
RÓNAY GYÖRGY REG~NYTÖREDÉKÉRŐL

A nábob halála és II Képek és képzelgések után Rónay György meg akarta
imi a tervezett harmadik részt is, hiszen trilógiának szánta önéletrajzi ihletésű

regényciklu,sát. Húsz lappal készült el belőle, s megmaradt jónéhány jegyzete,
metuek világosan mutatják, hogy a felszabadulásig akarta nyomon követni hő

seinek sorsát.
Életében újra és újra vis~zatért ihletért gyermekkorához. Erről árulkodnak a

Kakucsi rózsák versei is, nemkülönben több prózai írása. Azt akarta elmondani,
ami~ végül lírává oldva "kiírt magából" a Júdásban: hogyan vált egészen árvává
olyan környezetben, mely látszólag otthont és biztonságot adott neki. Édesanyja
'korán' 'tüdőbajt kapott, s aztán elkülönítve, színte rabságban tartották a kastély
egyik szárnyában, gyermekei is alig-alig, láthatták. Halála után a, fiatal fiú vég
képp magára maradt. Családja széthullott, A nábob halála pátriárkája, a nagyapa
halála után felesége és fiai eltékozolták a vagyont, annak csak töredékei marad
tak meg. Egy részét ő örökölte, de mostohaapja volt nagykorúsításáig a birtok
gondnoka, s a jelek szerínt nem éppen a fiú javára sáfárkodott. Gyermekkoromból
emlékszem még, valahányszor feltűnt a végrehajtó Albert utcai lakásunk erkélye
alatt, szüleim villámgyorsan az ágyak alá guritották a szőnyegeket - nem volt
sok: - , s mire a hívatlan vendég csöngetett lakásunk ajtaján, már kopár puszta
ság fogadta (nem kellett nagy rakodás hozzá).

Igazi otthonra a gödöllői premontrei gimnáziumban talált, barátokra pedig az
egyetemen. Egyik jegyzete a következőket tartalmazza: "Év végére kialakult a
baráti köre: 'Julián". ...jVyilván részletesen meg akarta írni egyetemi éveinek törté
netét, elemezni akarta azt a kapcsolatot, mely Horváth Jánoshoz fűzte. Julián,
azaz Agoston Julián ciszter szerzetes volt, talán: a legjobb barátja. Költőnek in\.
dult, aztán megírta Kaffka Margitról szóló monográfiáját, majd pedagógiai tárgyú
publikációi voltak szép számmal. Élete utolsó éveiben Biatorbágyon tanított. Csodá
latos ember volt: szellemes, villódzó, telve mindig Jervekkel, ötletekkel: bizonyára
hálás regév,yfigura lehetett volna. (Versei jelentek mer} a Vigiliában is.)

De nem folytatom. Talán ez az elso, töredékes fejezet is jelezheti, hogy Rónay
György számára ez volt a legfontosabb téma: talán egész életművének egyik leg
meghatározóbb motívuma. A jegyzetek alapján a regény egy társadalmi réteg szét
hullását, morális elzüllését és kiúttalanságát mondta volna el. Sajnos, csak torzó
maradt.

(r. l.)

,ŐSZI MULATSÁG
RÓNAY GYÖRGY REGÉNYTÖREDÉKE

I. SZUNYOGOS

A fiatalember átvágott az országúton és rátért a majorba vivő homokos dűlőre,

Bal kéz felől keskeny csík szántó nyúlt az országút mentén a kanálisig. Laza
homokjában soha nem maradt meg semmi, kár volt bele a vetőmagért. mégis
minden esztendőben megpróbálkoztak vele, ahelyett, hogy parlagori hagyták volna.
A gabonát, kukoricát, csalamádét kisikálta a szél, a krumpli meg se bírt bokro
sodni, a napraforgó meg, amit az idén vetettek ide, a ritka foltokban, ahol egy
általán kikelt, alig nőtt félméteresre, leveleit szomjasan lelankasztotta, és legföl
jebb gyermektenyérnyi tányérokat hozott, pedig már augusztus legvégén jártak.

Ez után a siralmasan rossz földcsík után, huszonöt-harminc lépésre az ország
út árkától kezdődött a szőlő, Göcsörtös vén tőkék, gazosan karó nélkül: a szőlős

kertnek, mely egészen a major aljáig húzódott, eza kivénült pászta volt a legré
gibb része, ezt még Bors báró, a birtok! hajdani gazdája telepítette, valamikor
a nábob előtti időkben, a ~últ század vége táján. Rejtő Áron, agarádfalvi szolga-
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bíró, amikor az öreg Werner halála után, mínt ez elhalt Werner Rózsi árváínak,
a két Zsombory gyereknek a vagyonkezelői gondnoka, hivatalosan is átvette Szu
nyogoson a gazdálkodást, váltig fogadkozott ugyan, hogy előbb-utóbb itt is rendet
teremt; csakhogy míre szenvedélyes míntagazdálkodásí terveiben odáig jutott vol
na, hogya meddő rizling helyébe saszlát és szőlőskertek 'királynéját ültessen,
csupa hamar termő, korán érő csemegefajtát. amivel majd, mint harsányan,
gurgulázó raccsolással mondta, egyszerűen "lehengerli a piacot", akkorra elfogyott
a pénz, megszaporodtak a terhek, lejártak a váltók, befagytak a hitelek, és Szu
nyegos tönkrement. Akiknek az lett volna a dolguk, hogyahomokházi nábob,
Werner József immár egyetlen- unokájának a vagyonán őrködjenek (mert a kiseb
bik Zsombory fiú, Tibike, 1928-ban meghalt), azok - vagyis az árvaszék, a va
gyonkezelő meg a törvényes képviselő, az apa, Zsombory György, akit a nábob
végrendeletében kitiltott unokái örökségéből - egymást vádolva, egymást rágal
mazva, s a gyors pusztulásért a felelősséget egymásra hárítva olyan kibogozhatat
lan pörösködésbe bonyolódtak, hogy azon előbb-utóbb el kellett volna úsznia an
nak a pár roncsnak is, ami a hitelezők nem várt irgalmassága folytán a szunyo
gosí csődtömegből esetleg megmaradt volna.

