik kislátlT, másik
kislány, szőke is, vörös is, hosszú hajú feke~ is, milyén sard rendben váltogat
ták itt egymást! Aztán kuncoghaJ;tak is, , amikor amolyan hegyes járás'
fiatalasszony vagy élemedettebb korú, gömbölyded hölgy emelte meg büszkéa
a fejét ennek a barna ftúnak a karjába csímpaszkodva; - Istenem, milyea
hivalkodó magabiztossággallépkednek "ezek a nói személyek ilyenkor, CSiák úgr
kopog a sarkuk végig a folyosón!

De ki haragudott volna rá, ugyan kit nem vett le a lábáról. a mosolyával,
a szemtelen kedvességével? Az· anyja is csak veszekedni tudott vele, hogy tniért
hagy akkora rendetlenséget maga után, legalább lefekvés előtt rámólná el a
holmiját! Mert olyan köLtői összevisszasággal hányta szét a dolgait mindig, hogy
szegény asszony tulajdonképpen azon se csodálkozhatott már, amikor a fia
zokniját a csillárról kellett levadásznia, a cipőjét az erkélyről, az iratait me&:
az ágy alól. Hiába kiabált vele ilyenkor, mert mielőtt elsírta volna magát,
vigasztalásul átölelte az óriási fiú, odatartotta az arcát két nagy békítő pofonn,
pimaszul nevetett, és jókedvében ugrott is egy magasat, annak láttán, hóa
mennyire erőlködik az anyja, lám, még a foga is összekoccan, csak hogy tisz
tességesen csattanjon az a pofon! -' hát akkor tessék, legyen meg. a kedve, rajta.
Majd csókok körbe-körbe a homlokára, az állam, a verekedő jobbkézre is: 
nem, akkor már hiába kiabált vele, nem lehetett erre a gazember kö!yökr'e
igazán haragudni.

Most meg minden összehajtogatva, és minden a helyén, mint soha. - A rend!
Akkor is erre eszmélt, a rideg rendre, amikor föltámogatták a szekrén.r

mellől és le akarták ültetni a fotelba. Kitárták rá az ablakot. Ahogy fölnyitotta a
szemét, csak azt látta, hogy nincs elöl a szobában semmi. - Ki rakodott itt igy el ?l

De valami mégis. Egy cédula i.az asztalon. Egy lehasított újságszé1e. - S-d:
nem vette észre senki? ! .

1:rte nyúlt. Hagyták. Elhúz6dtak tőle, a szőnyeg szélére hátráltak, 0IUWl kf
váncsiskodtak.

Irás volt rajta; ezt messziről látta.
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Hogyhogy nem fedezték föl eddig?! Mindent elmozdítottak, mindent 'Vissza
betlyenek - II ezzel nem törődtek?! Vagy éppen hogy nagyon is figyeltek ri.
J'öljegyezték, de itt hagyták. .. Számontartják, de maradjon csak úgy, ahogy volt. .•

Csak a bátyámat és téged szerettelek.
A szövegnek csak az elejét látta, mást még sokáig nem. - Csak II bátyámaf

- ezt írta hát a papírra először, igen; de mikor?! Mindenekelőtt, önkéntelenül, a jó
ság kényszerével, a legbensőbb, a tudat nélkül is robbanni kényszerülö ' kapkodással,
és igen,' talán nem is akart már mást Irní, Istenem, mekkora az üres fehérség 8
legelső szavak után, mintha befejezte volna, mást nem üzent, csak hogy a' bA
tyámat. .. - aztán a többit valahogy mégis odavéste, a hosszú hézag után
hozzátette az anyját is, még egyszer az eszébe jutott, de csak azért.••

A múlt héten is, azon az 'előző szombaton, amikor megtette volna még azt u;
ahogyan mondta, hogy el kell menníe, meg akarja keresni... beszélni akarok CI
bátyámmal. • •

Hát velem?!.- gyűrte, morzsolta ujjai között a papírszeletet, majdnem a
saonyegre ejtette, de a szoknYája gyűrődésében utolérte. - Envelem nem /tudotl:
lteszélni?! Nekem nem mondhatott el mindent?! Ennekem, az anyjának, nem?

:tn, aki...
~ egyre szűkebbre húzta a vállát. Kisebbre, még kisebbre görnyedt a fotelban,

s más sóhaj vagy nyögés nem fért már a. szájára, újra meg újra csak ugyanaz;
-:tn, aki.•.
Ahogyan odakuporodott egy-egy este. őmellé, az ágya szélére, egy ilyea

nagyfiú, és pikáns, megbotránkoztató történeteket mesélt, neki, az anyjának,
bizalmaskodva, cinkosan sugdolózva, és milyen jóízűen nevette ki saját virgonc
kis ügyeit, a lányok butaságát s az asszonyok még nagyobb butaságaít! Tudta.
hogy nem.irtene ilyesmiről beszélnie, másnak nem is hencegte volna el a hős
tetteit, de azt nagyon élvezte, ha sikerült meghökkentenie őt! És hogyan hízelgett
ilyenkor, mílyen könyörgősen gyerek volt, csak hogy kibékíthesse! Pedig a fele
se volt igaz semminek; de kitalá1t és megint kitalált mindenfélét, hogy meg
ijessze, s hogy aztánfsmét hízeleghessen. Milyen örömét lelte ez az örökké
mosolygö istentelenség abban, hogy megbotránkoztassa, főlháborftsa ót! S .6
belement a játékba míndíg, soha nem szegte a kedvét - tudta a csirkefüll6.
hogy ilyenkor végül úgyis mindent megbocsát neki: hülyéskedett, pusmogott hát,
és pletykált a végtelenségig. - Ez a megértő boldogság mind hiábavaló vol\
s a sok-sok nevetés, az is mind-mind hazugság lett volna? ..

Ki ítélhet el egy anyát azért, hogy annyi mindent megengedett a fiának?
A kisebbnek, igen, mert őhozzá már nem tudott olyaI), kemény és következetes lenni,
mint a bátyjához. Régen, a nagyobbiknál még bírta erővel; persze, olyan korai
özvegységból még talpra lehet állni valahogy, s ő megpróbálta, a nívót is tar
tani akarta, amit il férje biztosított, amíg élt; a bankigazgató fiait úgy kellett
nevelnie, hogy megállják a helyüket a társaságban és meg lehessen jelenni velük
a régi emberek közt ezután is, ne éreztethesse velük senki, hogy keresked6
asszony az anyjuk.

A szigor! Ogy gondolta, ez a legtermészetesebb. Hogy erős szigorral, jó ke
ményen, rövid pórázra fogja őket. És nemcsak a különbö~ tilalmak, megvoná
sok és más fegyelmezési praktikák magától értetód6 eszközeivel élt rendszeresea.
hanem a tollseprő nyelét is megragadta néha, a főzőkanalat pedig még gyak
rabbankapta elő, s a gyerekeknek bizony szótlanul kellett eltdrniök, amit
megérdemeltek!

Igen, eleirite. Az öcskösnél azonban már nem mindig futotta az erejéb61.
Mert ez mindig nevetett - de nem, dehogyis nevetett, azzal csak fölborzollli
lehet a felnőttet, még jobban! - nem, ő nem nevetett az ember szemébe, hane.
mosolygott, a pofon után is, és kacsintva, csücsörítve nyújtotta oda arca másik
fejét is; - nem, őhozzá már nem tudott elég szígorú lenni, ez igaz. MáS ie
hiába erőlködött· volna: ennyi kedvességet, ennyi szemtelenséget nem lehet
megtorölni.