Június végétől, amikor szülei föladták az üllői úti új lakást és véglegesen le
költöztek a tanyára, valahányszor Tószentlászlóról jövet ráfordultak a szőlő végé
nél a hornokos dűlőre, Zsombory György sosem mulasztotta el, hogy patetikus
karlendítéssel rá ne mutasson az elhanyagolt pásztára és fájdalmas gúnnyal föl
ne kiáltson:

- Látod, fiam, így fest Aron bátyád híres mintagazdasága !
Géza bólintott, s néha még azt is megtette. hogy keserű vagy töprengő képet

vágott, míg apja emelt hangon, hogy a kocsis is hallja, kifogyhatatlanul sorolta
tovább Rejtő Aron fondorlatait és mulasztásaít, figyelni azonban már nemigen
figyelt: a könyökén jött ki az egész zavaros história. Inkább azt a fölemelt kart
figyelte maga mellett, mintha valamilyen kifürkészhetetlen okból nagyon fontos
lenne számára, hogy minden gesztusát alaposan az emlékezetébe vésse.

Apja kihajtott galléros, rövidujjú. kék pólóinget viselt a tanyán; szabadon
látszott napbarnította, szeplős, itt-ott májfoltos karja, s ahogy az ingnyak kissé
hátrabukott, pár ujjnyi erősen hajlott, húsos hátából is. Bechterevje volt, hátán,
vállán jól ki, lehetett venni a túlcsontosodás- szabálytalan púpjait. Nem is bírta
vízszintesnél magasabbra emelni a karját, melyen - a jobb felsőkar közepe tá
ján - szintén volt egy hosszúkás dudor: rosszul, vad túlburjánzással forrt össze
a csont a kettős törés helyén. Homokházán történt a baleset: Werner Sándor a
két lipicaival küld~ ki az állomásra (akkor még megvolt a két almásszürke li
picai): az erdő alatt kerékpáros jött szembe, a lovak megbokrosodtak és az árokba
rántottak a homokfutót. Csoda, hogy életben maradt: ha kevésbé szerencsésen
esik, nem az útszéli boglyába" merev gerince össze-vissza törhetett volna.

Géza intézetben volt; csak hetek rnúlva értesítették, amikor apja már kijött a
kór házból.

- Nem akartunk zavarni a tanulmányaidban - rrlondta, amikor a következő
szombaton haza kéredzkedett a rákosvári konviktusból, hogy meglátogassa. Hang
ja csupa szemrehányás volt; Gézában egyszerre kialudt az öröm, hogy látja, hogy
élve látja az apját, és kihunyt a szorongás is, hogy miért nem írtak neki, miért
titkolództak előtte, vagy miért feledkeztek meg róla, miért rekesztik ki életük
nek ezekből a válságaiból és fordulataiból : mintha mégsem tartoznék egészen
hozzájuk. Most már csak a folytatást várta, a csalhatatlanul bekövetkező szemre
hányást, egy félóra, egy óra múlva, este vacsoránál, legkésőbb másnap reggeltnél.
mikor Ancsur, a mostohája tapintatosan négyszemközt hagyja őket; alig várta,
hogy túlessék rajta és mehessen víssza Rákosvárra.

- Minek is zavartunk volna - sóhajtotta lemondóan az apja. Egy gyereknek,
akinek valóban van szíve, meg kell éreznie, ha. baj éri az apját. Ha egyáltalán
gondol rá néhanapján... Én, amikor édes jó anyám megcsúszott a parketton és
kitörte a lábát, már másnap este ott álltam az ágya mellett, pedig én akkor
Váradon [ogászkodtam, nem egy "órányira tőle... De te...

Ez is törvényszerű volt, ez a tragikus "de te", s utána a lehorgasztott fej,
az apai szomorúságnak ez az élő szobra, ami előtt Géza csak állt, konokul, ér
zéketlenül, megátalkodottan, s egy árva szót sem bírt kípréselní ' magából. De
nem is nagyon igyekezett, mert tudta, hogy a jelenet a végére jár: nyomban be
lép Ancsur, míntegy végszóra, akár egy jól begyakorolt darabban, megcsókolja
előbb őt, aztán magába roskadt apját, s egy találó mondattal fölQldja a fe
szültséget.
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- Ugyan, cícuskám, hát honnét sejthette volna, ha egyszer titokban tartottuk,
hogy nyugodtan tanulhasson a vízsgáírat Mi értelme lett volna, ha ide-oda sza
ladgál? Azért az egy-két órai látogatásért a kórházban? Maga mindig csak érzé-
kenykedik... .

Most már csak a befejezés volt hátra: hogy apja, kopasz fejéről, ajkához vonja
Ancsur . simogató kezét, fölálljon, megbocsátón átölelje a fiát, aztán valósággal
odatuszkolja . Ancsur .kar[ába:

- Persze, tudhattam volna, hogy megint neki fog igazat adni. - Kissé el
lépett tőlük, úgy mondta, majdnem könnyes meghatottsággal, mintha gyönyörköd
nék bennük, amint megcsókolják egymást: - Becsüld meg, fiam, ezt az áldott
asszonyt. Nincs, aki nála jobban szerethetne téged a világon.

A leköltözéskor is így volt, június végén. Az ügy - apja rnindig hangsúlyosan,
nagybetűvel ejtette ezt a szót - váratlanul forrpontra hevült, tárgyalás tárgyalást
követett az árvaszéken. s apjának végül is sikerült elérnie, hogya Zsombory ügyet el
vegyék az ülnöktől, aki eddig- intézte, a kocsideréknyi aktát másra szígnálják, Rejtő

Aron lemondjon a gondnokságról. és a, vagyon kezelését legalább átmenetileg Géza
idősebbik nagybátyja, Werner Imre, a nyárádi földesúr vállalja el.

- Mi pedig - mondta apja egy ebédnél, míután' beszámolt az aznapi tár
gyalásról - ebben a helyzetben legokosabban tesszük, ha likvidáljuk a pesti éle
tünket és lemegyünk Szunyogosra, Imrével ís megbeszéltem. neki is az a -véle
ménye, hogy kell valaki, aki kézbe veszi odalent a dolgokat. Tőle igazán nem
lehet várni, hogy Nyárádról átmászkáljon. Egyébként is kikötötte... Ez az egyetlen
ésszerű megoldás. és nekünk - pillantott a feleségére - ezt az áldozatot is meg
kell hoznunk a fiunkért.

Ancsur vállat vont, szó nélkül, mínt akinek mindegy.
- Szóval beleegyezik, angyalkám ? - kérdezte az apja, egyszerre szorongva is,

de lelkesedve is Ancsur nagylelkűségén. A hangban azonban, a kétféle hangnem
vegyítésében volt valami hamis, valami mesterkélt, mint míndig, amikor apja
nem mondott egészen igazat.

Géza a tányérjába bámult; tudta, hogy már régen eldöntötték egymás közt a
dolgot, már régen mindent megbeszéltek. . s ebben a számára rendezett kis jele
netben is megállapodtak. Nem az első eset volt, és ő máskor is, most is bele
ment a játékba, szégyenkezésből, kíméletből, keménységből. maga se .tudta volna
pontosan megmondani, miért. Semmiképp sem akarta volna megszégyeníteni az
apját. Mintha hallgatólagos paktum lett volna köztük: apja szenvedett, börtönt
viselt, nélkülözött érte, s amióta a nábob meghalt, önfeláldozóan harcolt az ér
dekeiért, fölőrölte az idegeit, tönkretette a szívét ebben a hősies küzdelemben; ő

pedig ennek fejében .fönntartás nélkül rábízza magát és vakon hisz benne; "mert
én, édes fiam, utolsó leheletemig míndíg csak a javadat akarom". Ancsur ilyenkor
tapintatosan kis fejbólintással helyeselt, Géza pedig tőle telhetőleg igyekezett lep
lezni, hogy már rég megdőlt a hite apja pelikáni önzetlenségében.

(Még gimnazista volt; egy karácsonyi vakáció elején, amikor csak átutazóban
szállt meg az üllői úton, Homokházára menet, ahol akkor még az ünnepeket töl
tötte; nagyanyjánál és Sándor bátyjánál. vacsora után, kint a konyhában, míg egy
sárnlín kuporogva a cipőjét pucolta, Ancsur pedig a hálóban ágyazott- ez még
a negyedik emeleti, kétszobás lakásban történt - apja szomorú hangon megint
elkezdte a sérelmei sorolását: hogy Géza levelei rideg Qangúak, minden sorukból
érezni a kényszeredettséget, s igazán nem érti, hogy ő, a leggyöngédebb, legoda
adóbb szülő, mível szolgált rá erre a közönyre. Gézát semmi nem ingerelte úgy,
mínt szeretetének ez a zsarolása; egyébként is rossz korban volt, tépelődő, zak
latott kamaszévei mélypontján, és ráadásul a félévi bízonyítványa sem ígérkezett
valami jónak, holott addig míndig jeles rendű volt. Egy ideig hallgatta apja fá
radhatatlan panaszkodását, aztán váratlanul elöntötte az indulat, a kefét a kony
ha sarkába vágta és magából kikelve apjára ordított:

- Mit' akarsz velem? Mit Iarnentáisz míndig ? Olyan vagy, mint egy ártatlan
pelikán!