Könnyű azt mondani, hogy másképp kellett volna. - De ki látta őt éjszaká
kon' át, hajnalig kuporogni a hallban, pongyolában.. lesni a sötétben, hogy mik..
állít már be ez a kegyetlen csibész, pedig tudta jól, hogy anyjának leragad a
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szeme; hogy mennyit dolgozott, gürcölt, alkudozott egész nap; hogy mire haza
dől, alig marad ereje a saját fehérneműjekimosására,de nem bízza másra soha,
azzal csak ő hajlonghat este a kád fölött; .aztán hanyattvágná magát az ágyban.
de nem teheti, meg kell várnia a fiát, nincs-e -valami baja, hol csavargott ilyen
sokáig megint? - kikapcsolja a rádiót, behúzza a függönyöket, leoltja az összes
villanyokat, és beül a hallba a fotelba, fázik, de nem teken be a lábát pokróc
cal, különben elatudna a sötétben - és amikor lön végre, olyan halkan motoz
a kuleesal a zárban, és olyan nesztelenül tárja föl az ajtót, senki se tudná
utánozni, világosságot nem gyújt, .a cipőjét már a folyosón lehúzta, a kezében
hozza, a fűzőjén hintáztatja - és várja az esedékes pofont a sötétből, tudja
jól, hogy mi következik, a fotel előtt megáll és vár... - nem., nem lehet az
már igazi pofon ilyenkor, félre is csúszik a füle méll~tt. .•

Igen, néha már valóban nem ismerte ki magát a fiúnevelés különféle elmé
letei között és a gyakorlati kudarcok ellentmondáSainak szövevényében. Miért
nem természetes hát, hogy végül másokra is hallgatott, rákényszerült, igen. és
egyedül volt, és a hajdani bankig-azgatói szintet már alig bírta tartani, taláB
nem is igen maradt abból addigra más, mínt hogy ijedten, reszketve és félve,
és olyan éhesen, de annál naivabb reménykedessel kapkodjon azoknak a taná
esaíért, akiknek a szavát már csak azért is illett megszívlelníe, hogy el ne
veszítse a jóindulatukat, ne higgyék, hogy kiesett akörból a fiaival. Mert ha
az apjuk élne, ő is így rendezné a dolgokat.

Igen, talán így. Sót biztosan így. De mindenesetre egyféleképpen. Neki vi
szont míndenkíre hallgatnia kellett, bármekkora áldozatokba és anyagi erőfeszí

tésbe került ez. Két évre például a premontrei gimnáziumba íratta be az id6
sebbet, bentlakónak, Gödöllóre, majd a következő két évre egy egészen más
természetű iskolába, egy csaknem ellenkező előjehí elvek szerint nevelő, evan
Itélikus, budapesti internátusba, nappali benttartózkodóként, hátha az jobb lesz.

így történhetett meg, hogy amikor a soron következő tanácsot megfogadva,
a kisebbiket jóhiszeműen az esztergomi intézetbe íratta be, ő két hónap múlva,
vasárnap délelőtt váratlanul beállított, nem hozott magával semmiféle csomagot,
az első székbe levágta magát, és a szeba közepén álló asztalra föllendítette a
lábát. A cipője sáros, agyagos volt, a nadrágszára is. A feje meg egészen kopasz.
Akaratosan, csúnyán összeszorította a száját, egyetlen szóra se volt hajlandó.
Két napvműlva derült ki, hogy az elegáns intézet helyett, tévedésből, Esztergom
-táborba került, ami holmi hazulról elfajzott kölykök javító-nevelő intézete: ezért
szökött meg onnan. gyalogosan, és nem indokolva meg semmit, majd lerázva
magáról az egészet, legyintve legföljebb, de az ablak felé, hátat fordított az
asztalnak, ha netán később is széba került otthon az ügy. A bátyjával nem
beszélt erről; a bátyja abban az évben egy másik intézetben tanult, érettségi
előtt állt. Utána meg már nem volt érdekes.

A következő években. ahogy ebből a kamasz zárkózottságb61 kifelé haladt,
úgy lett egyre kedvesebb. Akkor kezdett tréfálkozni, és rákapott a heccelődésre.

Az idősebb fiúidóközben elkerült hazulról, s anya és kisebbik fia között meg
szokottá vált lassanként az esti nevetgélések szertartásos, begyakorlott rendje.