Apja hátrahőkölt, arcán, szemében valami szűkölő rémülettel, s ahelyett, hogy
pofonvágta volna, fölcsuklott és sírni keadett, Géza egy percig várt, hogy hátha
mégis elesattan a képén a jól megérdemelt pofon, amit már minden idegszálával
kívánt is, és ami. - úgy érezte. - mindent megoldott, mindent föloldott, minden
évek óta köztük lappangó félreértést eloszlatott volna. De apja nem mozdult, csak
sírt, hüppögve, vonagló szájjal és rémült szemmel.
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, - Ne haragudj - mondta végül Géza, előkotorta a sarokból a kefét, vissza
ült a sámlira és pucolta tovább a cipőjét, Keserűség, csalódottság volt benne, és
valami nehéz kietlenség, Miért nem büntette meg az apja? Miért nem merte meg-
büntetni? '

Mert erről volt szó, ezt csalhatatlanul érezte: hogy az apja nem merte meg
büntetni. Félt, és Géza most, életében először, azt is tudta, hogy mitől. Vissza
rettent attól, amit hasonló esetben egy tanári is habozás nélkül meglett volna;
mert egy tanár is biztos lett volna a dolgában: abban, hogy ilyesminek ez, a
legtermészetesebb elintézése, huzavonák, érzelmeskedések nélkül egy gyors pofon,
épp olyan ösztönszerűen, amilyen meggondolatlan a sértés volt. Csakhogy apja
nem volt biztos a dolgában, és az ösztönei nem működtek pontosan, Attól tartott,
hogy egy hirtelen mozdulattal elront valamit, hogy kettejük közt egy ilyen moz
dulatnak kiszámíthatatlan következményei lehetnek: egy hirtelen potonori elveszt
heti a fiát. Ez megaiázó volt és megszégyenítő. Géza egyszerre megszánta az apját.;
valami sajogní kezdett, és ugyanakkor végzetesen ki is hűlt benne. Megfogadta
magában, míg a cipőt fényesítette, és lassan apja is letörölte arcáról a könnyeit,
hogy soha többé nem kerülhet sor köztük ilyen jelenetre, soha többé nem hozza
olyan helyzetbe az apját, amiben így leleplezheti magát, és így kisüssön a sze
méből a pánik, nem is a fiáért, hanem azért, amit a fia révén élvez.

.- Anyádnak ne szólj - suttogta apja, mert -bentről ajtó kattanása hallatszott,
aztán léptek az előszobában. Mire Ancsur benyitott, már fütyürészett, szokása sze
rínt, kicsit hamisan, a Ki tanyája ez a nyárfás-t, lényegesen megpördült a sarkán,
és karját hetykén, mereven lóbálva besietett a lakásba.

Az üllői úton újév másnapján tartották a karácsonyt, akkorra jött vissza Géza
anagyanyjától Homokházáról. A fa az első szobában állt egy kerek asztalkán;
vacsora előtt gyújtották meg a gyertyákat és a csillagszórókat, Ancsurtól nyak
kendőt, zsebkendőket kapott, apjától bőrtokos írókészletet és egy vastag, lila köté
ses könyvet, -előzéklapján apja furcsa, nyújtott, váratlan hurkokat kötő írásával:
"Haragos fiának kifogyhatatlan szeretettel az Artatlan Pelikán."

Ancsur odalépett hozzá és mosolyogva megsimogatta az arcát. "Hát mégis el
mondta neki", gondolta Géza, és kezet csókolt a mostohájának.

Hogy mí történt évek óta húzódó és mind bonyolultabban tekergő ügyében
május és június folyamán, azt Géza nehezen tudta volna elmondani. Elfoglalták az
év végi kollokviumok (első évét végezte az egyetem bölcsészeti karán), s még
inkább a sétálgatások Magdával a Gellért-hegyen. Az üggyel éppen .csak annyit
törődött, amennyit múlhatatlanul kellett: szórakozottan végighallgatta apja nehezen
követhető,néha egymásnak ellentmondó beszámolóit, udvarias elismeréssel mél
tánvolta patetikus hangon fölolvasottbeadványait, s apja kívánságára egyiket
-másikat alá is írta ("ne mondd, hogy nincs semmi jelentősége, mível nem vagy
nagykorú még; nagyon is fontos, hogy dokumentáld, mennyíre egyetértesz velem"),
s ha már végleg nem bírt kibújni apja unszolásai elől, vagy ha - nyilván apja
óhajára - név szerint megidézték, részt vett egy-egy árvaszéki tárgyaláson.

Keserves délelőttök voltak ezek a Városháza első emeletén, a 'rangidős ülnök
hivatalában, egy inkább tágas fogadószobának, mint irodának tetsző, .faburkolatos,
gazdagon bútorozott teremben. (Az ülnök pár hónapja költözött a hátsó traktus
egy poros és kényelmetlen helyiségéből ide, az alelnöki hivatalba. Nyílt titok volt,
hogy fölügyeleti hajóságának. a belügyminisztérium gyámügyí osztályának bá
gyadt rosszallása ellenére is rövideseh megkapja az alelnöki kinevezést; ezzel
kárpótolták a presztízséri esett sérelemért, hogy - belügyi közbelépésre - ki
vették a kezéből a Zsombory ügyet. Az ülnök úgy beszélt az apjával, míntha sú-"
}YDS, meg hem érdemelt sérelmet kellene elszenvednie aző okvetetlenkedései
rníatt; vastag pecsétgyűrűs. kövér kezével türelmetlenül dobolt aktákkal telezsú
folt íróasztalán, időnkint fujtatva sóhajtott, s valahányszor Zsombory György
valamilyen új előterjesztést tett, fájdalmas megbotránkozással pillantott ülnök tár
sára, aki az ügyet rövidesen átveszi tőle, s ezért, hogy tájékozódjék, már most
megjelent a tárgyalásokon.