Ilyen pajtásinak hitt és - látszatra - majdnem cin,kostársi kapcsolat után
ugyan mi jogon tolakszik most föl az a hívatlan hang, hogy - beszélnie kellett
volna vele... mert hiszen beszélni akart? Mit? Mi az, amiről vele, övele nem
beszélgethetett?! Hiszen többet is mondott, mint ami igaz; dehogynem hallgatta
meg, hogyne figyelt volna rá, soha nem aludt el közben. amíg az ágya szélén
ülve szóval tartotta! Nappal? délelőtt? - akkor másnak sincs ideje a butás-.
kodásra. ,Mi egyebet válasiolhatott volna neki hétfőn, amikor beviharzott hozzá
az üzletbe, és már az ajtóból. íntegette, hogy pénzt kér! - mennyit? - tízezer
pengót! - Kezdett volna alkudozni vele, faggatózni talán, hogy mire kéll neki?
- Mire?! _ ~ízezer pengő! Nevetni se lehet ekkora viceen; hagyj a hülyés
kedéseiddel békén, látod, hogy nem érek rá!

Másnap, kedd délelőtt meg a zuglói reszelőgyárba állított be, azzal, hogy a
vezérigazgatóval akar tárgyalni, meg szeretné vásárolni az üzemet.

- Hogyhogy?! - dadogott míndenkí, és furcsán elhúz6dtak tőle, mások meg
harapdální kezdték a szájuk szélét.

Úgyhogy! - nézett kajánul a szemükbe. -Ahogy van!
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Negyvennégy nyara volt; - -honnan szímatolhatta meg ~gy ilyen jó kedélyű

fiatalember, hogy a tula,jdonosok valóban foglalkoznak a vagyonnak az ország
~ való kimentésével, s a háborús szorításban minden ajánlatot meg kell hall
gatni, bár nem sok fölösleges idejük maradt a körülményes fontolgatásra, A
vezérigazgatónak talán imponált iS,hogy valaki, rögtön az érettségi után, ilyen
magabiztos megjelenéssei és elgondolással lépjen az önálló élet küszöbére. Mintha
komolyan vette volna: türelmesen hallgatott - 'hallgatta, igen; nem nevezte
fantasztának, nem tréfálkozott, nem rökönyödött meg - csak hallgatta. S ó
beszélt, beszélt, beszélhetett, ülve, keresztbe vetve a lábát, majd fölállva, jár
kálva és -vissza-visszafordulva, újra elmerülve a' puha fotelban : - és várta,
hogy végre mikor fognak ellenkezni vele? Hiszen azért jutott eszébe az egész 
meg más ilyesmi is mlndíg, csak mínél bizarrabb legyen! - talán semmí másért,
csak hogy kérdéseket provokáljon. Ellenkezést szítson, hogy utána meggyőzhessen.

Elutasítást várt, hogy azért is megkísérelje a bizonyítást. Mert az ugyebár nem
beszélgetés, ha csak az egyik fél beszél. Úristell, mit tegyen, mit kelljen már ki
találnia, hogy végre válaszolJon is már valaki?! Mindegy, hogy kicsoda, és nem
fontos, mit - de beszéljen az is,kapesol6djék Valaki valakihez: válaszoljon bátI

-Igen, szerdán megtudta az anyja, újságolták neki az üzletben. és ó is elbüsz
kétkedett vele; - de hát erre igazán nincs idő ilyen forgalmas déie1óttl Külön
ben is, vigyázhatna arra, hogy kiből csinál bolondot: nem mindenki szokta
meg akabaréit! - Jó, majd este· m~beszéljük...

Csütörtökön nem- történt $eIlUIÚ. Pénteken sem.
Nem hoztak hírt az üzletbe a fiáról. S nem is toppant. be hozzá délelőtt.

NY\lgodt volt tehát; otthon egy. cédulát talált este, figyelmesen a virágváza
elé álUtva, hogy moziba ment, .igyekszik haza..

Aztán szombat reggel az a képtelen szinti, viráges nyakkendő. - Neveteij;,
peJ'llZ8, hogy nevetett, hosazábim eda is tibbentette az arca ~ olyan büszke
volt rá. ..

. .• A hadapród urat egyik reggel az alkalmi katonai kórh~ paranesnoksé
gAra rendelték.

Egy bete sebesült, a tábori köWzóhelyen nYerte vissza az eszméletét, majd
más tehetetlenel$el együtt szekérre rakták és hátrább szálHtott.ák, itt másodszor
vége~tek. azóta műtétet rajta. sokan voltak: egy régi tornateremben,hosszában
a földre terített .szalmán, pokrócok melegében, félkábultan lestek a uórváRyOAn
megnyíló ájtó irányába. .

Hordágyon vitték át a másik épületbe. Furcsállotta, nem tudta mire vélni:
- nem szokták itt a sebesülteket a paranesnokságra előállítani, a járóképtele
neket különösen nem. Vizit, kötözés, fölül~gálat éppoly ütemes rendben történt
ezekben a termekben. mint egyébként a szokványos betegellátó intézmények nap
nap utáni gyakorlatában bárhol - nem a parancsnok dolga volt, hogy egyenként
foglalkozzék mindenféle kéz- vagy Iábtöréssel, amputálással vagy tüdólövésse!.

Az irodában. a- szőnyeges és világos szobában, az íróasztal mögött két katona
lebontotta karjárol és melléról a. kötést. Akkor lépett hozzá egy orvos-ezredes.
Lehajolt és megérintette. Egy hadnagy állt mellette, ugyancsak orvos. O nem
hajolt le. Várta följebbvaIója utasítását.

Nem tartott sokáig. Az előbbi két katona ellátta a sebeit újra, és máris
vlsszakötözték. Nem értette: - ezért kellett ót ideszálIítani? Mit akarnak vele?

Az ezredes és a hadnagy váltott pár szót, ebből alig hallhatott -o-alamit.
Ennyit legföljebb:

- Nem szállítóképes.
- Igenis.
De lehet, hogy nem is ezt hallotta. Ugyan miért mondták volpa? .. A láz;

láza WIl megint? Szomjas. Biztosan nem is erről beszéltek,
Es az is :liurcsa volt, hogy miközben vitték visszafelé, a hordágyon ríngva,

az öccse jutott az eszébe. Szentimentális barom! _Miért pont most?! És szerette
volna megmozdítani a karját.

Az öcskös. Aki most egydül van otthon. Egyedül: mert rnindíg egyedül van. •.
Igaz, itt is egyedül van az ember. Ez azonban érthető. tgy jobb. Itt jobb, ha sikerül
egyedül lenni. O már tudja. ÉS ő is tudja. Ok ketten. akik alig beszéliettek
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egymással, máskor se, sose, épp a lényeges dolgokról soha - mégis rníndent
tudtak egymásról. A lényeges dolgaikat mindenesetre Igen. Mindig. Szótlanul
egymásra nézve. És várva.' És hálásan a megtakarított szóért,

Ahogy egyszer rányitott a fürdőszobába, nyakig ült "az öcskös a forró kádban
- legalább egy óráig maradt odabent, ha egyszer belemászott, ilyenkor nem
lehetett kivárni, folyt az arcáról a veríték; nem is látszott a sűrú- góziól, de csak
bámészkodott az izzadó csernpékre; - akkor se mozdult, a fejét se fordította
a nyíló ajtó felé, úgy' mondta maga elé, mint egy áhított verssort: ,

- Ha most fölvágná valaki az ereimet... Szép nyugodtan... Beleszivárogna
lassan a vízbe, és elmerülni... pirosan szétfolyni. ..

Vagy máskor ~ ez is milyen furcsa, hogy most ködlik föl megint: - amikor
ó már nem lakott otthon, és .belátoaatott egyszer az üzletbe; anyjuk olyan in
gerülten tuszkolta ki azonnal a folyosóra, színte lihegte, hogy tüstént menjen haza.
és nézze meg, mit művelt az öccse újra, este öngyilkos lett, vagyis ákart lenni.
megpróbálta, nem tudni míért, teljesen érthetetlen, megőrült, végül még a házat
fogja magára gyújtani;beszéljen vele, a legfőbb ideje, hogy egyszer már ko
molyan beszéljen vele, rá talán még hallgat!