Apja úgy készült ezekre a tárgyalásokra, mint vérremenó lovagi tornákra;
csak éppen kard helyett paragrafusokkal hadakozott. Mintha párbajt vívna; mind
jobban és jobban belemelegedett, arca kipirult, homlokát és középíitt már csak
nem teljesen kopasz fejét apró gyöngyökben belepte a verejték, emelten beszélt,

- mintha szószéken állna, s egy-egy különösen hatásosnak szánt mondatnál elszo
rult és megélesedett a hangja, mínt valami furcsa kukorékolás. Rejtő Aron ide
gesen rágta őszes bajuszát, időnkint fölemelte kezét, ugrásra készen előrehajolt.
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.de az ülnök egy alig észrevehető kézmozdulatára lenyelte az indulatát és fity
málva, gúnyos mosollyal hallgatta tovább a törvényes képviselő vádjait.

Valóban ő tette tönkre Szunyogost ? Valóban hűtlenül kezelte a gondjaira bí
zott vagyont? Géza még emlékezett azokra az időkre, amikor nagyon jól meg
értették egymást az apjával. Kapcsolatuk csak az ő utolsó gimnáziumi eszten
deiben, a húszas évek végén romlott meg. Harmincegy tavaszán, amikor leérett
ségizett, már ádáz háborúban voltak. Akkor, közvetlenül az érettségi után, apja
egyébként még egy utolsó kísérletet tett rá, hogy lebeszélje őt a bölcsészetről.

- Hallgass rám, fiam, válaszd inkább a jogot. Míre mégy a filozopteri dip
lomával? De egy jogászt nem lehet büntetlenül kifosztani, az ismeri a törvényt,
és vissza tudja pörölni a vagyont, amiből csalárdul kiforgatták. Most még itt
vagyok, megteszem érted, ami emberileg lehetséges; hanem ha én nem leszek. ..
ha ez a rossz szívem fölmondja egyszer a szelgálatot...

Géza azonban hajthatatlan volt, apja érzelmi érvei éppúgy leperegtek róla,
mint magasztalásai "a független magyar bíróságról" (ahogy szinte jóslatos tisz
telettel emlegette), a Tábláról és végső soron a Kúriáról, ahol - a' politikai
ügyektől eltekintve - végül míndíg kiderül az igazság, az ártatlanok elnyerik
jutalmukat, és a Rejtő-féle gonoszok menthetetlenül megbűnhődnek.

Csakhogy Géza tulajdonképpen nem haragudott Rejtőre. Semmi fölháboro
dást sem keltett benne a tény, hogy Szunyogos tönkrement, mégpedig - ha igaz
- a szelgabíró hűtlen kezelése miatt. Nem ragaszkodott öröklött birtokához, hi
szen nem is igen ismerte; egyetlen egyszer töltött ott egy napot. Egy mindenszen
tek másnapján, miután a homokházi családi kriptában, a hatalmas kanadai nyár
fa alatt megtátogatta édesanyja és kisöccse sírját, Rejtő Áron átvitte a tanyára,
ahol az apja várta. A magtárhoz ragasztott házban elég hideg volt, de a jó ebéd
és a bor fölmelegítette őket. Csípős murci volt, hamar a fejébe szállt; míg apjáék
a majorban jártak, ő inkább ott. maradt a ház előtt az aprócska kertben a padon,
az akácok alatt, melyeknek kopasz ágain itt-ott még míndig lengedezett néhány

. aranysárga levél. Időnkint lehunyta a szemét, mert fájni kezdett a feje. Ha föl
nézett, apját és Rejtőt látta: összekarolva járkáltak ide-oda a tágas majorudvarban.
Rejtő az új épületeket mutogatta, a száz méter hosszú istállósort, végében a
színnel, présházzal, cselédlakásokkal, s leghátul a kovácsműhellyel. A kulcsár
szép mozgású, fényes szőrű, sötétpej lovat vezetett ki az istállóból és szűk kötő

fékre fogva megállította előttük. Apja egy percig tűnődve mustrálgatta az állatot,
aztán végül mégis rászárita magát, odalépett hozzá, gyorsan megverégette a
nyakát, de rníndjárt hátrébb is húzódott. Ez a kép a lüktető fejfájás emlékénél
is élesebben maradt meg Gézában, sokáig visszajárt benne a szégyennel vegyes
feszélyezettség is, amiért apja ilyen szemlátomást fél alótól.

Ö soha, semmiféle állattól sem félt, még Füstöstől, a homokházi bikától se.
("Olyan ez, akár az édesanyja volt - mondogatta a nagyanyja. ....:. Emlékeztek?
szegény Rózsi is' egész kutyakaravánnal mászkált, a siklókat meg puszta kézzel
fogdosta ki a vadszőlőből.") A lovat visszavitték az istállóba, ők pedig továbbmen
tek: Rejtő szélesen gesztíkulálva, apja fölszabadultan, hetyke karlóbálással, szinte
bokázva; Géza biztosra vette, hogy - mínt egy-egy kínos helyzet után szokta
- fütyürészik is, halkan, kicsit hamisan, a Ki tanyája ez a nyárfás-t. .

Szégyen, szánalom,. idegenség, talán még egy csipetnyi lenézés is, és ugyan
akkor kétségbeesett, vak, görcsös ragaszkodás: alighanem akkor, a szunyogosí kert
akácai alatt saidult bele, vagy csak tudatosult benne először (mert ez még a
pelikán-jelenet előtt történt) az a zavaros, taszító-vonzó érzés, az a homályos
kétértelműség, az a talán nem is egészen jóhiszemű tisztázatlanság, ami az apjával
való kapcsolatát míndrnáíg jellemezte.