Ezt az egyre sűrűbben víssza-vísszatérő figyelmeztetést jól ismerte. a vádat,
hogy nem törődik az öccsével, nem vonja felelősségre a szertelenségeiért, nem
beszél vele, hanem ó is csak ráhagy mindent. az a legkönnyebb.

- Beszélhetnél vele! - így szokott kezdődni.
Aztán ezzel folytatódott: .
- Te vagy az idősebb! Apátok helyett az apja!
De hát miről beszélt volna vele? Most. vagy bármikor! Va1óbaa képtelenség

fölfogni, hogy ők mindent tudnak egymásról?!
Tehát legyintett végül, és keserűen elfordult.
Anyja pedig kétségbeesetten kapaszkodott meg ~gy szék tám1ájába:
- Mert egyformák vagytok - sóhajtotta. - Neked is míndegy,
- Megyek - próbálta szegényt megnyugtatní, és elindult haza; jól van,

hát beszél majd vele.
Magában jól tudta, m~értette öccsé sorozatos . hecceinek az lndftórugóját.

Egyik oldalról az erőszakos és természetellenes szígor, másfelől a játékos és
ugyancsak nem természetes kény-eztetés: rokonindfttatású tévedés mind a kettő,

lázadni kell ellenük, egyformán. Ez volt az ó véleménye míndíg, A heccek, a
rémtettek mind-mind ezért történtek. A szígor, a rend megtorlására. Ijesztésül,
azért is!

ott ült ai öcskös a nagyszoba közepén, az asztalfőn, és négy társával, öríásí
hangerővel, kegyetlenül verték a lapot, A cigarettafüsttól alig lehetett látni,
a pálinkagőz és izzadságszag keveredésében pedig sejthető volt, hogy órák óta
folyik a csata. A szegény "öngyilkos" derékig meztelenül, egy szál lenge alsóban,
s a mellén meg a nyakán kiáltó rúzsfoltok, egymással fe1eselve - de a lányok
'már eltűntek, ,.

Ez a tivornya is csak amolyan azért ls-ügy volt tehát! - látta ő azonnal,
fölmérte, persze, hogy valójában semmi se történt. Csak dühítení, megijeszteni
megint, az volt a fontos. S nem is őrá várt a gyerek, hanem abban remény
kedett, hogy netán az anyja állít be váratlanul: .az lett volna az igazi, ha ő ta
lálja így, itt; a rúzsos maszatok is azért kerültek a mellél'e...

Hívták az asztalhoz, osztottak a következő fordulóban neki ls; leült hát
közéjük, csak a zakóját dobta le, és kérte, nyissák ki az ablakol Igy tartózko
dott ott egy óra hosszat, jól (s esett ennyi.

Az alkalom viszont ezúttal sem volt a legmegfelelőbb arra, hogy kérdezős

ködni kezdjen. Néhányszor ugyan keményen szembenéztek, keményebben, mint
a lapjárás indokolta volna; - de miféle hangon beszélt volna vele másképp?
Komolyabban például, ahogyan az anyjuk kérte...

Később, napok múlva derült ki, mi is volt az az "öngyilkosság"? Bekapta
az otthon föllelhető gyógyszereket, valamennyit, válogatás nélkül:' így aztán
egyik ellent mondott a másiknak, óriási gyomorgörcs következett, kimosták, kész,
jÖhetett a kártya!...

De hogy ez is miért most zuhant elő, mire jó az ilyen emlékezés... - A
láz? Láza van? Reggel mérték, följegyezték. .•
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Nem szálIítóképes.
Jó. Hagyják békén. Kinek fontos, hová szállították volna? Minek?
Nyugtatót fog kérni a katonák közül az egyiktől. Mihelyt a hordágyat le-

teszik és' megszúnik a ringás. Altatót inkább... '

... Mennyien jöttek ki a temetésre! A házból, az üzletből, a volt iskolatársak
közül. Es idegenek is, milyen sokan!