Ezt a zavarosságot, a viszonyoknak ezt a hallgatólagos hamisságát érezte az
árvaszéki tárgyalásokon is, melyekre apja ekkor, 1932 májusában-júniusában eleről

tette, talán hogy nyilvánosan is eljátssza előtte - (Géza legalábbis nem bírt sza
badulni a gyanútól) - a fiáért oroszláni bátorsággal harcoló apa szerepét. A
vitákban, melyek jóváhagyás nélkül maradt zárszámadások, árvaszéki engedély
nélkül fölvett bankkölcsönök, elmulasztott ellenőrzésele és az értük való felelős

ség. körül forogtak, már-már érdektelen kívülállónak érezte magát, mintha nem
is az ő elkezelt örökségéről lett volna szó, Apja fölváltva hol az árvaszéket. hol
Rejtő Áront vádolta, ügyletekre hivatkozva, melyeket azok egymással összeiátszva,
a törvényes képviselő megkerülésével hoztak tető alá; mire az ülnök többnyire
félbeszakította, utálkozó képpel az akták közé túrt, rövid keresgélés után .kiemelt
egy-egy átkötött csomót és föllapozta benne a kérdéses határozatot, beadványt
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vagy kérelmet, unott hangon fölolvasta hol a függelékből, hol a törzsaktából az
apai hozzájárulás szövegét; egy alkalommal pedig, amikor a legnagyobb teher, a
Magyar-Olasz Banktól fölvett dollárkölcsön került szóba, két ujja közé csíppentve
meglengette előttük azt a megállapodást, melyet apja ugyanabban az időben kö
tött Rejtővel törvényes képviselői [árandóságának' fölemeléséről, és alig leplezett
gúnnyal tette föl a kérdést: ,

- Van ezzel kapcsolatban valami észrevétele a törvényes képviselőnek? Vagy
esetleg a serdült korúnak? - fordult váratlanul Géza felé.

Zsombory Györgyelvörösödött, mondaní akart valamit, de ügyvédje. egy las
sú mozgású, elefántszerű férfi, a könyökénél fogva visszarángatta ; fejüket össze
dugva, halkan tanácskoztak. majd az ügyvéd dörmögve kijelentette:

- Írásban reflektálunk.
Géza kis fejbólintással jelezte, hogy neki sincs semmi mondandója. Mit is

mondhatott volna? Nyilvánvaló volt, hogy apja a dollárkölcsönhöz való hozzájá
rulását saját jövedelmének növelésétől tette függővé; nyilvánvaló, hogy addig,'
amíg Szunyogosból ő is megkapta busásan a részét, semmi kifogása sem volt
Rejtő Aron vagyonkezelése ellen. Ehhez nem lehetett hozzászólní, erről csak hall
gatni lehetett. "Piszkos ügy", gondolta Géza utálkozva, míntha valamilyen raga
csos masszába keveredett volna, és ettől fogva még közönyösebben figyelte a
szeme előtt folyó zavaros pörlekedést.

Mintha egy gonosz és ostoba bábjáték sorozatos előadásain kellett volna részt
vennie. A figurák ülésről ülésre ugyanúgy viselkedtek; a következő fölvonás
mintha csak az előzőnek a másolata lett volna. Géza egyre kevésbé a színjáték
menetét, s egyre inkább a szereplők reflexeit figyelte. Ezek a reflexek hovatovább
ijesztően gépiesekké váltak, legalábbis kívülről nézve, s akkor már olybá tűnt az
egész, mínt egyelőre megtervezett komédia, amelynek a szerkezetét a megszállot
tak érthetetlen vakságával egyedül csak apja nem vette észre. Például az ülnök
kezét: az íróasztalon 'lomhán heverő' jobb kart az aranygombos kemény kézelő

vel, és mindig olyankor, amikor Rejtő Aron hebehurgya farkasvakkantással közbe
akart szólní - a kéz csuklóból való, alig észlelhető, figyelmeztető fölemelkedését,
amire Rejtő sietve, rajtakapottan visszanyelte a torkába tóduló szavakat és meg
juhászodva hallgatta tovább a fejére zúduló vádakat. Ez a finom kis összjáték
- és még sok ilyen volt: a tárgyalásoknak rníndíg a Rejtőre kedvező pillanatban
való felfüggesztése, a közbevetett kérdések, melyek rníndíg lendülete kellős kö
zepén akasztották meg az apját, egy idején alkalmazotf fejcsóválás, vagy egy
tüntetően gúnyos mosoly - egyre inkább meggyőzte Gézát arról, hogy az, egész
küszködésnek semmi értelme sincs, mert itt már nem egyes emberek érdekeiről

van szó, hanem a Hívataléról. annak a tekintélyén pedig nem engednek csorbát
esni: az árvaszékkel szemben soha nem lehet igazuk, és azt, amire apja töreke
dett, hogy tudniillik az árvaszéket vagyoni kártérítésre szorítsák, soha nem er
hetik el.. De hogyan mondja meg ezt az apjának, aki, lúgy látszott, egyre inkább
erre a végső kártyára tett föl mindent, s otthon harsogva fogadkozott.ihogy Rejtőt,

akit a célhoz vivő úton a legfőbb akadálynak tartott," előbb-utóbb megsemmisíti,
eltiporja, börtönbe juttatja?