Az özvegyet mindkét karjánál fogták, támogatták. de azért látott mindenkit..
Mindenkit idegennek. A lányokat, a nőket, tizenhat-tizennyolctál negyvenig és

. még túl- is talán, csaknem nagyságrendben fölsorakozva, és sirt ez is, az is, mind
egyik, könnyek nélkül, mint az orgonasípok ; - a könnyeiket nem akarta látnj.

Fogták, támogatták. hogy össze ne essen, ő' meg nézte, amazokat, a zsebken
dőjét a szájához szorította, és kutatott közöttük. - Egynek kell ott lenni, rnő

göttük vagy még hátrább, valahol ott. Valakineki egynek okvetlenül. Egy, aki
több volt. Valakinek föltétlenül többnek kellett lennie... Es arrább, a kalap
talan férfiak között, melyik az a kadét vagy micsOda? Miért nincs itt, ezek
között ; most már nem kell a barátjától semmi? - Barátja? Volt hát barátja
is? - Visszakapta tőle, visszalopta. Es azt is; azt az egyvalakit is vissza? ..
Katonai fegyver, azt mondták. De lehet, hogy nem igaz. Semmi sem igaz! Nem,
nem így volt, nem ez történt, nem igaz! Azért is nincsen itt; biztos, hogy
nincsen itt.

Senki sincs itt... A bátyja sincs itt. Éppen ő nincs itt. Hogy végre megmond
hatná neki. Legalább most. Igy, ha másképp nem ment.

Ezért is rnennyit futkosott és telefonált hiába. mindenhová hiába, a legjobb
vevőihez. méltóságokhoz és különböző magas rangokhoz: ki képes elíntéznl, köz
benjárni valahol, hogy a fiát hazaengedték? - biztosan van ilyesmi, nincsenek
lehetetlenségek, pár napra csupán, az öccse temetésére haza kell engedníük: nem
állhat itts , a sírhant előtt ő, csakis ő, egymagábant. ..' Ehhez a hadjárathoz is
neki kellett erősnek lennie, sírni, könyörögni, mindent megígérni, nem összeesní,
hanem kílíncselrrí és rírnánkodní tovább.

Amikor a tábori lap megjött, zöld" egyszeru lap, épp azokban a napokban,
a fia helyett egy olyari kifakult lap csupán, az is épp akkor, mínden egyszerre,
nem is, valószínű. ez ugye nem is vele történik talán, csak:újságolta valaki,
csak azért mondták neki, hogy...

De hiszen ez nem is az ő írása a zöld lapon, úristen! Ki írta helyette?!
Hogy semmi baj, ne ijedjen meg, legközelebb már maga is tud majd írni.
semmi az egész...

.Bemmt, semmi! De _miért jött ez később, mint a futkosásaira és a könyörgé
seire az az értelmetlenség, hogy: nem szál~ítóképes?t." Előbb íródott; de később

érkezett? Mi ez? Ki érti? Miért mondják? Ezért nem tudták neki elintézni
azok a fontos emberek sem, ezért nem lehetett hazakönyörögní ? Ilyesmit talál
nak ki, vagy, minden hazugság, rnert vigasztalni akarják, hogy ne értse meg,
ne, mert amit nem értünk, abba bele kell nyugodnunk? .• Nem látják, milyen

. erős? Ne vigasztalják, hanem feleljenek!
Semmi! Minden csak semmi, az öccse már nem is olvashatta el a zöld lapot;

- nem olvasta, de tudta! - mit? - mindent, egymásról míndent, 'míndíg azt
mondták, hogy míndent, nincs semmi baj, mert ők mindent... '- Csak meg
akarta keresní.- Nem találta volna meg; ott kellett volna keresnie, ahol más
írta helyette, hogy ne ijedjenek meg... ott nem találta volna meg, nem enged
ték volna hozzá.

Ott, pont ott engedélyezték volna nekik, hogy - beszéljenek?1
Minek, ha eddig nem?
Es miről, ha tudták?
- Valamit még mondani 'akart.
Mit?
- Azt neki akarta.
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