Menthetetlenül két malomban őröltek már a családi asztalnál is: apja az
ügyről beszélt, Géza az egyetemről,' egyikük a folyamatba tett eljárások esélyei
ről, másikuk irodalmi és tudományos terveiről. Mindegyikük csak félfüllel figyelt,
ha egyáltalán figyelt arra, amit a másik mondott. Gézának különben egyre keve
sebb' lett az otthoni mondandója. Alig várta, hogy fölkeljenek az asztaltól, és
szebájába húzódhasson, vagy mehessen át Budára, a Gellérthegy tövébe, ahol
Magdaval találkoztak.

Ezek a séták sok mindenért kárpótolták. Magda mellett a világ ismét olyan
természetessé és egyszerűvé vált, amilyen Rákosvárott volt, azokban az elképzelé
seiben, amelyeket az utolsó intézeti évben elkövetkezendő életéről szőtt. Ezekben
az elképzelésekben se Szunyogos, se Homokháza nem szerepelt; azt, amit örökölt,
és amit még nyilván örökölni fog, hiszen ő a Wernerek egyetlen vér szeríntí le
származottja, sose kalkulálta bele a jövőjébe. Elvégzi az egyetemet, aztán tanár
lesz, vagy inkább talán könyvtári tisztviselő, mert hamarosan jobban vonzotta
a tudományos pálya, mint a pedagógust: így tervezte, olyan derűlátással. mintha
máris a zsebében lapulna a kívánságának legjobban megfelelő kínevezés.

Magda józanabb és aggályosabb volt, hiszen az ő szüleinek - fővárosi peda
gógusok voltak - mindig keményen meg kellett dolgozniuk azért a szerény
polgári jólétért, amiben éltek; s míg Géza csak abból kollokvált, amiből föltét-
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lenül . kellett, vagy amihez kedve volt, Magdanak ügyelnie kellett rá, hogy össze
szedje azt a tíz vagy tizenkét jelest, amitől a következő félévi tandíjmentessége
függött. Étrhető, ha meg-megszakította a fiú fellegjárásait.

- Az azért mégsem olyan egyszerű - szólt közbe néha. - Egyre több az
állástalan diplomás; ki tudja, öt év múlva, amikorra végzünk, egyáltalán el
lehet-e még helyezkedni. Pláne Pesten.••

Gézát azonban nem lehetett kiábrándítani.
- öt év nagy idő, azalatt minden megváltozhat - mondogatta a Somlói út ősz

be borult, hó alatt hallgat6, majd újra rügyező kertjei közt, vagy fönt a Búsuló
Juhász rnellvédjének támaszkodva, míg alattuk sorra gyúltak ki az alkonyatban
a kelenföldi lámpák. - Egyébként is, kevesebbel már igazán nem kárpótolhatnak,
mint azzal, hogy adnak egy kutatóasztalt a Fővárosi Könyvtárban.

Magda így szerzett tudomást Géza "ügyéről". A dolog természetesen' bonyo
lultabb volt, hogysem tiszta képet kaphatott volna róla, hiszen a történteket:
hogy Szunyogos hogyan mehetett tönkre hat kurta esztendő alatt, Géza sem
látta világosan.

A gondolatot különben, hogy kárpótlás fejében helyezzék el a könyvtárban,
egy alkalommal ő vetette föl apja előtt. Zsombory György látszólag kapott rajta,
s attól fogva ezt is beírta szanálási terveibe és j6vátételi [egyzékeíbe, de 
Géza úgy látta - inkább csak iránta való előzékenységből, meggyőződés nélkül
és mellékesen, .a mind magasabbra és magasabbra srófolt anyagi igények után,
anélkül azonban, hogy mind ezekben, mind az állás dolgában akár csak ll' ho
mályos ígéretekig eljutottak volna. Így aztán egy-két hónap elég volt hozzá, hogy
már Géza se nagvon higgven ötlete megvalósításéban. Hamarosan tartalom
nélküli szólammá vált az egész, mégis ragaszkodott hozzá: arra míndenesetre j6
volt ez a délibábos kulissza, hogy a jövő gondjait elleplezze, 'elsősorban a saját
szeme elől.

Magda azonban tudni akarta, hogy a tetszetős ábránd mögött mennyí rejlik.
ha nem is valóság, de legalább lehetőség. Apjának, aki maga is fővárosi volt.
elemi iskolai igazgató. és eléggé ismerős a Városházán, megemlítette egy ízben a
dolgot, persze csak általánosságban, kuri6zumként, míntha semmi közelebbi köze
nem lenne hozzá; mert apja, kivált amióta elvált a feleségétől, szigorúan meg
tiltotta a lányának, hogy az egyetemen férfikollégáival a legszükségesebben túl
szébaállfon.

- Képzeld, apus, van egy elsőéves,·aki. ..
Apja, füstölgő cigarettaval a szája szögletében, gyanakodva nézett föl a va

donatúj, tökéletesen szétszerelt és soha többé össze nem állítható rádi6 romjai
közül, oldalt fordult és megvetőleg legyintett egyet az asztalka fölött, melyen
reménytelen összevisszaságban hevertek a sr6fok, lámpák, huzalok, tekercsek és
különféle ezerszámok.

- Szerencsétlen hülye - mondta. - A fővárost61 akar kártérítést! Ha a
villamos elüti, igen, akkor talán kap valamit a féllábáért. De az árvaszéktől...
Ismered? - kérdezte összevont szemöldökkel. - Mert ha ismered, megmondha
tod neki. hogy szerencsétlen hülye.

Magda persze nem mondta meg. December volt, kollokviumidő, nem ért rá
mással foglalkozni, Géza pedig, ha csak. tehette, kerülte, hogy áttekinthetetlenül
zavaros és - érezte - mindig egy kicsit megszégyenítő anyagi ügyeiről kelljen be
szélnie. Részben az apja míatt, akinek Szunyogos körüli szerepét mindenki meg
lehetősen kétesnek találta, s volt, aki em ki is mondta, vagy legalább egy-egy
kínos kérdéssel sejtette, esetleg hozzáfűzve, hogy őbenne is több éberségnek és
határozottságnak kellene lennie (amire aztán -Géza rendszerint zavartan elpirult,
mintha ő maga keveredett volna valamilyen megalázó síkkasztásba) - részben
mert valóban feszélyezte. hogy, ha csak papírori is, de gazdag: szégyellte a föld
birtokát, ahelyett, hogy büszke lett volna rá, ahogyan Rejtő Aron szerette volna.

Géza sokáig -nem értette, miért, rnilyen képtelen ötlet sugalmazására jelent
meg nála Rejtő Rákosvárott egy 'koraőszi délutánon. Nagyanyjával Bécsben és a
Semmeringen jártak azon ai nyáron; ó sokáig magával hurcolta azt a húsz ív
míníszterpapírt, amit Sándor bátyja vett neki aKartner Strassén ahoteljuk
melletti trafikban, erre akarta írni a regényét, kalandos névcserékkel, viharos
szerelrnekkel, Jókai modorában ; rníg az utolsó semmeríngí éjszakán rá nem esz
mélt tervének naivságára meg a saját, gyerekes tanasztalatlansázára, össze nem tépte
és reggel a kályhába nem dobta az egészet. Hideg szélben, sűrű esőben indultak
tovább MariazelIbe. És azon a nyáron adta el Sándor bátyja .a Damjanich utcai
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házat, és rendezte meg aztán a lampionos kerti vacsorát Homokházán, Werner
Józsefné hetvenedik születésnapjára. Ö pár napra rá már ment is vissza az in
tézetbe, hatodikos gímnazístának.

Rejtő Aron teljesen szabálytalan időben jött, hétköznap délután, az első
stúdíum ideje alatt. Gézáért a prefektus szólt be a tanulóterembe: bosszúság lát.
szott az arcán és érzett ki a hangjából is. Rákosvárott nem szerették az effajta
rendbontásokat.

- Csak aztán igyekezzél vissza mínél hamarabb - mondta a prefektus, és
betuszkolta a Iátogatószobába, Géza csak annyit tudott, hogy várják, de hogy ki,
azt nem merte megkérdezni. Ahogy az ajtó bekattant mögötte, és az ablaknál hát~

"atett kézzel álló férfi hirtelen megfordult, a szembe sütő délutáni fényben az első
pillanatban alig ismerte meg a vagyonkezelő gondnokát: míndenkire inkább szá
mított, mint rá.

- No - mondta Rejtő - csakhogy itt vagy. - Nem mondhatnám, hogy
ezek a fehér papok nagyon barátságosak volnának. Jó, hogy át nem harapják az
ember torkát...

Géza fokozódó szorongással hallgatta a méltatlankodva gurgulázó rrr-eket.
"Miért van itt?" - töprengett magában. - Hiszen még sosem látogatta meg
Rákosvárott. Talán Homokházán történt valami? Vagy az apjával ?" Erre a gon
dolatra a torkába ugrott a szíve: vissza-visszatérő "rettegéssel az apjáért: hogy
amíg ő itt "gondtalanul éli világát", őt valami baj érte, hiszen -. hányszor hal
lotta, míntha ő tehetne róla - üvegnél törékenyebb a bechtereves gerince. A
következő percben azonban már megnyugodott: Rejtőn nem látszott, mintha vala-
mi rossz hírt hozott volna. .

- Gyorrrsan, gyorrrsan, - raccsolta jellegzetes, habzsoló beszédmodorában 
mert a végén még kitesznek. .. Megérezték rajtam a kálvínístát, mi? - kedé
lyeskedett, és vállon verégette .Gézát. - J61 vagy, barrrátocskám? Egész jó szíved
van... - Lakk kézitáska feküdt az asztalon; odalépett, fölkattintotta a zárat. 
Ezt neked hoztam. - Két karcsú palackot tett az asztalra meg egy barnásszürke
fényképalbumot; aztán meggondolta magát, és az albumot Géza kezébe nyomta.
- Csináltattam egy sorrrozat totogrrrafíát a birrrtokodról. Hogy mindíg a szemed
előtt legyen, és hogy megmutathasd a tárrrsaidnak. Hadd lássák, mid van, milyen
pompás míntagazdaságod. A legszebb gazdaság a megyében - mondta elégedet
ten. - No, Isten áldjon, nem akarrrom, hogy sokáig elmaradj és rnegszídjanak
míatta a papjaid.

Bekattintotta a táskát, kezet rázott Gézával, még egyszer vállon veregette, és
az üres táskát lóbálva, gyors léptekkel kifelé indult.

- A mustot igyátok meg a barrrátaiddal - szólt vissza a küszöbről.

CSANÁD BÉLA VERSE

Empátia
RONAY GYORGY EML~K~NEK

Amikor megálltál a mondat
közepén folytatta
a lángoló csönd
amely csak legbelül
hallható
nem is szavakkal
s nem a tapintó idegek által
varázslat és meditáció
egy perc egész történelem
a megtestesült állítmány
élménye
hogy VAN és hogy VAGYUNK
múltunk és jövőnk metszőpontján
szabadon'
a szenvedésben
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